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 العصرين اليوناني والرومانيمعابد نصوص في  mAa-xrw خرو-ماع صيغة

 محمد رجب سيد جاد المولى  د/                                                                
 اثرربقسم اآلالقديمة  المصرية المغةمدرس                                                                     

 جرمعة المنير   –ب آدكمية اال                                                                  
 ممخص البحث:

إحدى الصيغ وىي  mAa-xrw  صيغةيحرول البرحث من خالل ىذا البحث إلقرء الضوء عمى 
عمى تي إعترد البرحاثين وال" أوزيرخرصة اإللو "اليرمة التي تأتي كمقب مع المتوفي وبعض األلية 

ختالف ترجمة تمك الصيغة إإيضرح يتم وف ، حيث س"المبرأ"" أوصادق الصوتبمعنى "ترجمتير 
أن تترجم تمك الصيغة يمكن حيث بحسب سيرق النص والرومرنية البطممية المعربد في نصوص 

ممك لملية آلتيبير اتقدمة في صورة " كمر يمكن أن تأتي اإلنتصار، ""المنتصر"بمعنى
 mAH n mAa-xrwوالذي يسمى إرتبطت تمك الصيغة بنوع من األكرليل كمر ، "اإلنتصار"بمعنى
رتبطت  ،"إكميل النصر" بمعنى مالبس "Srt nt mAa-xrw  نوع من المالبس يسمى أيضًر بوا 
سمرء بعض األمركن أو  الخراطيش الممكيةفي بعض  mAa-xrw، كمر ظيرت الصيغة "النصر

 والرومرني في نصوص العصر البطممي تمك الصيغةل مر تقدم ولتعدد معرني من أجو  .الجغرافية
، من خالل ىذا البحث فيبشئ من التفصيل   mAa-xrw فسوف يتم تنرول تمك الصيغة

 :األتية العنرصر
     .في النصوص البطمميةلمصيغة  الجديدةالمعرني  ثانيًا:                  .األشكرل الكتربية أواًل:
 الجغرافية.الشخصية و سمرء األ: ظيور الصيغة في رابعاً       .التقدمرت المرتبطة برلصيغة :ثالثاً 

 mAa-xrwالمقربمة لصيغة  xbn-xrw : صيغةخامساً 
 الكممات الدالة:

 نتصرراإلمالبس  -نتصرراإل -المنتصر -المبرأ -صردق الصوت 
 

   ة:يكشكال الكتاباألأواًل: 

 عالمرتوالتي تسجل بعدة  mAaوالتي تتكون من كممتين وىمر صيغة تتعدد أشكرل الكتربة لتمك ال
وتتنوع أشكرل ىذا  ;   ;      ;برلعالمرتتسجل  xrwبينمر كممة ،  ; ;  يــــوى

يظير كتربة لكال العالمتين و الكتربة عند كتربة الصيغة الكرممة حيث يتالعب الكرتب بأشكرل ال
 (1) :ذلك في األماثمة

   ;   ;    ;          ;     ;    ;  ;  ;   ;   ;  
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فيي كتربة خرصة برلعصر البطممي والتي  وبرلنسبة لشكل الكتربة  (2)  ردروأيضًر الشكل الن
تظير كاثيرًا في النصوص البطممية، ىذا إلى جرنب بقية األشكرل الكتربية األخرى المختمفة ليذه 

( والتي تماثل شــكل الريشة والتي تستخدم H6) وتتكون ىذه الكتربة مــن العالمة  الصيغة.
، ويعطي mAa (4) وبرلترلي فيي تعطي القيمة الصوتية  (3)بمعنى العدالة mAatكمـخصص لكممة 

Allen  أشكرل متنوعة لمعالمة وىي الشكل (H6a والشكل ، ) (H6b)(5) ويرى ،
Gardiner ىي شكل العالمة التي  أو  عالمة الريشة التي يمتد منير شرطتين سواء  أن

 لمعالمة ، أمر برلنسبة  (6)كتبت بو في النصوص الييراطيقية من عصر الدولة الوسطى
(S43b فيي تماثل شكل مختمف لمعصر التي تأخذ الشكل )  (S43 أو الشكل ) (S43a ،)

ويدلل عمى ذلك التفسير من خالل  walking-stickإنير تماثل عصر لممشي  Gardinerفيرى 
  (7)"عصر المسن/العجوز". mdw iAwظيور المقب 

لعصر البطممي لكنير في نصوص ا md(8)وفي األصل فإن ىذه العالمة تعطي النطق الصوتي 
، ىذا وتتنوع أشكرل  xrw (9)تعطي النطق الصوتي  mdأصبحت برإلضرفة لمنطق الصوتي 

والذي يتكرر كاثيرًا معو  (10)كتربة تمك الصيغة خرصة تمك المرتبطة برلمقب الخرص برإللو أوزير
المنتصر(|،  -والذي يترجم بمعنى )وننفرو |(Wnn-nfrw, mAa-xrw)في النصوص وىو المقب 

 Cauville.Sالذي يتكرر ذكره بكاثرة خرصة في المقرصير األوزيرية بمعبد دندرة، حيث تذكر و 
 أوزير:بوفيمر يمي بعض األشكرل الكتربية لمقب الخرص ، (11)مرة  64أن المقب قد تكرر حوالي 

 

-       Dend.,XIII,16(1).                     -     Dend.,XIII,68(10).    

-      Dend.,XIV,45(14).                   -      Dend.,XV,63(12).        

-   Dend.,XIV,66(7)                      -    Dend.,XV,39(7).        

يظير المقب مع أوزير عند وصف العالقة القوية بين الممك وأوزير فرلممك يتسروى وحورس  كمر
 (12) ير ذلك في النص:أوزير كونو ورياثًر لعرش أوزير، ويظ إبن

 
anx nTr nfr HqA sA HqA ity pXr-nst n (Wnn-nfrw, mAa-xrw)  |  sA smsw n %r-HD, 
nswt-bity nb-tAwy (@qA-HqAw, Awtwkrtr)  |  mry Wsir nTr-aA Hry-ib Iwnt. 

ج البكر ألمير التر بناإل ،|المنتصر( -)وننفروالحركم وريث أوزير إبنيحير اإللو الطيب الحركم "
األبيض )أوزير(، ممك مصر العمير والسفمى، سيد األرضين )حركم الحكرم، أوتوكراتور(| محبوب 

 أوزير اإللو العظيم القرطن في دندرة".
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 عن طريق كتربير برلعالمة: mAa-xrw  (13)النصوص البطممية كتربة تصويرية لمصيغة  وتعطي

;   
رس اإلدفوي  يرتدي الترج المزدوج ويحمل في يده ريشة، حيث يذكر نص والتي تماثل اإللو حو 
 (14) من معبد إدفو مريمي:

 

nswt-bity   mry @r-bHdty nTr-aA  nb pt  aA  mAa-xrw xnty P, Msn. 

محبوب حورس اإلدفوي اإللو العظيم سيد السمرء  "ممك مصر العمير والسفمى 
 ".مــسن" و "بــوتــوعظيم اإلنتصرر في "

والتي تعطي   نصوص موازية لكي يؤكد القراءة الخرصة برلعالمة Deter Kurth ويعطي
 (16) ، وكماثرل نص من معبد إدفو: mAa-xrw (15)القيمة الصوتية 

 
Dd mdw in @r-bHdty nTr-aA  nb pt  aA  mAa-xrw xnty P, Msn. 

 ".مــسن" و "بــوتــو"تالوة بواسطة: حورس اإلدفوي اإللو العظيم سيد السمرء عظيم اإلنتصرر في "
 ًا: المعاني الجديدة لمصيغة في النصوص البطممية:نيثا
 (17)المنتصر: -1

والـذي  wnn-nfrwب اإللـو أوزيـر معنى المنتصر عندمر تـأتي مـع لقـ  mAa-xrwتحمل الصيغة 
يتكرر كاثيرًا في النصوص البطممية، خرصـة فـي المقرصـير األوزيريـة الموجـودة أعمـى سـط  معبـد 

 (19)، ويؤكد ذلك المعنى النص الترلي:(18)دندرة 

 
Dd mdw in Wsir ( Wnn-nfrw, mAa-xrw )  |  nTr-aA Hry-ib Iwnt nswt nTrw HqA psDt 
wbn m Xt.f mHnyt m HAt.f, iTi.n.f  &Awy m mAa-xrw. 

 ، اإللو العظيم القرطن في دندرة، ممك األلية، حركم|المنتصر( -"تالوة بواسطة أوزير )وننفرو
 الترسوع، الذي يشرق برلميل والصل في مقدمة جبيتو، الذي يقبض عمى األرضين منتصراً". 

 (20) وقد وصف اإللو حورس اإلدفوي في نصوص صرح معبد إدفو بإنو:

 
gmHsw sAb-Swt SnTyw.k  Sad , Snbtj prj.w  m mAa-xrw 

 "أيير الصقر المزركش الريش إن أعدائك قد قطعوا، أيير الصقر الخررج منتصراً".
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 (21)وقد ورد نفس المعنى في تقدمة الالنيرئية لإللو حورس اإلدفوي:

 
Hnk HH, +d mdw HH xr.k m anx Dd wAs, nsw[.k] tAwy nbw m mAa-xrw. 

"تقدمة الالنيرئية، تالوة: الالنيرئية من أجمك مع الحيرة واإلستقرار والسمطة، وأنت تحكم األرضين 
 كمير)مصر( منتصراً". 

كمـر تــأتي الصـيغة بــنفس المعنـى "المنتصــر" عنـدمر تصــف الممـك وىــو يتشـبو برإللــو حـورس حيــث 
 m ofنصوص في وصـف الممـك برلمنتصـر وفـي الغرلـب تسـبق الصـيغة بـرلميم الخبريـة تسيب ال

predication  ويظيــر ذلــك فــي العديــد مــن األماثمــة، حيــث ورد عمــى لســرن اإللــو حورســمرتروي ،
 (22)مخرطبًر الممك مريمي:

 
di.i n.k ib.k Haa.ti ra-nb, nsw.k tAwy m mAa-xrw 

 ".منتصراً وأنت تحكم األرضين  "إنني أجعل قمبك سعيدًا كل يوم،
  كما ورد عن الممك أنه:

 
nswt-bity HqA nb HDt, Xrd iTi iAwt m mAa-xrw 

الطفـــل القـــربض عمـــى الوظـــرئف الممكيـــة  األبـــيض "ممـــك مصـــر العميـــر والســـفمى الحـــركم ســـيد التـــرج
 (23)".منتصراً 

 
nswt-bity Xrd wAD ms-xaw sfy iTi iAwt m mAa-xrw 

يــــر والســــفمى، الطفــــل متجــــدد اإلشــــراق، الطفــــل القــــربض عمــــى الوظــــرئف الممكيــــة "ممــــك مصــــر العم
 (24)".منتصراً 

 
nswt-bity, HqA sA HqA, ity msy n HqAt, nb mks, iTi.n.f imyt-pr, iTi nst m mAa-
xrw. 

الحـــــركم، الممـــــك المولـــــود مـــــن الحركمـــــة، ســـــيد واثيقـــــة  إبـــــنممـــــك مصـــــر العميـــــر والســـــفمى الحـــــركم "
   (25)، الذي يقبض عمى الوصية، الذي يقبض عمى العرش منتصراً".العرش)المكس(

 
nswt-bity aA-mAa-xrw n it.f, HqA nb mks iTi.n.f imyt-pr HqA sA HqAt, wbn n 
HqAt, iTi nst m mAa-xrw. 

، الـذي يقـبض و، الحركم سيد واثيقة العرش"ممك مصر العمير والسفمى عظيم اإلنتصرر من أجل أبي
الحركمـــة المولود)حرفيرً:المشـــرق( مـــن الحركمـــة القـــربض عمـــى العـــرش  إبـــنة، الحـــركم عمـــى الوصـــي

 (26)منتصراً".
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ity nfr m ibdw-@r HqA mnx smA sbyw n it .f , iTi n .f  tAwy m mAa-xrw. 

)مصر( الحركم الصرل  الذي يذب  أعداء أبيو، القربض عمى  "الحركم الطيب في ضفرف حورس
 (27)األرضين منتصراً".

 
ity mnx sxrw swr Sfyt iTi n .f tAwy m mAa-xrw 

 (28)"الحركم ممترز النصرئ ، الذي يعظم الميربة، القربض عمى األرضين منتصراً"
 كمر وصف اإللو جحوتي بإنو: 

 
DHwty pri m mAa-xrw, sip n .f  wDAt n nb .s 

 (29)ىر"."جحوتي الذي يخرج منتصراً، الذي يجيز عين الوجرت من أجل سيد

 
DHwty pri m mAa-xrw, sHtp.f  wDAt, mH.tw m dbHw.s, Htm.n.f sy m Abd.s  

، ويمألىر بأجزائير، ويكممير في عين الوجرتيسعد "جحوتي الذي يخرج منتصراً، الذي 
 (30)".شيرىر

 
nTrw imyw Axt ib .sn nDm m Iwnt , IAt-di m Hb , +Hwty pri m mAa-xrw 

  (31)األفق قمبير يسعد في دندرة، دندرة في عيد،)ألن( جحوتي يخرج منتصراً." "األلية التي في
 (32) : ورد عن "إيحي"كمر جرءت الصيغة "منتصرًا" مع األلية األطفرل حيث 

 
Dd mdw in IHy wr sA @t-Hr, nTr aA m IAt-di Xrd iTi iAwt m mAa-xrw, sfy Sps 
wbn n wsrt nfr Hr bnr mrwt. 

حتحور، اإللو العظيم في دندرة، الطفل الذي يقبض عمى  إبنسطة: إيحي العظيم "تالوة بوا
 الوظرئف الممكية منتصراً، الطفل النبيل الذي يشرق من أجل القوية، جميل الوجو، عذب الحب". 

 يكون منتصرًا : ينتصر/ -2
 ي" حيث تعطيكون منتصراً /"ينتصرتعطي معنى محل الفعل ل mAa-xrwوىنر تحل الصيغة 

ىي الفعل بينمر الفرعل يكون أمر أحد األلية أو قد   mAa-xrwوتكون الصيغة  sDm.fجممة 
كأسم مركب  Wsir-Iwn-+Hwtyفي الجممة األولى، اثم اإللو  Raيكون الممك، وىو ىنر اإللو 

 (33)في الجممة الاثرنية، ويظير ذلك في النص الترلي الذي يتحدث عن اإللو رع واإللو أوزير:
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mAa-xrw Ra m itn .f  r xftyw.f  sp fdw ; mAa-xrw Wsir iwn +Hwty kA n pt %r 
nTrw  r  xftyw.f  sp  fdw. 

مرات، أوزير، إلو القمر جحوتي، اثور  4"رع في قرصو ينتصر/يكون منتصرًا ضد أعدائو 
 مرات". 4السمرء، أمير األلية ينتصر/يكون منتصرًا ضد أعدائو 

ي نصوص واجية معبد دندرة حيث إرتبطت فكرة اإلنتصرر ضد األعداء كمر ظيرت نفس الفكرة ف
 (34)برأللية المذكرة ماثل "رع" والمؤناثة "إيزيس" برإلشتراك أيضًر مع الممك كرلترلي:

 

 

 
ii.n (Pr-aA)| xr .T Ast wrt mwt-nTr nbt IAt-di Hryt-ib Iwnt ir.f n.T Hb pn nfr 
wHm.f sw n nry Dt; mAa-xrw Ra r aApp sp fdw; mAa-xrw Ast wrt mwt-nTr nbt 
IAt-di Hryt-ib Iwnt r xftyw.s sp fdw; mAa-xrw nswt-bity nb-tAwy (HqA-HqAw, 
Awtwkrtr)  | sA-Ra  nb-xaw (NAnyrny)  |  r xftyw.f  [sp fdw]. 

رة، ويقيم لك إليك ير إيزيس العظيمة األم اإلليية سيدة دندرة القرطنة في دند |)الفرعون( ىتلقد أ
مرات،  4ىذا العيد الجميل ويكرره سنويًر لألبد، رع ينتصر/يكون منتصرًا ضد "الاثعبرن عبب" 

 4إيزيس العظيمة األم اإلليية سيدة دندرة القرطنة في دندرة تنتصر/تكون منتصرة ضد أعدائير 
رع سيد  نإب، )حركم الحكرم، أوتوكراتور(|مرات، ممك مصر العمير والسفمى، سيد األرضين 

 مرات[ ". 4ينتصر/يكون منتصرًا ضد أعدائو ] |التيجرن )نيرون(
 (35) كمر ورد عن المعبود رع أيضًر:

 

 
Wbn.k m Hr.s nfr, di.k mAa-xrw.s r xftyw.s; mAa-xrw Ra r aApp sp fdw; [mAa-
xrw] @t-Hr nbt Iwnt irt-Ra nbt pt Hnwt nTrw nbw r xftyw.s sp fdw ; mAa-
xrw nswt-bity nb-tAwy. 

رع إنَك تشرق أمرم وجيير الجميل، إنك تجعل أن تنتصر ىي/تكون منتصرة ضد أعداؤىر، "
، عين رع، سيدة السمرء، سيدة دندرةحتحور مرات،  4ضد "الاثعبرن عبب"  ينتصر/يكون منتصراً 
 ".مرات 4ىر اؤ ضد أعد [نتصر/تكون منتصرةسيدة كل األلية ]ت

 (36) مريمي: بيجةويذكر نص من معبد 

  
iAt-wabt , %nmt , WsTt-@r, WAst , Iwnt , @wt-kA-PtH, r nHh Hna Dt ; mAa-xrw 
Ra m itn .f sr nTrw r xftyw .f  mAa-xrw Wsir iaH +Hwty sr nTrw r sbyw [.f ]. 
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 يكون  "رع في قرصو ينتصر/ ولألبد، ( دومرً  معرً  ، إدفو، طيبة، دندرة، منف، )بيجة، األبرتون"
لو القمر جحوتي، أمير األلية  منتصرًا ، أمير األلية ضد أعدائو، أوزير ينتصر/يكون منتصراً، وا 

 ضد أعدائـــــ]ــــو[". 
 ومن معبد إدفو تذكر النصوص مريمي:

 
mAa-xrw  Ra  r  aApp  sp fdw, mAa-xrw @r-BHdty  nTr  aA  nb  pt  r xftyw.f  sp 
fdw 

مرات، حورس اإلدفوي اإللو العظيم سيد السمرء  4"رع ينتصر/يكون منتصرًا ضد الاثعبرن عبب 
 (37)مرات". 4ينتصر ضد أعدائو 

 
mAa-xrw @r-BHdty nTr-aA nb pt r xftyw.f xr.f sp-4; mAa-xrw @t-Hr nbt Iwnt 
+Hwty aA  aA  nb #mnw r  xftyw.sn  sp fdw;  mAa-xrw Nswt-bity (          )| 
sA-Ra (Ptwlmys anx [Dt mry PtH])  |  r xftyw.f sp fdw.   

 4حورس اإلدفوي اإللو العظيم سيد السمرء ضد أعدائو، أسقطـــ>ىم< "ينتصر/يكون منتصرًا 
تنتصر/تكون منتصرة حتحور سيدة دندرة ، وجحوتي العظيم جدًا سيد األشمونيين ضد مرات، 
رع ) بطميموس  إبن(|    ممك مصر العمير والسفمى )    ينتصر/يكون منتصراً  مرات،  4يم أعدائ

 (38)".مرات 4فميحير ] لألبد محبوب بترح [ (| ضد أعدائو 
 (39) معبد دندرة حيث ورد:في نصوص  حتحوركمر ظيرت تمك الصيغة مع 

  
nswyt-bityt irt-Ra  wTs itn r nnt, mAa-xrw.s xr qmA sy. 

تكون نتصر/كة مصر العمير والسفمى عين رع التي ترفع قرص الشمس إلى عنرن السمرء، تمم
 بواسطة خرلقير)رع(". منتصرة

 (40) حيث ورد: فيمةوأيضًر في نصوص معبد 
 

mAa-xrw .T  r sby m-hAw .T 
 "إنك )= إيزيس( تنتصرين ضد العدو الذي برلقرب منك".

 (41) :وردينتصر كال من رع وسوبك والممك بدوره ضد عدوىم، حيث  مبواكوم وفي معبد 
 

mAa-xrw  Ra itn.f  wr nTrw r xfty.f  sp-4 ; mAa-xrw %bk nb Nbyt r xfty.f  sp-4  
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mAa-xrw %A-Ra nb-xaw  (Ptwlmys anx Dt mry PtH, Ast )  |  

 مرات، ينتصر سوبك سيد "كوم امبو" ضد عدوه  4"ينتصر رع  وقرصو، عظيم األلية ضد عدوه 
يزيسبطميموس، رع سيد التيجرن ) إبنمرات ينتصر  4 ضد عدوه  |(فميحير لألبد، محبوب بترح وا 
 مرات". 4

مرات ربمر لكي  4أن معظم النصوص تذكر أن األلية أو الممك تنتصر ضد أعدائير  ونالحظ
 (42) بر عن كون النصر يكون في جميع االتجرىرت لكي يعبر عن العموم والشمول.تع

-mAaوتظير الصيغة السببية من الفعل والتي تعطي معنى "يجعل منتصرًا" حيث تسبق الصيغة 

xrw  برلسين السببية Causative S: 

 
nTrw dmD Hr rdi n .k iAwt .k , psDt Hr smAa-xrw .k 

 (43)"األلية مجتمعة تعطي لك وظرئفك الممكية، والترسوع يجعمك منتصراً".

 
itmw Hr smAa-xrw.k , Gb Hr rdi n.k iwa.f 

 (44)ـو"" ييبك إراثـب"آتوم يجعمك منتصرًا ، و"ج
 (45) وتصف النصوص في معبد فيمة اإللو أوزير بإنو:

 
smAa -xrw .k r xftyw .k m rn .k nb mAa-xrw. 

 سمك سيد اإلنتصرر".إ"إنك ستكون منتصرًا ضد أعدائك، ب
  اإلنتصار/النصر: -3

يظير في اثالث تركيبرت ُلغوية والتي ُتظير بشكل واض  معنى   mAa-xrwىذا المعنى لمصيغة 
 الذي يعبر عن اإلنتصرر، وىذه التركيبرت: mAa-xrwومفيوم 

عظيم اإلنتصرر/النصر      aA mAa-xrw  أ-   

سيد اإلنتصرر/النصر     nb mAa-xrw   -ب

 تقديم اإلنتصرر/النصر     di mAa-xrw -جـ
 :  aA-mAa-xrw/النصر اإلنتصارالصيغة عظيم  -أ

 يحممو اإللو حورس كاثيرًا في  لقبىو  aA-mAa-xrw/النصراإلنتصررعظيم ىذه الصيغة 
دفــو بإعتبــرره المنتصــر  عمــى عــدوه "ســت" وىــو أيضــر حــورس المنــتقم ألبيــو نصــوص معبــد دنــدرة وا 

 (46) إن حورس يحمل لقب أبيو، فقد ورد عن اإللو حورس: أي، المنتصر(| -"أوزير" )وننفرو
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Dd mdw in @r-BHdty nTr aA nb pt, Bik-n-nbwt pr m Wsir, aA-mAa-xrw HqA sA 
Ast, nswt ^maw, bity MHw, ity Hry-ib &Awy, nDty mnx n it.f  (Wnn-nfrw, 
mAa-xrw)  | . 

ســيد الســمرء، صــقر الذىبيــة المولــود مــن أوزيــر، اإللــو العظــيم س اإلدفــوي ر"تــالوة بواســطة : حــو
، األرضـينإيـزيس، ممـك الجنـوب وممـك الشـمرل، الحـركم القـرطن فـي  إبـنعظيم اإلنتصرر، الحركم 

    ".|المنتصر( -الحرمي الصرل  إلبيو )وننفرو
 (47)حيث ورد: وريث عظيم اإلنتصرر فو الممك بأنومن معبد إد نصويصف 

 
anx nTr nfr iwa  n aA-mAa-xrw Hm-nTr n @r-bHdty 

 "يحير اإللو الطيب وريث عظيم اإلنتصرر)حورس(، كرىن حورس اإلدفوي".
رس كمر تصف النصوص الممك نفسو بإنو عظيم اإلنتصرر وىو بذلك يحمل لقب اإللو حو 

 (48) ويتشبو بو حيث يذكر النص عن الممك إنو:

 
nswt-bity aA mAa-xrw n it.f HqA nb mks iTi.n.f imyt-pr, nDty mnx n (wnn-
nfrw mAa-xrw)| nb nHH.  

ممك مصر العمير والسفمى عظيم اإلنتصرر من أجل أبيو، الحركم سيد واثيقة العرش)المكس( "
 ". المنتصر(| سيد األبدية -)وننفرو ل  من أجل، المنتقم الصرالقربض عمى الوصية

 
anx nTr nfr iwa n @r Ssp-anx n aA-mAa-xrw aHa Hr nst .f iw .f m Hwn  

يحير اإللو الطيب وريث حورس، الصورة الحية لعظيم اإلنتصرر)حورس(، الذي إرتقى عرشو "
 (49)وىو شرب".

إللو "ست" المتماثمة في التمسرح وترتبط فكرة اإلنتصرر في النصوص برلنصر عمى صور ا
 (50) وحيوان فرس النير، حيث تذكر النصوص مريمي:

 
nTr pn Sps Hwn sA Ast aA mAa-xrw in xAb ir Awt-ib Drty wr pHty dbdb dns ir 
aDyt n imyw-mw. 

إيزيس عظيم اإلنتصرر الذي يحضر التمسرح وياثير البيجة، الصقر  إبن"ىذا اإللو النبيل الطفل 
 التمرسي ". ضديم القوة، الذي يقطع أجزاء فرس النير، ويحدث المذبحة عظ

 (51) كمر حمل المقب أيضًر اإللو حورسرإيسة، حيث يذكر النص مريمي:
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Dd mdw in @r-sA-Ast sA Wisr nTr-aA Hry-ib Iwnt iwa mnx pr m wrt smsw n 
@qA HDt Bik-n-Nbwt aA-mAa-xrw, HqA imyt-pr, iwty wHmty.fy Hr nst.f 

 أوزير اإللو العظيم القرطن في دندرة الوريث الصرل  المولود من  إبن"تالوة بواسطة حورسرإيسة 
األكبر)البكر( لحركم الترج األبيض)أوزير(، صقر الذىبية عظيم اإلنتصرر، حركم  بنالعظيمة، اإل

 عمى عرشو". (53)، الذي ليس لو نظير/تكرار(52)الوصية

 
Dd mdw in @r-sA-Ast  iwa  n Wsir, aA mAa-xrw HqA imyt-pr 

 (54)"تالوة بواسطة حورسرإيسة وريث أوزير، عظيم اإلنتصرر، حركم الوصية".
 (55) ويذكر نص أخر نفس الفكرة كمريمي:

 

 
Dd mdw in @r-sA-Ast sA Wsir, nTr-aA Hry-ib Iwnt nDty mnx n it.f (Wnn-nfrw, 
mAa-xrw)  |  Bik-n-nbwt aA mAa-xrw, iTi iAwt HqA iwty wHmty.fy, nswt nxt nw 
mnqt. 

-ـ)وننفرولأوزير اإللو العظيم القرطن في دندرة المنقذ الصرل   إبن"تالوة بواسطة حورسرإيسة  
، صقر الذىبية عظيم اإلنتصرر، القربض عمى الوظرئف الممكية، الحركم الذي ليس لو |المنتصر(

 مكي". القوي لمقصر الم نظير/تكرار، الممك
 

 كمر توصف اإللية إيزيس بأنير أم/مرضعة عظيم اإلنتصرر)حورس(:

 
nswyt-bityt @qAt xnt #prt mwt nt aA-mAa-xrw, hnwt nfrt bnrt bnrw 
"ممكة مصر العمير والسفمى الحركمة في دندرة، أم عظيم اإلنتصرر)حورس(، المرضعة الجميمة، 

 (56)حموة المبن".
 

dwA nTr  Dd mdw inD Hr .T Spst sAt Gb mwt-nTr  nt aA mAa-xrw 
 (57) ، األم اإلليية لعظيم اإلنتصرر".جــبة إبن"التعبد لإللو، تالوة : التحية إليك أيتير النبيمة، 

 
Dd mdw in Ast wrt mwt-nTr Xnmt nt aA- mAa-xrw 

 (58) عظيم اإلنتصرر". "تالوة بواسطة إيزيس العظيمة األم اإلليية، مرضعة

 
nswt-bityt HqAt iryt n Nwt, dt r tA m &A-rrt, mwt-nTr pw nt Bik-n-Nbwt Xnmt 
nt  aA-mAa-xrw. 
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ممكة مصر العمير والسفمى الحركمة المولودة من نــوت، المولـودة )حرفيـرً:التي جـرءت إلـى األرض( 
 (59)اإلنتصرر)حورس(".في دندرة، فيي األم اإلليية لصقر الذىبية مرضعة عظيم 

 

 (60) وتصف النصوص اإللية حتحور بأنير مرضعة عظيم اإلنتصرر:

 
Dd  mdw in @t-Hr  wrt  mwt-nTr nbt Iwnt  Irt-Ra  m IAt-di  nbty  rxyt Hnwt  
nTrw nbw HqAt m pt HqAt Sn-n-itn  ityt  rdi psSt n sA .s ATt nfrt  nt aA- mAa-
xrw. 

ر العظيمــة، سـيدة دنــدرة، عـين رع فــي دنـدرة، ســيدة الرخيـت ســيدة كـل األليــة "تـالوة بواســطة حتحـو 
الحركمة في السمرء، حركمة كل مر يحيط بو قرص الشمس)الكون(، الممكة التي تيـب الشـطر مـن 

  ير، المرضعة الجميمة لعظيم اإلنتصرر)حورس(".إبنأجل 
 (61) النص: كمر ارتبط المقب "عظيم االنتصرر" برإل لو "مونتو" حيث يذكر

 
Dd mdw in Mntw nb WAst nTr-aA m IAt-di , aA-mAa-xrw m Wart-xpr-XAt , aq .k 
@wt-sSSt m mk. 

"تالوة بواسطة: مونتو سيد طيبة ، اإللو العظيم في دندرة ، عظيم اإلنتصرر في دندرة، فمتدخل 
  (62)قرعة الصمصل في إحتفرل)بيجة(".

 

 nb  mAa-xrw  : (63)/النصر اإلنتصارسيد  صيغةال -ب
أسيبت النصوص في وصف اإلنتصرر/النصر برلعظيم ونسبتو إلى اإللو حورس الذي وراثو ماثممر 

عن أبيو أوزير والذي يراثو الممـك بـدوره عـن حـورس، فقـد ذادت النصـوص عمـى ذلـك بـأن وصـفت 
رر المقـب كاثيــرًا فــي نصــوص معبــدي اإللـو حــورس والممــك بــدوره بإنـو ســيد اإلنتصرر/النصــر، ويتكــ

 إدفو ودندرة، حيث وصف اإللو حورس بإنو:

 
Dd mdw in @r Dr smA n.f tAwy sA Ast bnr mrwt  ////  ////  nb mAa-xrw.  

 (64)".سيد اإلنتصارإيزيس، عذب الحب،....  إبن""تالوة بواسطة حورس الذي وحد األرضين 
    (65)لنصوص بإنو سيد اإلنتصرر حيث يذكر النص:كمر يوصف اإللو حورسرإيسة بدوره في ا
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Dd mdw in @r-sA-Ast sA Wsir nTr-aA Hry-ib Iwnt bik-n-nbwt wbn m wsrt iwa 
mnx n nswt-bity nDty n it.f TmA-a n mwt.f snDm.n.f ibw n snt.wy nswt nxt nb 
mAa-xrw iTi iAwt  m  nst nb.wy Hwn nswt kAwt wADty 

أوزير اإللو العظيم، القرطن في دندرة، صقر الذىبية، المولود  إبناسطة : حورسرإيسة، "تالوة بو 
 من القوية، الوريث الصرل  لممك مصر العمير والسفمى)أوزير(، منقذ أبيو، وحرمي أمو )حرفيرً:قوي

، القربض عمى سيد اإلنتصارالذراع(، الذي يسعد قموب األختين)إيزيس ونفتيس(، الممك القوي 
 وظرئف الممكية عمى عرش السيدين، الطفل الممكي الذي يرفع الحيتين".ال

    (66) كمر وصف اإللو حورسمرتروي بإنو سيد اإلنتصرر حيث يذكر النص:

 
Dd mdw in @r-smA-tAwy pA-Xrd sA @t-Hr nTr aA m &A-rrt xy nTry n wsrt m 
Iwnt wDH Sps n @r Xnw Hrt iwa n apy Hry nTrw nswt nxt nb mAa-xrw.  

حتحور، اإللو العظيم في دندرة، الطفل اإلليـي لمقويـة فـي  إبن"تالوة بواسطة: حورسمرتروي الطفل 
" الـذي يعمــو عبــيدنـدرة، الطفـل النبيــل لحـورس الــذي يفـت  الســمرء، وريـث قــرص الشـمس المجــن  "

 سيد اإلنتصار".األلية، الممك القوي 
 

 (67)نتصرر/النصر حيث ورد:سوكر بأنو سيد اإل-كمر وصف اإللو أوزير

 
wsir-%kr nb mAa-xrw ; mAa-xrw. 

 سوكر سيد اإلنتصرر/النصر، المنتصر". -"أوزير
 

 (68)ك بدوره بأنو سيد اإلنتصرر/النصر، حيث يذكر النص:كمر وصف المم

 
anx nTr nfr HqA sA HqAt, iar n iart Hry hn.f nswt nxt nb mAa-xrw bity mn.tw Hr 
mnbit 

الحركمة، الذي يرتقي)العرش( والصل فوق رأسو، الممك القوي سيد  إبن"يحير اإللو الطيب، الحركم 
 (69)اإلنتصرر، الممك الاثربت فوق العرش".

 

 /النصر:اإلنتصارتقديم  di mAa-xrw  الصيغة  -جـ
وىي تقدم كمكرفأة/ىبة لمممك بشكل مبرشر وىي   mAa-xrw  تظير بعض النصوص الصيغة

وترتبط تمك   ىنر تعني "اإلنتصرر"، وىي تقدم لو كمقربل نظير أعمرلو التي يؤديير من أجل اإللو،
المكرفأة في الغرلب برلتقدمرت التي يقدمير الممك لكي ياثبت شرعية حكمو عمى عرش مصر ماثل 

، إكميل النصر وغيرىر من (70)مز الحتحوريالتيجرن، واثيقة العرش)المكس( والوصية، الر 
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وىو اإلنتصرر الذي حرزه اإللو حورس  mAa-xrwالتقدمرت، والتي يحصل الممك في مقربمير عمى
عميو كي يحكم مصر كمير مجتمعة، ويصير ممكًر شرعي عمى  والذي يطمع الممك في الحصول

 عرش البالد.
   (71) النصوص مريمي: وفي ىذا الصدد تذكر

 
di .i n .k mAa-xrw n sA Ast, HqA.n.k tA Hr nst .f 

إيزيس، وأن تحكم األرض فوق عرشو" إبن"إنني اىبك إنتصرر   

 أن ىذه المكرفأة ىنر مقدمة من الطفل اإلليي "إيحي" في منظر تقدمـة الممـك لمحيتـين ونالحظ
إيـزيس وأوزيـر بعـد أن حصـل عمــى  إبـنيي حورس فكأنمر الممك ىنر قد أصب  المكرفئ لمطفل اإلل

اإلنتصرر الخرص بو،  وىــــــو بذلك قـــــد صـرر ممكـًر شـرعيًر لمـبالد فـــيو يــخمف حـورس عمـى عـرش 
اإلليــي لحتحــور وحــورس اإلدفــوي،  ويــذكر  بــنمصــر بمبرركــة مــن نظيــر حــورس وىــو "إيحــي" اإل

 (72) نص أخر:

 
Dd mdw in @r-bHDty nTr aA nb pt nfr Hr Hry st .f  wrt Sps xpr m HAt nTrw, di 
.i  n .k  mAa-xrw r xftyw .k 

"تالوة بواسطة: حورس اإلدفوي اإللو العظيم، سيد السمرء، جميل الوجو فوق عرشو العظيم، النبيل 
 المخموق في مقدمة األلية، إنني أىبك اإلنتصرر ضد أعدائك".

-في معبد إسنر حيث يقدمير اإللو خنوم mAa-xrwرر ظيرت نفس الفكرة وىي تقديم اإلنتص كما
 رع من أجل الممك:

 
Dd mdw in $nm-Ra nb &A-snt, Sw sA Ra Hry nst Itmw, is-niAw sanx wnnwt, 
di.n n.k mAa-xrw r sbyw r .k, di .i n .k pDwt-psDt dmD Xry Tbty .k 

رع الذي يعمو عرش آتوم، الذي يجمب الريرح،  إبنإسنر، شـــــو رع سيد -"تالوة بواسطة: خنوم
الذي يحي كل الكرئنرت، إنني أىبك اإلنتصرر ضد أعدائك الذين ضدك، إنني أىبك األقواس 

 (73) التسعة مجتمعة تحت نعميك)قدميك(.
 (74) المكرفأة قدمتير المعبودة "منحيت" زوجة اإللو خنوم من أجل الممك، حيث ورد: ونفس

 
Dd mdw in MnHyt-Nbtww nbt xnt &A , di .i mAa-xrw .k r xftyw .k 

 نبتو السيدة في إسنر )األرض(، إنني أىبك اإلنتصرر ضد أعدائك".-"تالوة بواسطة: منحيت
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  اإلنتصار/النصر:إكميل  -4
يل المسمى "إكميل بنوع معين من األكرليل وىو اإلكم mAa-xrwبسبب إرتبرط الصيغة 

 mAH n mAa-xrw النصر"
)والذي سوف نتحدث عنو برلتفصيل فيمر بعد(، فقد  (75) 

وذلك لشدة إرتبرط ىذا اإلكميل     mAa-xrwأطمق عمى ىذا اإلكميل نفسو التسمية 
 وتظير ىذه التسمية لإلكميل في العديد من النصوص  برلنصر وتأخذ ىذه التسمية المخصص 

"اإلكميل"، حيث ورد  mAa-xrwالبطممية خرصة في معبد إدفو والتي تؤكد ذلك المعنى لمصيغة 
  عن الممك في إحدى تقدمرت اإلكميل مريمي:

 
Hr ms mAa-xrw Hr sTHn Hr n sr-HDt, sw mi @r smA sby n it .f  

أوزير( فيو ماثل حورس = اإللو "الذي يقدم إكميل النصر، والذي يسعد وجو أمير الترج األبيض)
 (76)الذي يذب  عدو أبيو".

 اثم يكمل النص وصف مر يقوم بو الممك كرلترلي:
 

Hr rdi mAa-xrw n aA-mAa-xrw 

 (77)أجل عظيم اإلنتصرر)حورس(". "الذي يقدم إكميل النصر من
 

 :mAa-xrwًا:التقدمات المرتبطة بالصيغة ثالث
 بنوعين من التقدمرت وىمر:  mAa-xrwإرتبطت الصيغة 

  mAH n mAa-xrw إكميل اإلنتصرر -1
  Srt n mAa-xrwمالبس اإلنتصرر  -2
 

 : mAH n mAa-xrw صاراإلنتإكميل  -1

ظيرت تقدمة اإلكميل منذ عصر األسرة الاثرمنة عشر وقد كرن يصنع من الذىب، فقد ورد في 
 (78) نصوص معبد الكرنك الخرصة برلممك أحمس مريمي:

 
wD n Hm .f  irt mnw n it .f  Imn-Ra , mAHw  aAw n nbw 

 من الذىب" العظيمة رع ، واألكرليل-"لقد أمر جاللتو بتشييد اآلاثرر من أجل أبيو آمون
من فصول كترب  19خرص بيذا اإلكميل وىو الفصل رقم  كتاب الموتىوقد ظير فصل في 

 (79) الموتى المتعددة، والذي يحمل إسم:
 

rA  n  mAH  n mAa-xrw 

ر""فصل إكميل النص  
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كمر تؤكد النصوص أن من يقوم بربط اإلكميل من أجل المتوفي ىو اإللو آتوم أبو األلية حيث 
 (80) ورد:

 
Ts n.k Itmw it  nTrw  mAH  pf  nfr  n mAa-xrw m Hat .k  

 "يربط لك آتوم أبو األلية ىذا اإلكميل الجميل الخرص برلنصر فوق رأسك"
 (81) حيث ورد: الغرض من هذا اإلكميلذلك الفصل في موضع أخر كمر يذكر 

 
rdi  mAa-xrw .f  r  xftyw  .f  m  mwt ,  m  anx , wnn .f  m Smsw Wsir 

 ير"."يعطيو إنتصرره عمى أعدائو أمواتًر  كرنوا  أم أحيرء، وسوف يكون ضمن أتبرع أوز 
فقد ظير اإلكميل كتقدمة في معبد إدفو  mAH n mAa-xrwبرلنسبة لتقدمة إكميل اإلنتصرر  أما

منذ أواخر األسرة الخرمسة والعشرون ولكن ىذه التقدمة تعتمد عمى طقوس دينية أقدم منير ترجع 
وم ، وقد كرن الغرض من تقدمة ىذا اإلكميل أن الممك عندمر يق(82)لعصر األسرة الاثرمنة عشر

منتصرًا وقردرًا عمى تدمير  mAa-xrwيصب  بدوره  mAH n mAa-xrwبتقديم إكميل اإلنتصرر 
قرمة العدالة في ربوع البالد كمير، وقد قدم اإلكميل لعدد من  أعدائو والقضرء عمى كل الفوضى وا 

 (83) المعبودات ماثل أوزير، حورس، حتحور، جحوتي، خنوم، خونسو وأيضًر مرندوليس.
 لتقدمة إكميل اإلنتصرر فقد إستخدمت عــــــــــــدة أفعرل وىي:وبرلنسبة 

 1-    Hnk    2      يقدم- di         يعطي 
3- ms     4    يقدم- Ts      يربط 

 أماثمة ليذه األفعرل المختمفة المستخدمة في تقديم إكميل اإلنتصرر:  4وفيمر يمي 
 Hnkالفعل:  -1

 
Hnk mAH n mAa-xrw, +d mdw mn n .k mAH pfy nfr n mAa-xrw. 

 (84) "تقدمة إكميل النصر، تالوة: خذ لك ىذا اإلكميل الجميل الخرص برلنصر".
 (85) :بإدفوإكميل النصر بوضوح في أحد نصوص تقدمة اإلكميل  من تقدمةويظير الغرض 

 
Hnk mAH n mAa-xrw , +d mdw qA r.k  @r spd  Hnty  xa  Hm .k Hr st it .k pt Hr 
tp.k , tA Xry rdwy .k  pDwt psDt dmD Xry Tbty .k  

حورس حرد القرنين، فمتشرق عمى عرش أبيك "تقدمة إكميل النصر، تالوة: عرليًر من أجمك ير 
 والسمرء فوق رأسك، واألرض تحت قدميك، واألقواس التسعة مجتمعة تحت نعميك".
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 diالفعل:  -2
 

di mAH n mAa-xrw Dd mdw mAH tn nfr r Hat.k Ts n.k it.k it-nTrw 

ميل من أجل رأسك، يربطو من أجمك أبيك،  أبو "إعطرء إكميل النصر، تالوة: ىذا اإلكميل الج
 (86)األلية".

 msالفعل:  -3
 

ms mAH n mAa-xrw, +d mdw qA r.k @r nxt m WTst xa Hm .k Hr st it .k 

عرليًر من أجمك ير حورس القوي في إدفو، فمتشرق جاللتك عمى ، تالوة: "تقدمة إكميل النصر
 (87)عرش أبيك".

  Tsالفعل:  -4
 

Ts mAH n mAa-xrw, +d mdw BHdty nxt m xnt P, Msn, iTi n .f  tAwy m mAa-
xrw. 

"، القربض عمى األرضين مسن"، "بوتو"ربط إكميل النصر، تالوة: اإلدفوي القوي في "
 (88)منتصراً".

 (89) :وىو من  النصر فقد وردوتسيب النصوص في وصف الغرض من تقدمة إكميل النصر 

 
Ts mAH n mAa-xrw, +d mdw Ts n.k mAH pf nfr n mAa-xrw, Ts sw n.k Itmw it 
nTrw imyw itrty Hr smAa xrw.k DADAt, Hr rdi mAa-xrw. 

"آتوم" أبو ، تالوة: يربط من أجمك إكميل النصر الجميل ىذا، يربطو من أجمك إكميل النصر"ربط 
 األلية الذين في المقصورتين، من أجل أن تجعمك المحكمة منتصراً، وتمن  اإلنتصرر".

 : Srt  nt mAa-xrw اإلنتصار مالبس -2
الخرصة  xrd قد جرءت من الكممة  Srt أن ىذه الكممة  Wilsonترى 

 Srtالمالبس  وترتبط ىذه، (90)في القبطية بنصوص الدولة الحدياثة، والتي تقربل كممة 
 في تركيبين رئيسيين وىمر: mAa-xrwبصيغة 

1- Srt nt mAa-xrw r xftyw      2- Srt mAa-xrw.k r xftyw  

عالقة ىذه المالبس برإلنتصرر عمى األعداء وفيمر يمي األماثمة التي وكال التركيبين يعبر عن 
توض  العالقة مر بين ىذه المالبس واإلنتصرر الذي يحصل عميو الممك نظير تقديمو ليذه 

 المالبس.
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di .i n .k Srt nt mAa-xrw mAa-xrw .k r xftyw .k  

 (91)فتنتصر/منتصرًا عمى أعدائك". "إنني أىبك مالبس اإلنتصرر،
 

Dd mdw di .i n .k Srt nt mAa-xrw mn .tw Hr srx .k  

 (92)"تالوة: إنني أىبك مالبس اإلنتصرر، وأنت اثربت عمى عرشك)سرخك(".
 

di .n n .k Srt ipw nt @r mAa-xrw nb  r xftyw .k  

 (93)حورس، وكل اإلنتصرر عمى أعدائك".ب ي أىبك تمك المالبس الخرصة"إنن
 

di .i n .k Srt ipn nt @r mAa-xrw .k r xftyw .k  

 (94)عمى أعدائك". فتنتصرحورس، ني أىبك تمك المالبس الخرصة ب"إن
 

di .n n .k Srt nt mAa-xrw mAa-xrw .k r xftyw .k  

 (95)تنتصر عمى أعدائك".، ف"إنني أىبك مالبس اإلنتصرر
 

Ssp .k Srt n @r m nswt mAa-xrw .k r xftyw .k  

 (96)"إنك تتسمم مالبس حورس كممك تنتصر/منتصرًا عمى أعدائك".
 

di .i n.k Srt ipn nt @r, mAa-xrw.k r xftyw.k  

 (97)أعدائك". ضدتنتصر الخرصة بحورس، فمالبس ال ك تمك"إنني أىب
 (98) وظيرت نفس المالبس الخرصة برإلنتصرر بمعبد إسنر حيث ورد عمى لسرن خنوم:

 
Dd mdw in $nmw-Ra nb &A-snt, nTr aA Hry st .f  wrt, wr Hsw m-m StAw di.i 
n.k Srt nt mAa-xrw. 

رع سيد إسنر، اإللو العظيم الذي يعمو عرشو العظيم، عظيم المدائ  وسط -"تالوة بواسطة: خنوم
 الخفية، إنني أىبك مالبس النصر/اإلنتصرر". الييئرت

 

 الخراطيش الممكية وبعض األماكن الجغرافية:رابعًا: ظهور الصيغة في 
 ش الممكية:أواًل: الخراطي

في بعص الخراطيش التي تسجل أسمرء بعض مموك وممكرت  mAa-xrwالصيغة ظيرت 
 البطرلمة وىم:

 II : (99)بطميموس الاثرني  -1
 

Dd mdw in it-nswt wsxt-st xr wn Sps.f (Wsr-kA-Ra mry-Imn)  | (Ptwlmys)  |  
mAa-xrw.  
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ي الذي يوسع مكرن من يبجمو ) قوي قرين رع، محبوب آمون (| ، " تالوة بواسطة : األب الممك
 (100) بطميموس المنتصر)المبرأ( (| ".

 IV : (101)بطميموس الرابع  -2
 

Dd mdw in it-nswt wsxt-st xr wn Sps.f ( Iwa-n-nTr.wy-mnx.wy, stp-n-PtH, 
Wsr-kA-Ra, %xm-anx-Imn )  |  ( Ptwlmys, mAa-xrw )  |  . 

"تالوة بواسطة : األب الممكي الذي يوسع مكرن من يبجمو )وريث اإلليين الخيرين]يورجيتس[، 
 (102) (| ، بطميموس المنتصر)المبرأ( (| ".وي قرين رع،  الصورة الحية آلمونالمخترر من بترح، ق

 V : (103)بطميموس الخرمس  -3
 

nswt-bity (Iwa-n-nTr.wy-mr.wy it.w, stp-n-PtH, wsr-kA-Ra, sxm-anx-Imn) 
|%A-Ra        (Ptwlmys mry PtH , mAa-xrw)  |  pA nTr pry. 

وريث اإلليين المحبين ألبييم ]فيموبرتوروس[ ، المخترر من بترح ، )"ممك مصر العمير والسفمى 
(| ، اإللو المنتصربترح، رع ) بطميموس، محبوب  إبنقوي قرين رع، الصورة الحية آلمون(| 

 الظرىر ]إبيفرنس[ ".
 VI  : (104) بطميموس السردس -4

 
nswt-bity (Iwa-n-nTr.wy-pr.wy, stp-n-PtH #pri , ir mAat  Imn-Ra )  |  %A-Ra  
(Ptwlmys mry PtH, mAa-xrw)  |  , pA nTr mry mwt.f 

خبري ، -ليين الظرىرين ]إبيفرنس[ ، المخترر من بترح"ممك مصر العمير والسفمى ) وريث اإل
(| ، اإللو المحب ألمو  المنتصررع ) بطميموس، محبوب بترح،  إبنرع (| -محقق عدالة آمون

 ]فيموميتور[ ".
 VIII  :(105) بطميموس الاثرمن -5

 
Hm nswt-bity (Iwa-n-nTr.wy-pr.wy, stp-n-PtH, ir-mAat-Ra, sxm-anx-Imn)| %A-
Ra     (Ptwlmys mry PtH, mAa-xrw)  | , pA nTr mnx. 

"جاللة ممك مصر العمير والسفمى )وريث اإلليين الظرىرين ]إبيفرنس[ ، المخترر من بترح ، محقق 
(|، اإللو المنتصر، محبوب بترحرع )بطميموس،  إبنعدالة رع ، الصورة الحية آلمون(|، 

 الصرل ".
 (106) إرسينوي : الممكة -6

 
Dd mdw in mwt-nTr (IrsinAt mAat-xrw)| snt Hmt n it-nTr (Ptwlmys, mAa-xrw)|  
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، األخت والزوجة الخرصة  (107)"تالوة بواسطة : األم اإلليية ) إرسينوي، المنتصرة )المبرأة( (|
 برألب اإلليي )بطميموس، المنتصر )المبرأ( (|". 

 (108) الممكة برنيكي : -7
 

Dd mdw in mwt-nswt (Brnygy, mAat-xrw)  |  . 

 (109)) برنيكي، المنتصرة )المبرأة( (| ".  الممكية"تالوة بواسطة : األم 
 

 :أسماء األماكن الجغرافية: ثانياً 
 في أسمرء بعض األمركن الجغرافية وىي: mAa-xrwالصيغة ظيرت 

 ،  سمرء مدينة دندرة بمعبد دندرة  ضمن أ -1
 ضمن أسمرء مدينة دندرة بمعبد إدفو  -2
3- @wt-mAa-xrw  
4- MAa-xrw   
 

 دندرة :ضمن أسماء مدينة   -1
بمعنى اإلنتصرر/المنتصر في أحد أسمرء مدينة دندرة ضمن سمسمة   mAa-xrwالصيغة ظيرت 

['G]األسمرء المطولة لممدينة والتي سجمت بمعبد دندرة  في صرلة األعمدة الكبرى 
بانشكم  (110) 

 Pr mAa-xrw m wsxt   في  لمنتصر/ااإلنتصاربيت "  م بمعنىوالذي يترج
و حورس كون المقصود بو ىنر اإللي" المنتصروفي حرلة أخذ المعنى الاثرني " "،الصالة الواسعة

كمر ورد نفس األسم أيضًر ضمن سمسمة األسمرء المطولة لممدينة اإلدفوي زوج اإللية حتحور، 
، ونالحظ كرلترلي  (111)[ بشكل كتربي مختمف3في السرداب الغربي رقم ]

" المدينةوالذي يماثل " wsxtلألسم بعد كممة  في ىذا الشكل الكتربي األخير وجود المخصص
 وىـــــــو المخصص الذي يأتي بـــــعد أســــمرء األمركن فربمر كرن

ــــة  ــــدرةالمقصــــود بــــو مدين ــــ دن ــــدرة بمعن ــــة دن ــــك التســــمية لمدين ــــك يمكــــن أخــــذ تم ــــى ذل ــــت ى "وعم بي
ربمــر يكــون  ، ىــذا مــع األخــذ فــي اإلعتبــرر أن ىــذا المخصــص"دنــدرةالمنتصــر فــي اإلنتصار/

رغم أنو لم يظير  wsxtمخصص لألسم ككل الذي يماثل تسمية لمدينة دندرة نفسير، وليس لكممة 
األســــم إشــــررة واضــــحة إلــــى إنتصــــرر ويحمــــل ىــــذا ، فــــي الشــــكل الكتــــربي األول 

رتبرط إنتصرره بيـذه  حورس عمى عدوه التقميدي "ست"، وممر يؤكد عمى إنتصرر حورس اإلدفوي وا 
مرورد في نيرية أسطورة إنتصرر حورس اإلدفوي عمى أعدائـو التـي سـجمت أحـدااثير  wsxtالصرلة 

  (112)بمعبد إدفو، حيث ورد في نيرية األسطورة:
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xrw @r-BHdty  nTr-aA nb pt mAa.w m wsxt sxr xftyw nw :  

كال  (113)أعداءط ، ويسقفي الصرلة منتصراً "صوت حورس اإلدفوي اإللو العظيم سيد السمرء 
 :من

23- it .f Wsir                "أبيو أوزير" 
24- mwt .f Ast "أمو إيزيس"                                                 

25- it .f  Ra أبيو رع"                                                   "   

26- +Hwty nb mdw-nTr  ")جحوتي سيد الكممرت اإلليية )الييروغميفية" 
27- PsDt                                                       "الترسوع" 
28- @wt-aAt                "القرعة العظيمة"                               

29- AbDw "إبيدوس"                                                         

               NTrwy -30                                 (114) "قفط )اإلليين("    

31- @wt-nTr              "إدفو( "المعبد(                                     

32- WTst-@r                                   "إدفو )عرش حورس("              

33- BHdt                                                            "إدفو" 
34- IAt-di "دندرة"                                                              

 nty-iAbtt# -35                                          (115)يربت"-"خنتي                

            m.f   Ds.f@ -36                                         (116)"جاللتو نفسو"                

37- sA-Ra (Ptwlmys anx Dt mry-PtH)| رع )بطميموس فميحير لألبد، محبوب بترح(| "  إبن"   

  
  : ة بمعبد إدفوضمن أسماء مدينة دندر  -2

بمعنى اإلنتصرر/المنتصر في أحد أسمرء مدينـة دنـدرة ضـمن سمسـمة   mAa-xrwالصيغة ظيرت 
  (117)األســمرء التــي ســجمت مجمعــة بمعبــد إدفــو برلشــكل

  Pr mAa-xrw n Wsrt   

أخــذ المعنــى الاثــرني وفــي حرلــة  "،الخــاص بالقويــة /المنتصــراإلنتصاربيــت "  م بمعنــىوالـذي يتــرج
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و حـورس اإلدفـوي رب معبـد إدفـو وزوج اإلليـة حتحـور التـي كون المقصود بو ىنر اإللي"المنتصر" 
 يذكرىر االسم "برلقوية".

 
3- @wt-mAa-xrw  مقر اإلنتصرر/المنتصر :  

يم مصر السفمى والخرص من أقرل XX" أن ىذه التسمية تماثل اإلقميم العشرون Gauthierيرى "
 بأنير تماثل wt-mAa-xrw@" مكرن ىذه التسمية .Cauville,S، بينمر تحدد " (118)برإللو "سوبد" 

، (119)من أقرليم مصر السفمى وتأخذ األسم بمعنى "معبد المنتصر" XIXاإلقميم الترسع عشر 
 في (120) وموقعو الحرلي"صفط الحنة". Pr-%pdw وتسروي بين ىذا األقميم وبين أقميم 

ىي اسم يطمق عمى العديد من المقرصير  wt-mAa-xrw@" أن ىذه التسمية Budgeحين يرى 
، ويظير األسم في بعض النصوص مقترنًر مع اسم "سوبد" أو "إقميم (121)الخرصة برإللو أوزير

قميم "سوبد"، حيث ورد:  سوبد" ممر يؤكد العالقة بينو وا 
 

%pdw nb iAbtt , di.i n.k @wt-mAa-xrw mn[.tw] Xr nfrw.k 

 (122)"ســــوبد" سيد الشرق، إنني أىبك "مقر اإلنتصرر/المنتصر" اثربترً وحرماًل جمرلك".
 

In iw.k m Pr-%pdw m xnt @wt-mAa-xrw 

  (125)في داخل مقر اإلنتصرر/المنتصر"  ، (124) سوبد)صفط الحنة( -في بر (123)"ىل أنت
 

In iw.k m Pr-%pdw m-Xnw @wt-mAa-xrw 

 (126)سـوبد، في داخل مقر اإلنتصرر/المنتصر" -"ىل أنت في بـر
بمخصص  قد جرءت باثالث كتربرت مختمفة مرة  wt-mAa-xrw@أن التسمية  ونالحظ

 .وأخيرًا جرءت بدون مخصص بمخصص  ومرة أخرى  
 
4- MAa-xrw   اإلنتصرر/المنتصر : 

من أقرليم مصر  XXيم العشرون تماثل اإلقم  MAa-xrw" أن ىذه التسمية Gauthierيرى "
" أن التسمية Budge، ويرى"(127) السفمى والخرص برإللو "سوبد" والذي يماثل اليوم "صفط الحنة"

MAa-xrw وىنرك خالف حول ، (128)مدينة تقع ضمن نطرق إقميم "سوبد" ىي اسم يطمق عمى
وبين الشكل  G.Daressyنقاًل عن  Gauthierالذي أورده   كتربة األسم مربين الشكل

Sauneronالذي سجمو  
(129) 

 
%pdw smsw Hwi mntyw nb MAa-xrw 
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 (130)"ســوبد" الكبير الذي يضرب اآلسيويين سيد مدينة اإلنتصرر/النصر"
.بانشكم  47.218.84في حين ظيرت ىذه التسمية في بردية بروكمين رقم 

(131)
 

 
 :mAa-xrwالمقابمة لصيغة  xbn-xrwصيغة خامسًا: 

قد عبرت عن عدد من المعرني اإليجربية ماثل صردق الصوت،  mAa-xrwاذا كرنت الصيغة 
المنتصر، ينتصر، اإلنتصرر/النصر، فمن الجدير برلذكر معرفة الصيغة السمبية المضردة ليذه 

حيث نجد النصوص البطممية تذكر صيغة تعبر عن المعنى المضرد لصيغة  غة اإليجربية،الصي
mAa-xrw ىي وىذه الصيغةxbn-xrw  "(132)، "مذنب"والتي تعطي معنى "مدان، 

وتسيب النصوص في   mAa-xrwوىذه الصيغة تعبر عن المعنى السمبي المضرد لصيغة 
يكون منتصرًا في مقربل عدوه الذي يكون مذنبًر ومدانًر أي ميزومًر في حضرة وصف الممك بإنو 

 (133) المعبودات حيث يذكر النص مريمي:
 

mAa-xrw .k  xr  psDt  aAt  xbn-xrw n  xftyw .k  
 "إنك تنتصر أمرم الترسوع العظيم، ويكون أعدائك مذنبين )ميزومين("

 (134)وص مر بين حورس المنتصر وبين ست المذنب حيث ورد: وتقررن النص

 
mAa-xrw .k  NbD m xbn-xrw  

 مذنب )ميزوم(" (135) "إنك تنتصر، ويكون الشرير )ست(
بإنو يشير إلى خفوت صوت المذنب وعدم ظيور صوتو  xbn-xrw" المصطم  ويمسونوتفسر "

وممر يؤكد المعنى ، (136) الذي يكرد ال يذكر وليس لو وجود. الذي يسروي صوت سقوط الريشة
السمبي لمكممة فإنو من بين الكتربرت المتعددة لمكممة تكتب الكممة أحيرنًر بعالمة فرس النير 

لذي بدوره حيث يعبر حيوان فرس النير عن المعبود "ست" ا برلشكل الكتربي  
 يماثل كل رموز الشر.

 
sbyw .k   m  xbn-xrw 

 (137)"أعدائك يكونون مذنبين )ميزومين(" 

 
di .i n .k   mAa-xrw Ra  wDa  xbn-xrw n xftyw .k  

 (138)"إنني أىبك إنتصرر "رع" وأجعل أعدائك مذنبين )ميزومين(" 



 م(8102)سبتمبر العدد الخالج                                                                                   مجلة البحوث والدراسات األحرية

23 

 

والتي تقربل الصيغة  sxbn-xrwبرلشكل  xbn-xrwيرت الصيغة السببية من التركيب كمر ظ
 ، حيث ورد مريمي: smAa-xrwالسببية 

 
smAa-xrw xrw .k  xr DADAt  m wsxt ,  sxbn-xrw n  xftyw .k  

 (139)نبين )ميزومين(" "إنك صوتك سيكون منتصرًا أمرم القضرة في الصرلة، بينمر أعدائك مذ
وفي نص خرص بتقدمة إكميل اإلنتصرر لعدد من األلية المجتمعة معًر في ىذه التقدمة، تذكر 

 النصوص الغرض من ىذا اإلكميل حيث ورد:

 
 

Hr  smAa-xrw .Tn  ,  Hr  sxbn-xrw n xftyw .Tn  
 (140)بين" )ميزومين(" "من أجل جعمكم  منتصرين، وجعل أعداؤكم مذن

 نتائج البحث:** 
تشــــتير بــــين التــــي و  mAa-xrwعمــــى معــــرني جديــــدة لمصــــيغة  ءحــــرول البرحــــث إلقــــرء الضــــو  :أوالً 

المعربـــد البطمميـــة حيـــث اثبـــت مـــن خـــالل نصـــوص ، "المبـــرأ/صـــادق الصـــوت"البـــرحاثين برلترجمـــة 
ن تتـرجم أيمكـن  mAa-xrwفي متن البحث أن ىذه الصـيغة البرحث التي إعتمد عميير والرومرنية 

 :إلي حسب سيرق النص
        صردق الصوت -1
      المبرأ/ المرحوم -2
 المنتصر -3
   /يكون منتصراً ينتصر -4
  اإلنتصرريسبب  -5
  وىي: تركيبرت أربعفي  توالتي ظير  /النصراإلنتصرر -6
             اإلنتصرر عظيم* *
    اإلنتصرر سيد* *
     اإلنتصرر تقديم* *
دفو، إلى جرنب  سمرء دندرةأضمن * *         .بعض األمركن الجغرافيةالمسجمة بمعبد دندرة وا 
 اإلنتصررإكميل النصر/ -7
 

الصفرت الخرصة برلممك والتي تؤكد ببعض بمعنرىر "منتصرًا"  mAa-xrwإرتبطت الصيغة  :ثانياً 
 شرعية حكمو لمبالد وىو منتصرًا:

 تصرًا القربض عمى الوظرئف الممكية منiTi iAwt m mAa-xrw  
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  منتصرًا  العرشالقربض عمىiTi nst m mAa-xrw  
  منتصرًا  األرضينالقربض عمىiTi n .f  tAwy m mAa-xrw  
 منتصرًا  إنك تحكم األرضينnsw .k tAwy  m mAa-xrw  
  ًالخررج منتصرا pri m mAa-xrw  
 نتصرًا وريث األرض مiwa  tA m mAa-xrw  
 منتصرًا  السرئرSm  m mAa-xrw  
 منتصرًا  حركم األرضين كميرnswt tAwy nbw m mAa-xrw  

 
ببعض التقدمرت والتي ترتبط معير من منطمق إنير تعبر عن  mAa-xrwإرتبطت الصيغة  :ثالثاً 

 الذي يحوزه الممك نظيره تقديمو ليذه التقدمرت، وىذه التقدمرت ىي: اإلنتصرر
         mAH n mAa-xrw اإلنتصررإكميل **
 Srt nt  mAa-xrw اإلنتصررمالبس **
 

بمعنى اإلنتصرر/المنتصر في بعض أسمرء األمركن الجغرافية   mAa-xrwالصيغة ظيرت  :رابعاً 
حيث ظيرت كأحد أسمرء مدينة دندرة ضمن سمسمة األسمرء المطولة لممدينة والتي سجمت في 

[ بشكل كتربي 3، وفي السرداب الغربي رقم ]برلشكل  ['G] صرلة األعمدة الكبرى
أسمرء مدينة دندرة المسجمة سمسمة ضمن الصيغة ، كمر ظيرت مختمف كرلترلي 

بعض األمركن  الصيغة في تسميرت، كمر ظيرت برلشكل مجمعة بمعبد إدفو، 
  .  MAat-xrwوأيضرً   wt-mAa-xrw@  األخرى

 
في بعص الخراطيش التي تسجل أسمرء بعض مموك  mAa-xrwالصيغة ظيرت  خامسًا:
 ىم:البطرلمة، و وممكرت 

  IV           بطميموس الرابع  -II2               بطميموس الاثرني  -1
 VIبطميموس السردس  -V            4 بطميموس الخرمس -3

 IIالممكة إرسينوي  -VIII6           بطميموس الاثرمن  -5
 II الممكة برنيكي  -7

)لممموك(، "المبرأة" "المبرأ" ، بينمر تترجم إلى وتترجم الصيغة حسب النص والمنظر إلى "المنتصر"
 مموك األسالف. ل)لمممكرت( في المنرظر التي تماثل جزء من طقوس عبردة ا
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والتي تشير في الغرلب لممعبود  المهزوم/المذنببمعنى  xbn-xrwظيرت الصيغة  سًا:ساد
التي تعبر عن   mAa-xrwقربل سمبي لصيغة "ست" في النصوص المختمفة وىي تماثل م

 المنتصر. 
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 مى إعتبرر النص جزء من طقوس عبردة المموك األسالف.ع

  

( 
108

 ) Edfou,IV,279(8)  
  

بطميموس أمرم  VIII سطة بطميموس الاثرمناالنص الحرلي من منظر يماثل طقس حرق البخور بو  ( 109 )
ىنر بمعنى  mAat-xrw، وعميو يمكن أخذ لقب الممكة برنيكي IIوالممكة برنيكي الاثرنية  Vالخرمس 

 أة/المرحومة" عمى إعتبرر النص جزء من طقوس عبردة المموك األسالف."المبر 
  

( 
110

 ) Cauville,S.; Dendara,XV,175(13-14). 
 

( 
111

 ) Cauville,S.; Dendara,VI,168(2). 
 

( 
112

 ) Edfou,VI,90(3); nº.23-37. 

-Edfou,V,141(16) في نص أخر بإدفو :   wsxtوقد ظيرت نفس الفكرة عن حورس المنتصر في القرعة 

142(1) ; (10-11) 
  

( 
113

 -فرس نير -نالحظ ان كممة األعداء التي وردت في السطر األفقي قد أخذت اثالاثة مخصصرت )عدو ( 
ومن نرحية أخرى تعطي شكل جمرلي   تمسرح( والتي تعطي من نرحية عالمة الجمع المسروية لماثالث شرط 

 .يعبر عن األعداء الشريرة
 

( 
114

 مدينة قفط ، راجع:اسم من اسمرء  ( 

 - Gauthier,H. ; DG,II,P.108. 
 

( 
115

 من اقرليم مصر السفمى، الذي يقربل حرليًر بمدة "تل أبو سيفة" راجع: 14اسم اإلقميم رقم  ( 
 - Gauthier,H. ; DG,IV,P.179. 

 

( 
116

ل بقية حورس( ماث  نالحظ أن كممة جاللتو والتي يقصد بير "حورس اإلدفوي" لم تأخذ مخصص إلو ) ( 
 األلية التي جرءت أسمرؤىم منتيية بمخصص يماثميم شخصيًر ماثل أوزير، إيزيس، رع ، جحوتي.

 

( 
117

 ) Edfou,V,346(8). 
 

( 
118

 ) Gauthier,H. ; DG,IV,P.71. 
 

( 
119

 ) Cauville,S.; Les Chapelles Osiriennes, Index, P.343. 
 

( 
120

 ) Cauville,S.; Les Chapelles Osiriennes, Index, P.175 

( 
121

 ) Budge,E.A.W.; An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, II,P.1014. 

( 
122

 ) Cauville,S.; Dendara,X,281(14).       
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( 

123
 ) Wilson,P.; A Ptolemaic Lexikon,P.80 ;Wb,I,89(14). 

( 
124

 –نة الزقرزيق كم من مدي 11صفط الحنة ىي إحدى القرى التربعة لمركز أبو حمرد عمى بعد حوالي  ( 
محرفظة الشرقية، وكرنت مركزًا لعبردة األلو "سوبد" وقد أخذت اسمير من اسم ىذا اإللو ، وقد استبدل حرف السين 
برلصرد وحرف البرء برلفرء واضيف الى االسم القديم الكممة العربية )الحنة( نظرا إلنتشرر زراعة الحنة بير في 

 .295، ص 2006الدين: المغة المصرية القديمة، الطبعة السردسة،: عبد الحميم نور راجعالزمن القديم. 
 .91، ص1944وأيضًر: سميم حسن: أقسرم مصر الجغرافية في العصر الفرعوني ، القرىرة ، 

 Philae,I,76(7)بمعىً "تم سىبذ" ، إوظز:   IAt-%pdw   ولقد إطمق عمى ىذا اإلقميم أيضًر أسم

( 
125

 ) Cauville,S.; Dendara,X,289(6).  

( 
126

 ) Chassinat,É.; Dendara,II,131(9-10). 
 

( 
127

 ) Gauthier,H. ; DG,III,P.3 ; Sauneron,S., Esna,II,nº.31,52 ( ) ; Meeks,D., Mythes et légendes 

du delta d’après le papyrus Brooklyn 47.218.84 ;MIFAO,125,le caire,2006,P.309 ; 

G.Daressy,RT,27,1905,P.190. 
 

( 
128

 ) Budge,E.A.W.; An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, II,P.996. 

( 
129

 ) Sauneron,S., Esna,II,nº.31,52( ); G.Daressy, Hymne à Khnoum du Temple 

d’Esneh,RT,27,1905,P.190.   
 

( 
130

 ) Sauneron,S., Esna,II,nº.31,52.   
 

( 
131

 ) Meeks,D., Mythes et légendes du delta, P.36. 
 

( 
132

 ) Wb,III, 254 (4 ) ; WPL,P.715-16 
 

( 
133

 ) Edfou,VIII,141(13-14). 
 

( 
134

 ) Edfou,IV,245(16). 
 

( 
135

 ) Wb,II,247(6-8);WPL,P.508-9 
 

( 
136

 ) WPL,P.716 
 

( 
137

 ) Edfou,I,478(3). 
 

( 
138

 ) Edfou,II,133(13). 
 

( 
139

 ) Chassinat,É.; Le Mammisi d’Edfou,160(15-16). 
 

( 
140

 ) Edfou,VI,275(14-15). 
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 أوامر إلهية وراء الحمالت األشورية
Divine orders behind the Assyrian campaigns 

 مروة محمود محمد محمد/د                                                            
 مصر والشرق األدني القديم وحضارة مدرس أثار وتاريخ  

 جامعة المنيا –كلية اآلداب                                                  
 ملخص البحث:

 اآللمهةإن الفكر واإلعتقاد الذي جاء به  المله ا اآلره ريفي مهي مفمه ممم م خهفمم  لفهاء  
على األرض ويحكم ن البشر نيابة عنما، لم يكي مكرا منقطعا عما سبق  مي معتقدات المل ا مي 
العراق القديم منذ مجر الحضارة ، وبدايهة مدولهة المدةنهة مهي عصهر مجهر الحهى ت وحتهى العصهر 
ي اآلره ري الحههدةوب وبنههاء  علههى مهها تقههد  مقهد اسههتمر ا عتقههاد عنههد بعههن الملهه ا اآلرهه ريفي أ ن  أ

 ويترتههع علفمهها اضههنما وان،عاجمهها، اآللمههةفههة ألوامههر لتقههاعأ أو تههردد لههدحر أعدااهه  انمهها يعههد م ا
وجههه د العقهههاب الهههذي يكههه ن عهههادة علهههى رهههك  أمهههراض أو مجاعهههة أو  أويترتهههع علهههى تلههه  التقهههاع

ثهه ن نأ و ألسههباب دةنيههة تتعلههئ باوليهه  الههذةي ةنتمكهه ن أو يحب 1كهه ارط ينيةيههة تحهه  بههالبىد والةبههاد
الههدعم واإلسههناد عنههد م والتههي تعنههي  نهه ء الهه  ء وتقههديم الطاعههة آلرهه ر مقامهه  تقههديمم اآللمههةالقحههم ب

حهههدوط تمهههرد دا لهههي أو اعتهههداء  هههارجي علهههى اهههذا الحهههاكم ، مقهههد  هههادوا حمهههىت عحهههكرية تادةنيهههة 
 و ب  ةترتع علي  عق بة  اسية ك ن  ي ترق  دسية ا لت،امهاتنضدام ألن اإل ىء بالقحم أو الح

أو تكرواها  اآللمهةرهن ا حمهىت عحهكرية عدةهدة ومتتاليهة ضهد أوليه  الهذةي لعنه ا ميمفي القحهمبكما 
و  ي شهه نما واهه  مهها   يمكههي أن يقنلهه  أي مههي  اآللمههةبحهه ء إت إن تلهه  يعنههي أنمههم   يحترمهه ن 

 ب2اآللمةالذي ي اف  أر رمل ا 
 الكلمات الدالة:

 المعن د أر ر  -األر رية -الدةنية -الحمىت
 مقدمة:

يفي باأل  ا  التي جاورتمم و  ر ر أثره ال اضح مي تحدةد عى ة األ 3أر ركان لم  ع بىد 
سيما مي الجمات الشرقية والشهمالية الشهرقية التهي حاولهو رهع بما وقباالمها وأ  اممها التقهد  وبشهك  

ية رهه ر الحمههىت العحههكرية األمتكههرر نحهه  الحههم  الرسهه بي األمههر الههذي رههك  مصهه    ي يلههة مههي 
العنيفهههة للمحامعهههة علهههى الحهههيادة وا سهههتقىء ووحهههدة الهههبىد رهههةبا  وأرضههها وحيهههاة الحهههى  التهههي كهههان 

ي ن الههى تع،يهه،  ههدراتمم الدما يههة رهه ر ي القههديم دمههع األرهه ر ي ن ومنههذ العصههر األرهه ر يطمههح لمهها األ
  المطهامع ال ارجيهة ورهن ا حمهىت والمج مية وبن ا جيشا    يها  وومهروا سهن  الصهم د والتحهدي أمها

نمهها أ طههار مبارههرة وافههر مبارههرة  أعحههكرية  تاليههة ضههد الشههع ب واأل هه ا  للقضههاء علههى مهها  مههرت 
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ية ، منههاء رهه ر ، أمههر ت الحمههىت العحههكرية األوتمكنهه ا مههي أعههداامم ودحههروام علههى الجنمههات كلمهها
دة تفاوتهو عنهر العصه ر مملكة منعمة   ية يحمفما جيش كنفر متمرس مهي الحهروب مهي  ه  قيها

وجمهها مشههر ا للههبىد الكنههر   أرهه رمههي حكمتمهها و  تمهها وسياسههة يجههدر اإلرههادة ممهها ، مكانههو بههىد 
 )العراق القديم( مي مترة  دمو اذه الحضارة الشي الكثفر لنناء ا نحانية ب 

 متن البحث:
 يةشور بأمر اآللهه األالتي نفذت المبحث األول:الحمالت 

بشهههك   أرههه ربشهههك  عههها  واإللههه   اآللمهههةيفي مهههي أجههه  تنففهههذ أوامهههر رههه ر  اداههها الملههه ا األ 
 هها ، واههدمو إلههى إعههىء رههان اآللمههة ومههرض احتراممهها ونشههراا مههي منههايئ بعفههدة عههي المملكههة 

ي أو ي ضهع  لحهلطان  كانهو تنفهذ ره ر ية، مفي ك  إ ليم أو مدةنهة يحهيطر عليه  الجهيش األر ر األ
 أره ر اإلله ، مكهرة واضهحة عهي تقهديم أحهد الثفهران إلهى مهذبح 4وتعطي م ابة مله ات ،اإلل بامر مي 

ية رهه ر م خههف   ربانهها  نتصههارات  التههي حققمهها بفضههل  علههى األعههداء، وتحههج  الكتابههات الملكيههة األ
م امقههة اآللمههة علههى رههي حمههىت عحههكرية  هها  ممهها الملهه ا تنففههذا  ألوامراهها بعههد أن تقههد  لمههم الههدعم 

قب  ة سهع مملكته  بعهد أن ة يهد حكمه  مهي  1781 – 1813وء أدد األ-والمحاندة، ممذا رمشي
، ويقهه   بشههي حمههىت عحههكرية بعههد أن يا ههذ م امقههة اآللمههة وأوامراهها ويقههد  األضههاحي أرهه ربههىد 

 :والقرامفي لما، ألنما آ رت  ونصرت  على أعداا  إت تذكر كتابات  تل  مي   ل  
ا(..... دخل  ح نه  قه و  ل  ح ابخ  )أر )...( هج  ومي    ي وأنلي     اإلل  هم  ر ]أب   [))بب     

ا نفس ها بخ ي ك  مكان و ي أرا وعيقح الحكام، البالدوأعدت تقظيم تلك  أدد، اإللهسيدي أ دام 
 ب5((شمش و أدد الىألضاني... او دمح 

بحملهة  1275-1307وءاألوعي تمهرد المله  رهات را مله  بهىد  انيكلبهات  ها  ادد نهراري 
عق  دما  ادتهه  لشههي حملههة عحههكرية مقههد ورد مههي احههد  كتاباتهه    لهه : ))لمههة التههي مر اآلاعحههكرية بهه

 ي ة،وانض دي وارتك  ح اعم اد عدتم رد   Hanigalbatملك خانيكلب ات  šatturaشاتورا اعلن 
ته وا تدته اسر  سيدي العظيم و)بامر( من ادلهة العظيمة التي تقف بجان ي أشورو)بامر( من 
وجعلت  ه خاخ  ذ عل  ى نفس  ه  س  ما وعه  دا وس  محح ل  ه بع  د  ل  ك ب  العودة ال  ى  أش  ورال  ى م  د قتي 

 ب6((طالما نييح أشوربالد ، كقح اتلقى مقه ادتاوة سقويا  ي مد قتي 
مر مههي ان اههذه الحمههىت العحههكرية كانههو بههألههى إرههارة ي ن باإلرهه ر ولههم يكتههم الملهه ا األ

سههمااما، ربمهها أمهها ويعههددون إلفو قيادتمهها ، مهه  اخههبح الملهه ا ةنحههن ن دعههم الحمههىت ألمههة معفنههة آ
نهراري ا وء عهي معاقبهة  -سل ب ممما ل،يادة رهر ية اهذه الحمهىت، مقهد ورد عهي اددكان اذا األ

وبعون اآلله ة نن و  أشورباألسلحة القوية لسيدي اإلله متمرد مي بىد  انيكلبات ايضا   ل  :))
 ب 7((لهة سادتيال األ وى بين اآلدد وعشتار ونركا وسن وشمش وإوانلي  وإخ
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لمههة ات المقههررة آلتههاو نههاع عههي دمههع اإلمتن التمههرد والعصههيان واإلأي ن رهه ر وعههد الملهه ا األ
يعنههههي ال ههههروت عههههي ياعتمهههها وعصههههيان أوامراهههها وا نتقهههها  مههههي  دسههههفتما و ههههدرتما علههههى ا نتقهههها  

تهههاوات التهههي يفرضهههما الملههه  )مضهههى عهههي اإل اآللمهههةتهههاوات التهههي كانهههو تفهههرض بم جهههع  حهههم بماإل
لمة مي معامداا إت ي صص  حهم مهي الانهاام إلدامهة ي مي حملت  العحكرية( كانو تقد  لآلر ر األ

، مقهههد 8و دسهههفتما اآللمهههةالمعامهههد القديمهههة وخهههيانتما ، مضهههى  عهههي منهههاء معامهههد جدةهههدة تلفهههئ بمكانهههة 
قب   إلههى المههدايا التههي  ههدمو  1075 – 1115ء ايشههر  األو -آمهه -أرههارت كتابههات الملهه  تهه كلتي

تلكهات وكهذل  الحهرير الملكهي والمجه ارات ممي الثفهران واألانها  والمارهية وال فه ء والم اآللمةإلى 
التههي تمههرد حكاممهها  9اافري نههالههذةي أمههروه بقيههادة حملتهه  العحههكرية إلههى بههىد  اآللمههةوبقيههة  أرهه رإلههى 

 :ال ف ء والمارية المقررة لىلمة مقد جاء مي ح ليات  ما نص   ميع اإلتاوات دم يعامتنع ا و 
 ه ح الى بالد نائيري والتي لم تعرف الخضوع..الممرات الوعرة  أشوربأمر سيدي اإلله ..)) 

 10((...والتي لم خعر ها ملك سابق.
افري وتمكنهه  مههي إ ضههاعما وا ههذ الراههااي نههاكمهها ةنههفصي نههص آ ههر اج مهه  علههى أراضههي 

 :يق ء في   اآللمةوا تاوات بامر مي 
ل  با  ل الجه  ة ادخ  رى  المقطق  ة الممت  دة م  ن عل  ى  س  يدي أش  ور)).. ب  أمر م  ن اإلل  ه  
واكههذا تقههد  باتجههاه بههىد نههاافري  11نت  ى البح  ر ادعل  ى )البح  ر المتوس  ب(    ي ال   ر ((األس  ف  

واهي  وت مهي  وأ ذ اسهر  مهنمم واسهتلم اتهاوتممناافري،  بىدمي ملكا  30وأ ضع وسيطر علفما 
ايشهههر  األوء أن -آمههه -بة، وكهههان مهههي نتيجهههة اهههذه الحمهههىت لتههه كلتييومهههرض علهههفمم الضهههر ال فههه  

ا ضههع بههىد نههاافري ومههرض علفمهها اإلتههاوات الحههن ية مههي ال فهه ء والباههاء والم ارههي كمهها انهه  وسههع 
  مي اهذه ت  وأةدتالتي ساند اآللمةدة مي لننان بمحاندة ما أمىكا  جدةإلفوأضاف  أر رحدود بىد 
 ب12امتدت إلى المدن الح رية والفلحطفنية باتجاه س اح  البحر المت سط التيالحملة، 
 :إت نقرأ  
إلى جب ال ل ق ان و م ح  تقدمح العظيمة )سادتي(، اآللهةننو و أدد  اآللهة))بأمر من  

 ب الد. واس تمريح إل ى العظيمةانو و أدد و نلهتي  اآللهةمع د  الىبقطع أشجار األرز ونملتها 
وب  الد ج ي    م  ن مد ق  ة ار   اد  ادت  اوةعل  ى ك    ب  الد أم  ورو وأخ  ذت  وس  يطرت)س  وريا(  أم  ورو 
 ب13ببب((ادتاوة رضح عليهم ثم ... وصيدا

قب  حملهة  Kala Assur-bel- 1074-1055مف  كا   – أر ري ر ر و اد المل  األ
سهكان الصهحراء الهذةي   يحترمه ن  Ahlamu-Aramaeansعحكرية ضد ا  ىم  وا رامففي 

 أش ورب أمر م ن اإلل ه وانه  )) أره رو  يعترم ن مما حهفي عنهروا الفهرات وأاهاروا علهى بهىد  اآللمة
 ة لض    فةل    بقاالك     رى توج    ه ض    دهم و ه    ر م    دنهم الت    ي تق    ع      ي الجه    ة الم اآلله    ةد دوأ

 ب  14بببب((الفرات.
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 ىء نماية القرن  أر راستمرت القباا  اآلرامية التي ن،لو الفرات بالضاط على بىد   
 الحادي عشر وبداية القرن العارر قب   وتمكنو مي إ امة دويىت لما مي منايئ مي

لة الفراغ الحياسي الذي االعراق القديم على ي ء نمر الفرات ، محت اليبىد الشا  وأع
دان  أر رحتى اعتىء المل   أر ربىد عارتما مرت ب  بىد الشا  وحالة الضعم التي 

قب   الذي يعد عمده مممدا  لعصر الت سيع والحيطرة  Aššur-dan  934 – 912الثاني
لشرقية ، ، التي  اداا على المنايئ الشمالية والشمالية ا 15ية مي  ىء الحمىت العحكريةر ر األ

 سيطرت علىو  kirriuruجبال كيرورو  الى.... زنفح أشور.... بأمر اإلله التي يق ء مفما: ))
ونهلح على ومدن ج   كيرورو وأراضي )لو....(  Simerra... وسميرا Šuhuمدن سوخو 

وجل ح نلهتهم كهداخا  أشورمد قتي ال قائم الكثيرة والممتلكات و طعان الماشية وأخذتها إلى 
 ب  16((الهي... أشورإلى الهي... وأعطيح إلى 

 ب17((وهر  البا ي من قبضة أسلحتي... شور. وجل ح ألهتهم كهداخا ألأشور
وتقديأ أوامراا، مقد عثر على نص  اآللمةيفي مي إياعة ر ر لم تتافر سياسة المل ا األ

األ ر  ويذكر محاعدتما ومحهاندتما  اآللمةو  أر ر، ةنفي أوامر اإلل   18تذكاري مي مدةنة النمرود
قب   مي حمىت  العحهكرية لضهرب المتمهردةي  859 – 883ِء الثاني پا -ناخر -أر ر، للمل  

نهاداه  أره راإلله   بهانِء الثهاني پا -ناخهر -أره ر ويهدعي،  19اآللمهةودحرام وإ ضهاعمم لمشهفية 
وجعهه  سههلطاني مهه ق ببب باس  مي أش  ور العظ  يم عق  دما ن  اداني اإلل  ه  لهه  : ))باسههم  وامههره مههي 

سلطان مل ا الجمات ا ربعة واسمي الععيم مه ق كه  رهي م ضهع سهىح  الفتهاا الهذي   يعهرف 
 وامرن  ي ب  ان انك  م واخض  ع واس  يطر عل  ى ادراض  ي العلي  ا المقيع  ةالرحمههة مههفي اسههلحتي ا لميههة 

ة والجبهههاء الههه عرة المهههي اسههتمريو بهههال،حم عنهههر المحههال  الصهههةبة والشهها  أرهه روبمحههاعدة ودعهههم 
ب(( ، وكان مي نتيجة حملت  اذه أن ا ضع ..ترامقني حش د   اتي ولم يكي اناا  صم ة اجمني

رة، مضههههى  عههههي حهههه ية ومههههرض علفمهههها أعمههههاء الرهههه ر عههههددا  مههههي المههههدن وضههههمما إلههههى المملكههههة األ
ون،يهة مهي استحصاء اإلتهاوات منمها التهي ارهتملو علهى الثفهران والباهاء والحمفهر واألانها  وأوان  مر 

 هاد  أره روبامر مي اإلله   اآللمةوسمفرا ،  واستنادا  إلى تعليمات  يمدن بىد كفروري مث  سميح
قب   للحصهه ء علههى كميههات مههي الانهههاام  866ِء الثههاني حملتهه  العارههرة عهها  پا -ناخههر -أرهه ر

 مقد جاء مي   ل : أر روتحو  دسية اإلل   وإضامة منايئ جدةدة وضمما تحو قيادت 
 ،           ي الثال         ث عش         ر م         ن ش         هر أخ         ار أش         ورب         أمر م         ن اإلل         ه ))

، وبهدات مهي مدةنهة  Qipānu فبهان   انحدرت باتجاه بىدوبعد عن ري نمر دجلة  ل   حفو مي ك
   يرينهها اتحههلم ا تههاوات مههي حكهها  المههدن مههي بههىد  فبان بباسههتلمو جههذوع ارههجار ا ر  والفضههة 

 الفرات ا علىبب((ب الذاعببوت جمو مي مدةنة    يرينا نح  ضفاف 
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ارههريد الثالههو -، ا متحههان األخههعع لقهه ة الملهه  رههلمان   Qarqar 20مثلههو معركههة  ر ههار
قب   ولق ت  العحكرية لما تمثل  مي م اجمهة كانهو األعنهم مهي حمىته  العحهكرية  824 – 858

مقهد  باتجاه المدن الح رية والفلحهطفنية علهى سه اح  البحهر المت سهط وبمحهاعدة مصهر ومحهاندتما،
ححع اعتقاده الذي ا ره مي إلحاق الم،يمة ممم وسحئ جف رهمم وتكنفهدام  أر ر اتلمم بامر اإلل  

 حههاار مادحههة مههي األرواع والمعههدات، كمهها جههاء مههي ح لياتهه  بق لهه  : ))بببب مههي تلهه  ال  ههو تقههد  
( الدمشههقي وار ههالفن  الحمههاتي Adad – idriأدري  –)أدد  Hadad – ezerأة،يههر  –حههداد 

Irhulēnu – Hamatite   مي المنايئ المحاتية للنمر، وكهان ا واثقهفي مهي  ومعمم اثنا عشر ملكا
مهي    اتلتهم وه بمتهم أش وروب أمر م ن اإلل ه رهع اءببب  احربهليشهن ا المشتركة واهاجم ني    اتمم

جثهو مقهاتلفمم واكتحهحو بقايها جيشهمم ومألت الحهم ء ب  Dilziouمدةنة القر ار الى مدةنة دةل،او 
 ببب((بكالط مان

( سههنة الط يلههة نحههنيا  مههي 34ارههريد الثالههو  ههىء مههدة حكمهه  البالاههة )-و ههد تمكههي رههلمان  
منههاء اكنههر إمنراي ريههة عرمتمهها منطقههة الشههرق األدنههى القههديم انههذاا وكههان علههى امنهه  و ليفتهه  علههى 

قب  ، أن يحامظ علهى تله  المملكهة التهي رهمدت  811 – 823رمشي أدد ال امأ  أر رعرش 
، مهي  Aššur-danan-iliaأةلهي   –دانهي  – أر رالة الف ضى وا ضطراب نتيجة تمرد أ ي  ح

رمشهي أدد ال هامأ ا مهاد ارهريد الثالهو وعلهى الهرام مهي -الحن ات األ فر مهي حكهم أميه  رهلمان  
ية، وبالتالي مقدان سيطرتما على بعن ر ر ، إ  أن تل  ترا آثارا  سلنية على المملكة األ21التمرد

 اآللمههةو  أرهه راإللهه   مههامرهالمقايعههات و سههيما البعفههدة منمهها التههي انتمهه،ت مرخههة الحههرب األاليههة ، 
 ية علههى بامهه  والجنهه ب ،إت ثههار مههردوا بىيحهه  ا نههي رهه ر األ ههر  باعادتمهها إلههى الحههيطرة األ
Marduk – Balātsu – iqbi  (( :  و نقهات  أمر م ن نلهت ي العظيم ة... وب وجهاء مهي كتاباته

وياردته ببب  Nēmetti – Šarriرهاري  –ي د ه  مدةنهة نيمتفهي  نهإ –  حهبىي –حياته  مهردوا 
ببب و طعهههو أرههههجار مدةنتهههه المعركههههة دا ههه   نقلهههووأ هههذت عربتهههه  وجردتههه  مههههي معداتههه  وحرسهههه  و 

خهههرتببب بحهههاتنفماببب وبهههامر مهههي آلمتهههي  حفهههو علهههى مدةنهههة الهههدةربببب و مهههو متط يقمهههاببب وحا
اتهه ( بنوأسههرت مفمههاببب وحصههلو علههى ممتلكاتمهها القفههص الملكههي و ،ينههة القصههر )ونحههاء  صههره و 

 (ب(مدن تابعة ل ببب 4مي الثفران واألانا  و د دمرت وسحقو وحر و  3000  ذتوأ
قب   الهذي ا هذ علهى عاتقه   783 – 810امنه  أدد نهراري الثالهو أره ر لف  على عهرش 

 حهتالةي مره ر إكماء مها مهدأه والهده مهي إعهادة األ هاليم والمهدن التهي حاولهو ا نحهى  عهي التهات األ
، إت كههان عليهه  وححههع اعتقههاده أن ةنصههاع ألوامههر  22أرهه رحالههة ا ضههطراب التههي عارههتما بههىد 

و هد و ةنفهذ رااباتمها مهي ضهرب المله ا الحثفهفي الهذي تمهردو  بشهك   ها  وان أره رواإلله   اآللمة
أدد نراري الملك ا لق وي تمكي مي سنة واحدة مي اكتحاحمم وا ضاع ك  أراضفمم،ومقا لق له  : ))
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اش ريد  الثال ث مل ك األ  اليم األربع ة... وب أمر -بن شمش ي أدد الخ امب ب ن ش لمان   أشورملك 
 .23((بالبنف نحو الحثيين وع رت  مح... أشورمن 

ثىثههة ملهه ا لههم يكههي ألي مههنمم  أرهه ربعههد ومههاة أدد نههراري الثالههو تعا ههع علههى حكههم بههىد 
-اسهتلم ته كلتيحتهى  القدرة على معالجة األوضاع المتردية وتامفي سيادتمم على األ هاليم األ هر  

 أره روإعهادة افبهة بهىد  قب  وكان عليه  إ هرات الهبىد مهي محنتمها 727-745ايشر  الثالو -ءپآ
مهي  هىء رعايهة  ،مهي مممته  تله  هالهذي أمهره وآ ره وسهاند أر رمفما و سيما اإلل   اآللمةو دسية 
، مقههد كههان عليهه  النههدء 24أرهه رلهه  مههي مههفي جمهه ع البشههر لفنهه ب عنمهها مههي إدارة رهه ون بههىد  اآللمههة

مهههتح منامهههذ يهههرق التجهههارة ب طههه ات سهههريعة ضهههد اورارتههه  وتهههدمفر   تمههها المعاديهههة ورههه  تحركاتمههها و 
مثه  األ شهاب والمعهادن وال فه ء، واسهتنادا الهى أمهر  أره روتامفي الم اد األوليهة الضهرورية لهبىد 

ما ضهع األراضهي  Namriي )نهامري( ر الذي كان ع نا  ل  تقدمو   ات  على بىد نااف أر راإلل  
 25الشههمالية لههبىد  ههيى يهها حتههى الحههدود ورممههي رههرق دجلههة مههي بههىد األناضهه ء وجنهه بي بحفههرة ا
 س يدي ال ذي ك ان ع وني أشوربأمر من اإلله وجاء مي ح ليات  : ))مي الحنة الثانية مي حكمي 

قهههر داراهههم مارانهههو حكههها  عفهههفي ويهههاردتمم الهههى رتأو فهههو تقهههد  ا ورا،Namriضهههد أراضهههي نهههامري 
فهفي ح،امها  رتراالمدن والمقايعات مقدم ا الطاعهة وال ضه عببببب(( وكهان مهي نتيجهة تله  جعه  ا و 

واستحصههاء الضههرااع مضههى  عههي تقههديم مههروض  أرهه ريا علههى الحههدود الشههمالية لههبىد أرهه ر أمنيهها  
 يبر ر الطاعة وال ض ع للتات األ

ك نمها تشها  م  عها  متمفه،ا   أر رلقد كانو منطقة ملحطفي تات أامية كنفرة بالنحبة لبىد 
 ي البحهههر المت سههط وبهههفي مصههر عنهههر مههي بههىد الشههها  ممههي تمثههه  حلقههة ال خههه  مههفي منهههايئ رههر 

يههة الانيههة نلنناالوالمههدن  أرهه رسههفناء، وبههذل  تههتحكم مههي المنامههذ الرايحههة لطههرق التجههارة مههفي بههىد 
ي مهههي رههه ر لل جههه د األ وتحهههديا، و هههد رهههكلو الحهههامرة تمدةهههدا  26 با شهههامما وم ارداههها علهههى المت سهههط

ومحههاندت   ههاد  أرهه ر ههىء تمرداهها وتشههكفلما تحالفههات سياسههية بمحههاندة مصههر، فبههامر مههي اإللهه  
وا ضع الحامرة و ضى على التمرد حملة عحكرية، كفي الثاني مي الحنة األولى مي حكم  -ررو

ن ي   ي انزر  ذ نوش مش ال  أش ورب أمر اإلل ه ححهبما جهاء مهي ح لياته  بق له  : )) واستلم ا تهاوات
الههذةي عارهه ا مههي تلهه  المكههان  مههي اوليهه نحههمة  27.290، مههي الحههامريفي نقلههو ي  ق القه  رتحق

عربة لتجمف،ات ملكي ]والمدةنة التي أعدت مناء اا[ جعلتما أععهم ممها كانهو  50ما فنوأ ذت مي م
مقهههد اسهههت لو علهههفمم ةهههدي وحهههررتمم  يضهههاأمههها النهههاس الحهههاكن ن مهههي تلههه  األر  ،عليههه  مهههي الحهههامئ

ونصنو علفمم م  فا  بصفة حاكم ثم مرضو علفمم ا تاوات والضرااع علفمم كما مرضتما علهى 
 يفي وجعلتمم س يةبببب((بر ر األ

وبحكهم  (Namri)فهد األمهي وا سهتقرار مهي منطقهة نهامري يريع  مي ت  -ا ي-تمكي سفي
م خفما الحدود الفاخلة مفنمها وبهفي إةهران ولضهمان   رأرم  عما الجارامي وأامفتما األمنية لبىد 
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ريههع  حملههة عحههكرية للحههيطرة علفمهها مههي -ا ههي- ههاد سههفي أرهه روبههامر مههي اإللهه   27و امهها وتاةفههداا
 قب ب 702عا  

ريع   روف  اسية بحنع وع رة الطريئ مي اذه المنطقة التي   -ا ي-واج  سفي
ى الن،وء منما وتحلئ الجباء سفرا  على األ دا ، تحاعد على سفر العربات ا مر الذي اضطره ال

وبفو   Bit -Kilamzah  و د تمكي مي إ ضاع عدد مي سكانما ومدنمم مث  مفو كيى   ا  
 وحص  منمم على الاناام ححبما تذكر كتابات  التي يق ء مفما  Bit – Kubattiك باتي 

األعداء  فيالى أرض الكشفتمكنو مي ال خ ء سيدي و وته  أشور... بأمر من اإلله ))
ال طريي لي والذةي لم ي ضع ا ألحد مي  نليببب(( وكان مي نتااج حملت  اذه أن حص  على 
الاناام وا ضع عددا  مي المدن مي اذه المنطقة ورحص  عدد مي سكانما ونقلمم  ارت منطقة 

(( وعم  على ..السكان  ي أرض الكيشيين... نملتهم خارج الجبال.الجباء ومي تل  يق ء : ))
 ا )كرك ا الحالية(ب ب إلحاق اذه المنطقة بمقايعة ار 

ن -ا   -أر رثم اعتلى  ريهع  وكهان عليه  -ا هي-مهي اثهر ااتيهاء والهده سهفي أره رعرش ِاد 
علههى  28يةصههر ية المرهه ر إكمههاء مههتح مصههر نتيجههة لمهها دمعههو إليهه  تراكمههات األحههداط الحياسههية األ

مفضههى  عههي ك نمهها مههاو  لألمههراء والحكهها  المتمههردةي  ي الحههدةو كلهه ،رهه ر مههد  تههاريخ العصههر األ
ية مهههي بههىد الشههها  مانمهها كانهههو تههدعم التحهههرين علههى ال جههه د رهه ر قبضههة القههه ات األ مهههيوالفههاريي 

 ي وتحاندهبر ر األ
يههة حهه ء المت سههط نو ههد أكههدت األحههداط التههي رههمدتما المنطقههة الحهه رية الفلحههطفنية واللننا

فههد األمههي وا سههتقرار مههي اههذه المنطقههة مهها لههم ةههتم القضههاء علههى ييفي مههي ت  رهه ر بانهه    يمكههي لأل
التههههد   المصههههري مههههي رهههه ونما، وإن تلهههه    ةتحقههههئ إ  بفههههتح مصههههر ويههههرد الفراعنههههة الك رههههففي 

[ منمههها، ومهههي ثهههم إ امهههة عى هههات ينيةيهههة ويفبهههة مهههع الحكههها  المحلفهههفي مهههي الههه ينففي ثفههه بففي]ا 
 المصريفيب

األ ههر   اآللمههة)كمهها ادعههى الملهه ( و   أرهه راإللهه   مههيوعلههى اههذا األسههاس وبههامر وعهه ن 
ن الحملههة ب-ا   -أرهه راعلههي وعهه نمم مههي المحههاعدة والمحههاندة  ))انق  ي المل  ك ال  ذي تمك  ن ق لهه  ِاد 

م ردو  وادله ة عش تار نيق وى  اإلل هن ابو و  اإلل هش مش و  اإلل هس ن و  اإلل هو  أش وربع ون اإلل ه 
)البحهر المت سهط( الهى البحهر ا سهف  )ال لهيج  ىوادلهة عشتار اربي ، ان خجتاز من البحر ادعل

، و هد  ها   ((العربي( والذي ا ضع تحو ا دام  ك  ال ص   وا مراء الهذةي لهم يك نه ا يهااعفي له 
ن بحملة عحكرية عا  -ا   -أر ر ضد مصر م تر ا  يريقا   صفرا  وسط الصهحراء 29قب   671ِاد 

ن بجهيش يمرا-ا   -أره روالتقى  30العربيةمحت دما عارمفي بالطرق مي سكان القباا   ا وأو هع  هِاد 
يري نت ى خ... من مد ق ة اش أشور))بأمر اإلله ري التي  اء عنمها :  فب  الم،يمة مي معركة ار

ي  ا... ث  م ناص  رت يوبمل  ك مه  ر واث    اًا مع  ار  عقيف  ة ج  دًا ض  د طهراي  يب.... خض  ح  ومممف  
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د ه  ونتيجهة لمهذه المعركهة ب 31((مه ر...يب و تحتها.... وأبعدت ك  األثيوبيين من أرض ممف
ن -ا   -أرهه ر بعههد أن اههرب يمرا هها الههى بههىد كهه ش جنهه ب مصههر وو ههع نحهها ه  وأو ده  ممفههيأِاد 

ن-ا   -أر روبنات  أسر  لد   التهي  اآللمهةالهذي أمهره و  أر رالذي  د  الاناام والمدايا الى اإلل   ِاد 
اد الج  راد م  ن ام  وال جل ته  ا )و   دمتها( ال  ى )).....أكث  ر م  ن أع  دآ رتهه  مههي معاركهه  تلهه  بق لهه : 

ال ذ ن و ف وا بج ان ي اربي   ( Arbailuولا ، أنلي ، نقورتا، كود، نركال، عش تار ملك ة )ارب أشور
الفض  ة، األنج  ار و الم  ع لقوا أع  دائي واس  تجابوا لك    رأب  اتي أ   دم ه  ذ  اله  داخا، ال  ذه  احوس  

 ب32بببب((ومساعدته أشورالكريمة، غقائم مهر واثيوبيا التي نهلح عليها بأمر من 
رههكلو بههىد  ههيى  كمهها اههي حههاء مصههر متههد لما مههي رهه ون العههراق القههديم تمدةههدا  حقيقيهها  

أمهههي العهههراق وسهههيادت  منهههذ أ هههد   تمهههي الجنمهههة الشهههرقية والجن بيهههة الشهههرقية مقهههد اهههدد أرههه رلهههبىد 
 العصههههههههههههه ر مفهههههههههههههي الههههههههههههه،مي الحهههههههههههههامئ لأللهههههههههههههم األوء قب  كهههههههههههههان تهههههههههههههد لما بشهههههههههههههك  مبارهههههههههههههر                                           

يفي كق ة حقيقية وحفو إن مل ا  يى  لم ةتمكن ا مي ر ر مع مداية األلم األوء قب  وبعم ر األ
قب   نفحه  مضهطرا  ل ضهع  627- 668امهِ  -بهاني-أره ر م اجمتمم مي سهاحات المعهارا، وجهد

 أرهه ر اآللمههةحههد لمههذا العههدوان والقضههاء عليهه  والههى األمههد وكههان تلهه  ححههع اعتقههاده تنففههذا  ألوامههر 
 ب33ورمش وعشتارببببببب وافراا

ية تف مهان[ عهرش  ههيى  ره ر المهدونات األ  ]تحهمي Tapit – Hmanان ميهتحهلم تنهو ا
 د أ يه  وأو د عمه  مهع سهبعفي مهي أمهراد أسهرام وبعهن أمهراامم قب  وحاوء ااتيهاء أو  664عا  

ونهههبىامم مهههي محاولهههة منههه  للهههت لص مهههي منامحهههي  علهههى عهههرش  هههيى ، وعنهههدما علهههم اههه  ء ممهههذه 
امههِ  ورمههن -بههاني-أرهه ريلبهها  للحمايههة التههي  ههدمما لمههم  أرهه رالمحاولههة اربهه ا جميعهها  إلههى بههىد 

العمهه  تريعههة للعههدوان علههى أرض الرامههدةي وتقههد  باتجههاه الههذي ات ههذ مههي تلهه   تحههليممم إلههى تف مههان
)علههى الحههدود العراقيههة اإلةرانيههة( مات ههذ منمهها مركهه،ا  لق اتهه  و هها  مت  يههع  Bit – imbiمفههو أمنههي 

 34الذاع والفضة على الحكان اناا لكحنمم وتاةفدام ثم عمد الى  طع ميهاه نمهر او ي )الكر هة(
عشههتار ]واههي   ارة اإللمههشههامههِ  وتاهع إلست-بههاني-أرهه رمااضههع اهذا الفعهه   م خهف   طهها  دما يهها  

 ه)).... لم  ا س  معح اإلله  ي ن[ التههي يمانتهه  بالنصههر المهه  ر رهه ر عههادة جههر  علفمهها الملهه ا األ
 ب35((د تخف"  مألت  ل ي ثقة..)) الح لي. الحائرةعشتار تقهداني 

 هاد   اته  للقهاء  اآللمهةامهِ  علهى األتن مهي -بهاني-أره رومي رمر أةل ء وبعهد أن حصه  
تف مهههان ملههه   هههيى  الهههذي تراجعهههو   اتههه  الهههى مدةنهههة الهههدةر ومنمههها الهههى العاخهههمة س سهههة دا ههه  

ف مهان مهي معركهة اهي تانم،مو  ه ات مية ال،احفة ر ر األراضي اإلةرانية   ما  والعا  مي الق ات األ
   ي نملت  ي الخامس  ة توجه  ح ال  ى ب  الد امههِ  ))-بههاني-أره راألعنهم مههي تههاريخ  هيى   ههاء عنمهها 

اكتسحح  ، نيقوى، عشتار اربي ...ار، سن، شمش، ادد، عشتأشور اآللهةعيالم تقفيذًا ألوامر 
دور بهىد  و حقبهة مهيب وكهان مهي نتيجهة تله  أن أنتمه36((بالد عيالم بأجمعها كاإلعهار الهائج
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يكهاش علههى ناوما عوأ هذ مههنمم الانهاام ونصه هيى  المعهادي للعهراق وتهد لما مههي ره ون  الدا ليهة، 
اماريت  الذي كان  هد تالذي جلب  الى نفن   و تل  ، كما نصع أ اه  عرش  يى  مد   مي تف مان

 .ملكا  على مدةنة  فدال  أر رارب الى 
 ية ضد مقتهكي القسم والحانثين بهشور المبحث الثاني: الحمالت األ

وتجهاو  التمدةهدات التهي تتعهرض لمها بىداهم )حربها  أو ي ن دمع األت  عنمم ر ر حاوء األ
منههههد وا بالحههههيطرة علههههى األ ههههاليم المتا مههههة والقريبههههة مههههي حههههدودام ، سههههلما ( كلمهههها كههههان تلهههه  ممكنهههها  

ىحقههة مههي لوأ ضههع اا لحكممههم المبارههر، ومههي أجهه  تلهه  األاههداف نفحههما انههدمع ا مههي المراحهه  ا
ه األ اليم ووخهل ا بالنتيجهة الهى منهايئ تبعهد ميهات ي الحدةو الى أماكي أبعد مي اذر ر العمد األ

الكفل مترات عي حدود بىداهم و سهيما مهي ا تجهاه الشهمالي والشهمالي الاربهي عنهدما ير ه ا أمه اب 
مصههر، وبههذل  تمكنهه ا مههي إ امههة أكنههر وأوسههع إمنراي ريههة عرممهها الشههرق األدنههى القههديم امتههدت مههي 

ربهها  ومههي ال لههيج العربههي جن بهها  الههى بههىد األناضهه ء إةههران رههر ا  وحتههى سهه اح  المت سههط ومصههر ا
 رما  ب

يميها  اعتمهد عومي أج  الحيطرة على تل  األ اليم والمقايعات التي ضهمتما تله  المملكهة إداريها وتن
ي مههي حههفي ا ضههع ا رهه ر الملهه ا عههددا  مههي اإلجههراءات والتقحههيمات اإلداريههة إل ضههاعما للتههات األ

ي المبارر م خفما ج،ءا  مي ر ر لحكم األلة والمتا مة لحدودام قريبلعددا  مي تل  المدن  سيما ا
ية، و ههد مرضههه ا ا تهههاوات علههى تلههه  المهههدن واأل ههاليم األبعهههد مقامههه  تمهههتعمم رههه ر أمههىا المملكهههة األ

ي بشك  أو بآ ر وتقديم مروض الطاعهة ر ر با ستقىء وا  ما يعني ارتبايمم الرسمي بالتات األ
 وال  ء ل ب
جانهع اهذا التنعهيم اإلداري كهان انهاا نه ع ثالهو اه  إله،ا  الحهاكم مت قيهع اتفاقيهة أو والهى  
ةهه دي بم جنمهها القحههم متقههديم مههروض الهه  ء أو الطاعههة ويعلههي نفحهه   مههي  دمههة المملكههة  ةمعااههد

ية ويلت،  متقديم الدعم الى األمد، فيك ن مذل  أرب  بم  م م لص ةرعى مصالح المملكهة ر ر األ
يقد  لما المحاعدة والمحهاندة مهي عملياتمها العحهكرية جميعمها أو عنهد تعرضهما الهى مهتي ية و ر ر األ

 مرد وعصيان  ارجيبتومشاك  دا لية أو 
ى مههههفي لمصههههالح تلهههه  الههههدويىت لي الههههدعم والحمايههههة ارهههه ر ومههههي المقامهههه  يقههههد  الملهههه  األ 

مههههان ا تفاقيههههات وحكاممههها سهههه اء  عنههههد قيههها  احههههداط رههههاع دا ليهههة أو اعتههههداءات  ارجيههههة، واكهههذا 
والمعااههدات التههي تتهه ت ميمههفي القحههم تحههدد ا لت،امههات وال اجبههات وتحههدد المحهه وليات الحياسههية مههي 

 ب37المنطقة

ومههههي الجههههدةر بالههههذكر ان اههههذه ا تفاقيههههات بههههاداء القحههههم   تشههههم  انتقههههاء الحههههلطة الدةنيههههة  
إت إنمها كانهو  أره رإلله  ية واره ر األ اآللمهةويق سما المقدسهة مهع انمها تعنهي ا عتهراف الضهمني ب

و تلهه  حنههمحههددة مقههط بالنعهها  الحياسههي الههذي ةههذكر العق بههات التههي تفههرض علههى مههي ةنتمهه  أو ي
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التهههد   العحهههكري  لنهههوا تفاقيهههات والقحهههم ممههها عهههي يريهههئ التمهههرد أو العصهههيان ا مهههر الهههذي ةتط
يههههات تلهههه  و نمانصههههي الحههههريع   مههههاد تلهههه  األعمههههاء الم الفههههة لشههههرو  ا تفاقيههههات، لههههذا رهههه ر األ

 بميمفن و حنوي اإلل ا تفاقيات على كثفر مي اللعنات على مي ةنتم  القحم ب
مكاسهع كنفهرة حقق اها علهى مهي  اآللمهةي ن تل  ا تفاقيات والقحهم بر ر و د عصد المل ا األ 

  ِن   التعام  مما والت،  بمضم نما، وكانو اناا يقه س  اخهة ميمهفي القحهم مضهى  عهي عق بهات 
مقد عد ، وتحقفئ رغباتما اآللمةمر اأو  هك  مي ي ترق  دسفت  وي رق ا لت،ا  ب  تجاخارمة على 
الفههههرد  اآللمهههةي ن اإل ههههىء بالقحهههم والحنهههو بهههه  اههه  بمثابههههة جريمهههة تعا هههع علفمهههها رههه ر الملههه ا األ
 ، المدةنة وأالمابوالمجم ع 
بحهههئ  ي مقههط مهه  اهه  جريمههةرهه ر واكههذا   يكهه ن اإل ههىء بالقحههم جريمههة ضههد الملهه  األ 
وان،عاجمهها و ههد  اآللمههةوأن أي تقههاعأ أو تمههاون مههي جانههع الملهه  مههي ردعهه  ةثفههر اضههع  اآللمههة

 ةدمعما تل  الى إن،اء عق بتما على الجميعب
تم  أو حانو لعمد  طع  ني ن ري حملة عحكرية ضد أي مر ر وعلي  مقد عدص المل ا األ 

ي ن امتههدأ رهه ر أساسهه   ههاد الملهه ا األعلههى نفحهه  باتفاقيههة او معااههدة اهه  واجههع دةنههي مقههدس وعلههى 
قب  وانتمههاء  بالملهه  أدد  1491 – 1507الثالههو بحههدود Puzur-aššur  أرهه ر –مههي مهه  ر 

حمههىت عحههكرية ضههد الحكهها  الكشههففي مههي بامهه  مههي أجهه  38قب   1275 – 1307نههراري األوء 
ومدةنههة  أرهه رد فنممهها انتمههو أالنمهها بمعااههدات واتفاقيههات ترسههيم الحههدود مههفي بههىمتثنفههو الحههدود 

 بام ب
ع حدا  لمهذه ا نتماكهات ميمهفي ضايشر  األوء وجع علي  أن ي-آم -وعندما اعتلى ت كلتي 

القحم والحنو با تفاقيات والمعاادات التي عقدت مفي الطرمفي ماخطد  مع جهيش ملكمها مهردوا 
ومهي نتهااج  أره روأسره و دم  الهى اإلله   م،يمةوالحئ ب  ال Marduk-nādin-ahhēنادن أ ي 

ي المبارهههر وحكممههها مهههدة سهههبع سهههن ات واههه  مههها أكحهههع رههه ر اهههذه الحملهههة ا ضهههاع بامههه  للتهههات األ
بهههال،حم الهههى   مهههوايشهههر  األوء رهههمرة إت تهههرد أ بهههار اهههذه الحملهههة مهههي كتاباتههه  : ))-آمههه -تههه كلتي
وسفبار وبام  واوبيأ واي بعفدة عي دجلة أكنر مدن  ويناش )بام ( و مرت المدن ك ريكال، و كارد
 ب((نياش مع حص نما وألحقو الم،يمة وأسرت اعدادا  كنفرةو كارد

مههي  أرهه ربحههدود منتصههم القههرن العارههر قب  رههكلو القبااهه  ا راميههة تمدةههدا   طفههرا  علههى بههىد 
الهى الجنه ب  العهراق القهديملي ا ىء الدويىت التي أ امتما ح لما وبحطو نف تاا على منطقة أع

نيكلبههات وأخههبحو اههذه المنطقههة  اي ن اسههم رهه ر مههي منطقههة يهه ر عامههدةي التههي ايلههئ علفمهها األ
ممها  أره رتحكم مي مل ا يحمل ن أسماء آرامية وركل ا حلم عنهد منهابع نمهر ال هام ر ضهد بهىد 

ي أره ر ي أدد نراري الثاني وا  أحد المل ا األ  ياء و د رهك  عمهده مدايهة عمهد ر ر دمع المل  األ
تالية الهى متقب ، الى قيادة سو حمىت  612 – 911ي الحدةو ر ر جدةد عرف باسم العمد األ
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مهي  اآللمهةاذه المنطقةب ويعمر لنا مي  ىء كتابات  انه  و هع معمهم اتفاقيهة سهى  م كهدة بالقحهم ب
 لمهمتابعة حملت  الثالثة بعد أن حقئ النصر علفمم وانت،ع المل كية منمم واست لى على األراضي ال

أنمم حنث ا بالقحم وأ ل ا منن ده مما دمع  إلى قيام  بحملت  الرابعة نح  أراضي  انيكلبات و د ا  
 ورد مي كتابات  ما نص  : 

، Hanigalbatزنف  ح للم  رة الرابع  ة ال  ى أرض خانيكلب  ات  Likberu   ي لم  و دك ي  رو ))ببب  
العهد الذي  طع ه م ع  Temannu وتيمانو Muquruو ي  لك الو ح خرق كاًل من موكورو 

 ب39((وأخذ جان  العداء ضدي ودعاني للقتال اآللهة
وبثقتي الكنفرة )): ويحتمر مي وخم تفاخف  المعركة والنتااج التي حص  علفما بق ل           

 Ragammatuالتهي يحهمفما ا رامفه ن ريقامهات   Gidaraبق اتي و طعاتيببب  حفو نحه   فهدارا 
 -أرههي -ريشهها -أره رايشهر  امههي -آمهه -التهي أ ههذاا ا رامفه ن بههالق ة بعههد متهرة  منيههة لحكهم تهه كلتي

Assur- resa- isi   الهذي سهبقنيببب و مهو بحفهر  نهدق حه ء المدةنهة وأ مهو جهدارا   أره رمله
مي األسلحة الق ية والق ات المدججة بالحىع والعدة الق ية والمتفنة، ود لو بق ة الى مدةنة  فهدارا 
 ه)ريتامات ( وا تحمو القصهر الملكهي، األحجهار الكريمهة والعربهات الملكيهة وال فه ء و وجاته  واو د

، أرهه ر ههر  وضههعما أمههامي، مقفدتهه  بالحىسهه  النرون،يههة وأ ذتهه  الههى مههدةنتي وبناتهه  واناامهه  األ
 ب40((وبق ت  على أرض  انيكلباتبببب ر روبمذا أسحو النصر أل

وكههان مههي نتههااج اههذه الحملههة إ ضههاع أراضههي  انيكلبههات والحصهه ء علههى الانههاام وانمههاء         
لتجمعهات ا راميهة وسهيطراا علهى الطهرق حالة التمرد والتمدةهد، كمها انمها نجحهو مهي إبعهاد  طهر ا

 التجارية نح  البحر المت سطب
قب  وتمكهههي مهههي تاسهههيأ  727-745 أرههه رالثالهههو عهههرش ايشهههر   -ءپآ-اعتلهههى تههه كلتي         

كامة وكان  أر رالية على جنمات بىد متتقيادت  لحمىت عحكرية  ية مي  ىءأر ر اكنر مملكة 
و ههد كانههو احههد  مههي تلهه  القبااهه  العربيههة  ى القبااهه  العربيههةمههي مههفي حمىتهه  تلهه  التههي  اداهها علهه

-آمه -ي )او رمش ملكة العهرب( التهي ورد تكراها مهي نصه   ته كلتيحتحكمما ملكة تدعى سم
ب(( ومهي نهص أ هر أخضعح الملك ة العربي ة س مي   ي الس قة نفس ها....ايشر  الثالو بق ل :ببب))

نبم ه م ن جمي ع أن واع  5000المواش ي وجم  مع  30.000: ))... وغقمحي ح ليات  يقه ءم
، 41 بب((أن د م ويفي ال يهم.. والقوق، وأرسلح ... واستسلمح أمامي و دمح من الجمال الطيو 
ي المبارهر متعفهفي أحهد المه  ففي المحه ولفي ره ر ما يشفر الى إ ضهاع اهذه الملكهة للحكهم األ وا 

رهمش علهى تقهديم اله  ء والطاعهة الهى  اإلله عي إدارة منطقتما بعد أن عقد معما معااهدة أ حهمو ب
-  على نفحما مما دمع ت كلتيتالذي  طع اآللمةي بقحمما بحي، بعد دل  حنثو سمر ر التات األ

ي ملك ة الع  ر ... خالف  ح س  سمايشهر   الثالهو إلههى قيهادة حملهة عحههكرية ضهداا إت يقه ء : ))-ءپآ
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جم ال وك   أن واع األعش ا  قثح(  سم اإلل ه ش مش......  رض ح عليه ا ادت اوات...  ه   و ن)
 ب42(( دخة أنضروها أمامي....

ي مثه   نفلهة م سهى ره ر وكان مي نتهااج حملته  تله  أن ا ضهع القبااه  العربيهة للتهات األ         
Musa  وتيمههاءTema  واههاتيHatt   وهيامههةHiyapha  وبطههيBatan واسههتلم اإلتههاوات  وافراهها

 ب43ويف ب ةمي تاع ومض
 لآللهة ود خحترمونها ية ضد أولئك غير الخاضعينشور األ المبحث الثالث: الحمالت

تتمفهه، أخهههالة حضهههارة بههىد وادي الرامهههدةي مهههي مجههاء الفكهههر والمعتقهههدات مههي  هههىء عهههدة 
و بادتمهها  اآللمههة ههدمما العرا فهه ن القههدماء منمهها أن اإلنحههان  لههئ مههي أجهه  إراحههة  ثقافيههةإسههمامات 

وبنهههاء أماكنمهههها المقدسهههة )المعامههههد( وتقهههديم النههههذور والقهههرامفي واحتراممهههها وتقديحهههما وم امتمهههها وعههههد  
وإن بمقهدوراا أن تفعه  الكثفهر  اآللمهةجباتما، وتله  إليمهانمم المطلهئ بعدالهة االمحاس بفروضما وو 

 ب 44مي ال لئ وديم مة الحياة
م بشهيء مهي التقهديأ وأيلقه ا عليه  أسهماء اإلله  القه مي لمه أره ري ن اإلله  ر ر و ص األ 

عدةههدة للتععههيم والتبجفهه  ولقنهه ه بالجنهه  الكنفههر ورمهه،وا إليهه  بههالق ة و ههدم ا لهه  أنفههأ المههدايا وأاىاهها 
واعدوا ان عد  احترا  المتمم وا ساءة لما انما ا  عم  ررير يحتحئ ا نتقها  بشهدة مهي المهذننفي 

ارهريد -ذه ا ساءة واعادة ا عتبار لىلمة مقد جاء رهلمان ا  التصدي لم اآللمةوان واجنمم تجاه 
المد ق ة المقدس ة والت ي بقي ح عل ى ارض ص خرية الت ي   Arinuان مد قة اريق و ))ا وء   له : 

العظ  ام س  ادتي اس  توليح ودم  رت تل  ك   اآلله  ةو  أش  وروبع  ون  أش  ورتم  ردت س  ابقا وانتق  رت 
 ب 45المد قة ((

اهه  دامههع مبارههر لشههي حملههة  أرهه رايشههر   ا وء عههد  دمههع ا تههاوة لىلهه  -ءپآ-عههد الملهه  تهه كلتي
عحهههكرية لىنتقههها ، ممههه  امههههر يعمهههر عهههد  احتههههرا  لىلمهههة وال ضههه ع لما،واههههذا مههها اورده مهههي احههههد 

غي ر الخاض عة الت ي كان ح   د امتقع ح  بالد كتموخي ي تلك الفترة سرت الى نص خ  بق ل  :))
 ب46سيدي(( أشورتاوة لالله عن د ع اد 

والدماع عهي مقدسهاتما وإضهامة أمهىا  اايشر  األوء مي رعاةت  لم-ءپآ-جم د ت كلتي اآللمةثمنو 
جدةدة لححامما وبذل  نصرت  على أعهدااما الهذةي   يحترمه ن  دسهفتما و  ةمهام ن  هدرتما و  تمها، 

الكبار سيادتي على المدن... وثمق وا   وتي وج روت ي..  اآللهةك  من لقد ثمن إت يق ء : ))ببب 
الطو  ان   ي المعرك ة....  أنكم ح الس يطرة عل ى األراض ي والجب ال كووضعوا بيدي سالح  وى 

وجل   ح س  يقي .... وأخض  عح المقاطع  ات التابع  ة له  ا أش  وروالم  دن وادم  ارات الت  ي كان  ح ض  د 
Seni  مل  ك أرض داخ  انوDaienu  م  ن خ  الل عال ت  ه  أش  ورال  ذي د خخ  اف ود خخض  ع ل ل  ه

وأص بحح مل ك ك   ، اآلله ةبغي ة طل   العف و م ن  أش ورمعه و د رنمته وتركته لي ادر مد قتي 
 ب47بب((وأخضعح له ملكه.. Nairi  األراضي الشاسعة لمقطقة نائيري 
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 اآللمهةحترمه ن ية ضد مهي   ير ر كانو الحمىت العحكرية التي  اداا مل ا المملكة األ 
وا مههههي   ةههههدمع  ناو  ي شهههه نما  اخههههة  إتا أ ههههذ م جمههههة نعههههر واعتقههههاد أوليهههه  الملهههه ا إت أنمههههم عههههدص
، ومههي يحنههو بقحههم  أو اآللمههة، ومههي ةتمههرد مانمهها ةتمههرد علههى اآللمههةا تههاوات إنمهها اهه    ي ههاف 

العحههكرية التههي بببب واكههذا مههي أالههع حهها ت الحمههىت اآللمههةي هه  بهه  انمهها اهه  عمهه  رههرير ضههد 
  ادوااب
مي بىد األناض ء حفو تكمي مصادر الم اد ال ا  مي أ شاب  48ركلو قباا  ا ورارت  

يفي يق مه ن بحمهىت ره ر ، ممها جعه  أالهع المله ا األأره رومعادن و فه ء تمدةهدا  واضهحا  لهبىد 
نهابع نمهر قب   اد حملة عحكرية نح  م 884-890ا الثاني تعحكرية ضدام مالمل  ت كلتي نن ر 

دجلة الى الشماء مي جباء الكارياري وا ضع مقايعة مفو  ماني إت ةذكر مي ح لياته  : ))بببب 
 ي السقة الرابعة من  ترة نكمي، توجه ح ال ى مق ابع نه ر دجل ة ش ماًد باتج ا  جب ال كاش ياري 

وأخ ذت  اآلله ةال ذي د خحت رم  Aumi-Ballب    -واخضعح مقاطع ة بي ح زم اني وملكه ا ام  ي
ووض  عته تح  ح مراقب  ة مق  دوبين  أش  وره ادت  اوات وجعلت  ه خقس  م خم  ين ال  ودء باس  م اإلل  ه مق  

 ب49بب((يين  ي مملكتهأشور 
و  ت شههااا مقبااه  ا  ىمهه  اآلرامفهه ن  اآللمهةيههة وحهداا   تحتههر  رتلهم تكههي القبااه  ا ورا        

التي لم يكهي لمها عنهدام  اآللمةو  ي ش نما وتل  لضعم ارتبايمم ب اآللمةكان ا أيضا    ي ام ن 
يفي رههههه ر مهههههي بهههههىد األ أرههههه رة بمثههههه  ععمهههههة ورهبهههههة معامهههههد اإللههههه  ثهههههمعامههههد ضههههه مة وماراهههههة وم ث

 وع اخمممب 
 – 883ِء  الثهههاني پا -ناخهههر -أرههه ر هههاد  أرههه روبهههدامع عهههد  احتهههراممم وتقديحهههمم اإللههه   
 بشههماء سهه ريا مهي أعههالي نمههر الفهرات Bit – Adiniقب  حملهة عحههكرية ضهد مفههو ادةنههي  859

رمهن أالمها التحهليم ا هتحم المدةنهة و ته  أعهدادا  وأسهر أ  هر  وأسهتلم  وحاخر مدةنة آ  ني وعنهدما
التههي تحههدط عنمهها مههي كتاباتهه   ههااى :  النحههو مشههااد احههتىء المدةنههة رسهه ماتا تههاوات وخهه رت 

، وكهان مهي نتيجهة 50(( الذي د تخا  ه بي ح أد ق ي... أشوروهكذا نشرت أهمية واشرا ة اإلله ))
حملتهه  اههذه أنهه  حصهه  علههى انههاام كنفههرة وأسههقط آ ههر معا هه  التمههرد اآلرامههي مههي حهه ض الفههرات 

مفمها واجهر أعههدادا  كنفهرة مهنمم واسههكنمم مهي مدةنهة كههالح  أرهه راألعلهى ومهرض افبههة و دسهية اإلله  
 )النمرود(ب
يجمهع مهفي  تحهادا  ابعد أن ركلو تله  القبااه أر رركلو القباا  المفدية تمدةدا  لمصالح  
تقهد  و  51ود تحترم ه أو تقدس ه أش ورو اإلله  اآللهةالتي د تهتم ب وكانح هذ  القبائ  عدد منمها

 تاههه  اآل هههر علهههى ال هههروت عهههي التههها تحريضههه و  52Mannaaeالهههدعم واإلسهههناد الهههى ملههه  مانهههاي
امِ  الى قيادة حملة عحكرية تادةنية ل ضهع حهد لحياسهة المفهدةفي -باني-أر ر، مما دمع  ي ر ر األ
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وتجههاو اتمم وتمكههي مههي إلحههاق الم،يمههة ممههم وكههان مههي نتههااج تلهه  أنهه  أسههر امههراءام وحصهه  مههنمم 
 53على اناام كثفرة ونقلمم الى نفن   

 
 :أهم نتائج البحث

أر ر مهي رسهم الحياسهة الدا ليهة أثرت النفية الجارافية واأل  ا  والقباا  التي جاورت بىد  -1
 وال ارجية للدولة األر ريةب

 ادمو الحمىت األر رية إلي المحامعة علي وحدة العراق أرضا  ورةبا  باي ثميب -2
وكههان أالنمهها لههدمع ا تي وإ ههرار ونشههر النعهها  ومههرض ا مههي وا مههان واإلسههتقرارولم تكههي 

 عدوانية لتحقفئ رغبات ر صية مي القت  وسف  الدماءب
خههدت اههذه الحمهههىت مطههامع األ ههه ا  الجنليههة التههي سهههكنو المنههايئ القريبهههة مههي الحهههدود  -3

 الشمالية والشمالية الشرقية ب

 دمو الحمىت األر رية ممارس باسماء المدن واأل اليم والحكها  والمله ا ومعل مهات عهي  -4
وحتهي منتصهم القباا  واأل  ا  التي مثلهو تله  الحقبهة التاري يهة مهي مدايهة األلهم الثهاني 

 القرن األوء  ن  الميىدب

كاريههة  لهههدت  وإ امة نصع تالحمىت مناء ع اخم وحص ن و ىع  اذهكان مي نتات  -5
 تل  الحمىت ب

 انتجو  ادة مي مل ا الدولة األر رية اخبح ا رم  ا مي الشجاعة والق ة والح،  ب -6
 

 
 :هوامش البحث

                                                           
 ب228، 1987عامر سليمان، الجيش والحىع، ن بة مي الباحثفي، الج،ء األوء،باداد ، 1

2
Grayson, A.K. The Chronology of the Reign of Ashurbanipal Assyriology , New – York – 1980 , P. 

232.   
تقع بىد آر رمي المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية والاربية مي العراق القديم، ويمكي تعففنما مهي ضه ء المهدن  3

النمههرود( )  Kalhuكلههخنفنه   و آرهه ر و واههي  ،الرايحهة التههي ورد تكراهها مهي النصهه   المحههمارية اآلرهه رية نفحهما
)اربفه  الحاليهة(، وتمتهد حهدوداا ال ارجيهة Arbailu  ااةل الحاليهة( واربهاد ) رسهب Dūr-šarru-kēn كفيرو ودورره

وبهذل  ممههي تمثهه  مههي جمههة أ ر ، وتركيها وبههىد الشها  إةههرانمهع  ههط الحهدود الحياسههية مههفي العهراق مههي جمهة وبههفي 
اتجههاه الاههرب كمهها لههم تكههي مههي  ، أمهها حههدوداا الدا ليههة متتىرههى عنههد الحههم  الرسهه بي ،ةالمنههايئ الجنليههة الطنيةيهه

إلههى أيههراف البههاليخ  يههاخههىت اآلرهه ريفي بمنههايئ الفههرات العل كانههو إتم رههرات ينيةيههة تعههفي الحههدود اآلرهه رية 
 التي تضمما بىدام امتكشم عي منايئ انتشار 

   .291، صب.ت –ترجمة محرم كمال، القاهرة  : بالد ما بين النهرين، ، ل.يالبورتراجع: د



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

45 

 

                                                                                                                                                                      
واحدة مي المدن اآلر رية تقع ررق مدةنة النمرود على الطريهئ مهفي الم خه  وكركه اب وجهدت مفمها بقايها أمنيهة  4

 لقص ر ومعامد آر رية، لع  أمر اا األالفة النرون،ية لن ابات المدةنة و ص ر المل ا اآلر ريفي : ةنعر : 
King , L. W. Bronze Reliefs From the Gate of Shalmaneser king of Assyria , London – 1951. 

5 RIMA.Vol-1.p.64.  

6  RIMA.Vol-1 .p.136.  
7
 RIMA.Vol-1 .p.136.  

8
 ANET , P. 166. 

ايشر  األوء بعد أن حاربما -آم -ت كلتي ما  ا ضعرتاافري رماء بىد أر ر وتعرف باسم بىد اورانتقع بىد  9
تربية ال ف ء التي الت،مو بارسالما إلى بىد أر ر، ويقاء أن النني سليمان )علي  ماافري نثىط مرات وارتمرت 

منطقة كفليكيا، ةنعر: سفر المل ا األوء  ميالحى ( أرس  مي المراح  الىحقة تجارا  لشراء ال ف ء منما و سيما 
 ( وينعر:30 – 28)

 HA , P. 84  
10

 RIMA.Vol-1 .p.21.   
11

 RIMA.Vol-1.p.37.   
يعد أوء مل  مي المل ا اآلر ريفي مي الذةي وخل ا إلى س اح  البحر المت سط و د أ هذ ا تهاوات مهي المهدن  12

 الفلحطفنية )الففنيقية( مث  جنف  وارواد وخفداب ةنعر : 
 ANET , P. 275. 
13

RIMA.Vol -2.p.42.   
14

 RIMA.Vol -2.p.107.  
 للمزيد من المعلومات عن حمالت أشور دان الثاني. ينظر:  15

Weidner , E. P , Die Annals des Kings Aššurdan II Von Assyrian , APO , V01 – 111 , Berlin – 1956 , 

PP. 151 FF 
16

 RIMA.Vol-2 .p.134.  
17

 RIMA.Vol-2 .p.143-144.  
القديمة، عثرت علي  افية النقفع مي دمي الممر الم دي إلى جناع الحريم مي القصر  ل  اي مدةنة ك 18

تقرير البعثة العراقية مي النمرود،  ،ِء الثاني( ةنعر : حا   عند الحمفد پا -ناخر -الشمالي الاربي ) صر آر ر
 ب1973 – حم الت ثفئ مي المفية العامة لآلثار، باداد 

ننف   -في والمنش رة مي بحو لنف  رمادة الماجحتفرب ةنعر:نصسطرا  وا  واحد مي  89تك ن النص مي  19
، مي ض ء نص   محمارية منش رة وافر منش رةن ر الدةي ححفي الطااي، مي حمىت أر ر ناخر باء الثاني 
 .2001 –رسالة ماجحتفر افر منش رة، كلية اآلداب، جامعة الم خ  

انههتأ )العاخههي( رههماء حمههاه ورههمدت ارههمر معركههة مههفي ا رهه ريفي ر ر ههار علههى ضههفاف نمههر ا و تقههع مدةنههة   20
 قب  ةنعر:854وا رامففي عا  

 ب193،  2005- تفبة الشمامي ،  معجم الم ا ع ا ثرية مي س رية، دمشئ       
))ببب ما ضهعتمم ( تحهو ياعته  بق له  27تمكي رمشهي أدد ال هامأ مهي سهحئ التمهرد وجعه  كه  المهدن اء ) 21

 تحو  دميببب(( ةنعر:
Parpola, S. and watambe, K. Neo-Assyrian Treaties and Loyalty oaths.SAA, Vol-II, Helsinki – 1988. , 

p. 26. 

 ب4،   1969 –علي محمد ممدي، اآلر ري ن أخلمم، م ينمم، تاري مم،ع اخممم، يبعة أولى، باداد  22
23 RIMA.Vol-3.p.193.  

 ب25،   1993 –، الم خ  2عامر سليمان، العراق مي التاريخ القديم، م ج، التاريخ الحضاري، ت 24
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 في هرموبوليس ماجنا ن معبد نيرو
 محمد فخري عبد الجليل  /د                                                                  

  مفتش بوزارة اآلثار                                                                   

 :مخلص البحث 
ن في مدينة األشمونين القديمة والتي عرفت  الت ل العيتر ن هذا البحث الحديث عن معبد نيو  يتناول

اليوناني والروماني باسم ) هرموبوليس ماجنا ) الكبري ( ، و قع هذا المعبد في أقيتي جنتوم منةقتة 
المعابد بالمدينة األثر ة ، وأمتاز هذا المعبد انه ضتم معمتم عنا تر المعبتد الميتري متن فنتا  مفتتو  

دة وسور يحيط بكل هذه العنا ر ، إال انه جا  الاليًا من أهتم عنيتر متن و الة أمامية و الة أعم
 عنا ر المعبد أال وهو " قدس األقداس " وسوف نتةرق لألسبام التي دفع  المعماري يغفل ذلك .

   :الكلمات الدالة 
 هرموبوليس ماجنا . - المعابد الرومانية في هرموبوليس ماجنا   -معبد نيرون   -

) ( شتتمال قر تتة األشتتمونين 1 –فتتي أقيتتي جنتتوم المنةقتتة األثر تتة ) شتتكل  (1)معبتتد نيتترون  يقعع         
، وهتتو معبتتد  تتغير ملقتتاق ع تتي أنقتتال معبتتد قتتديم ل م تتك  (3)أمتتتار 10بحتتوالي   (2)هرموبتتوليس ماجنتتا( 

يلتتدل ل ع تتي ذلتتك متتن التت ل بعتتر الكتتتل الحدر تتة التتتي ألعيتتد (4) ق.ق( 1213 -1303) رعمستتيس النتتاني
 .(5)دامها بالمعبد وتحمل الراطيش الم كاستخ
متتن الاتتمال إلتتي الدنتتوم وجتتا ر بعتتر عنا تتره المعمار تتة   -معبتتد نيتترون  –محتتور المعبتتد  يمتععد       

ق إلتي بتد    بيتر   ملماث ة لعنا ر المعبد الميري فتي الدولتة الحدينتة ، وقتد تهتد 
( وذلتك بستب  2–) شتكل (6)

( التتي  انت  لهتا أثتر  بيتر فتي تستاقط العديتد متن نقتو  3–) شتكل  ارتفاع نسبة األم   والميتاه الدوييتة
 .(7)المعبد
ق  وعرضتته متتن  21 ب تتط طولتته متتن الاتتمال إلتتي الدنتتوم بتتوالي المستتتةيل و  الاتتكل المعبتتديتخعع         

تتي  د  (8)(4–ق ) شتتكل  11الاتترق إلتتي الغتترم بتتوالي  تتتل الحدتتر الديتتري المح تتي  بأكم تته متتنالمعبتتد ، شل  ل
بيتتث يمهتتر  (9)استتتخدامها متتن معابتتد أالتتري بالمنةقتتة المستتتةيل ، وبعتتر هتتذه الكلتتتل ملعتتاد ذار الاتتكل

ع  هذه الكتتل فتي هي تة  تفوف أف يتة ( 10)ع يها أثار لنقو  تحمل اسم الم ك رعمسيس الناني ، وقد وضل
تتع  فتتي هي تتة  تتفوف رأستتي ة بدانتت  بعاتتها التتبعر تلمن  تتل أساستتار المعبتتد يع وهتتا بتتاقي الكلتتتل التتتي وضل
 تلمنل باقي بنا  المعبد الذي يتكون من  التين يتقدمهما فنا  مفتو  .                               

ق باليتًا بالكامتل ولكتن بتتبتع أساستار وهتو ملهت (11)المدالل الرئيسي ل معبد في النابيتة الاتمالية يق        د  
فتتي أطتت ل ستتور متتن الةتتوم ال تتبن  المعبتتد يتاتتو وجتتود بقايتتا بعتتر الكتتتل الحدر تتة متتن المتتدالل مةمتتورة

تو أن المتدالل  تان جت  ًا متن هتذا الستور ) شتكل  ( يلتددي هتذا المتدالل 5-كان يحيط ببنا  المعبد ما يوض 
تتتدمر – يتختتتذ الاتتكل المستتتتةيل تقر بتتًا إلتتي فنتتتا  مفتتتو   يمتتتتد متتن الاتتتمال إلتتي الدنتتتوم بةتتتول  -باليتتاً  مل

، تمهتر بعتر الكلتتل الحدر تة مةمتورة  (12)ق 11ق ومن الارق إلتي الغترم بعترل بتوالي  8,50بوالي 
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تتتو أن أرضتتتيه الفنتتتا   انتتت  مر تتتوفة بكتتتتل متتتن الحدتتتر  يتتتر متستتتاو ة األبدتتتاق  فتتتي أرضتتتيته ممتتتا يوض  
 وسةحها أم س ينتهي هذا الفنا  من النابية الدنوبية بمدالل يددي إلي  الة أمامية .   

 :الصالة األمامية  
ق ومتتن الاتترق إلتتي  3,25أبعادهتتا متتن الاتتمال إلتتي الدنتتوم وتب تتط  اليتتالة الاتتكل المستتتةيل تتخعع       
شتيدر متن  تتل الحدتر الديتري مستتةي ة الاتكل والتتي ألباترر متن ( 6-)شكل ق تقر بًا  10,20الغرم 

ق 2,70لتم يتبق تي متن جتدران هتذه اليتالة ستوي جت   متن الدتدار الغربتي يب تط ارتفاعته  (13)منةقة العمارنتة
دتتدار الدنتتوبي  )الكتتتب الغربتتي وجتت   متتن الكتتتب الاتترقي ( التتذي يمن  تتل متتدالل  تتالة تقر بتتًا وأجتت ا  متتن ال

ق ، و بتتدو أن أرضتتية هتتذه اليتتالة  2,40ق إلتتي  1,90األعمتتدة يب تتط ارتفتتاع هتتذه األجتت ا  البا يتتة متتا بتتين  
 يث تبدو مةمورة في أرضية اليالة.كان  مر وفة بكتل  غيرة من األبدار  ير متساو ة األبداق ب

 نقتش  تغيرو مهتر ذلتك متن الت ل بقايتا  بالنح  البتارزبنقو  وزالارف جدران هذه اليالة  ُزي ِّنت      
موجود ع ي الد   السف ي من الددار الدنتوبي يمهتر ع يته رثتار تتدمير وطمتس شتديد و من  تل هتذا المنمتر 

 فتته ذيتتل النتتور النيتتب الستتف ي لاتتخ  واقتتب يت دتته نابيتتة التتداالل يرتتتدي الم تت ر القيتتير و تتتدل ي متتن ال
دليل ع ي القوة والس ةان ، ومن ال فه بقايا نقش يلعبتر عتن " القتوة والحمايتة والست ةان " و لستتدل متن ذلتك 

 (7-أن هذا الاخ  يلمن  ل اإلمبراطور. ) شكل 
 :صالة األعمدة

تتتل        تتي  د متتن  ل تتط الدتتدار الدنتتوبي ل يتتالة األماميتتة متتدالل يلتتددي إلتتي  تتالة األعمتتدة شل مستتتةي ة يتوس 
مه ، بينما يب تط عترل  ق و ب تط  1,20بتوالي  المتداللمن الحدر الديري ييعل  تحديد ارتفاعه نمرًا لتهدُّ

رف تتتتا  2,00عتتتترل الحتتتتائط التتتتداال ي  ق و ت اتتتتو متتتتن بقايتتتتا النقتتتتو  أن الحتتتتائةين التتتتداال يين ل متتتتدالل زلال 
يع وهتتتتا ع متتتتتي   Nbبمدموعتتتتة منتممتتتتة تتكتتتتون متتتتن أربتتتتع وبتتتتدار مر بتتتتة  بتتتتارة عتتتتن ع متتتتة 

" وهتتتتم " باتتتتكل متقابتتتتل  التتتتتالي"  anx" يتوستتتتةهما ع متتتتة الحيتتتتاة "   Wasاليتتتتولدان " 
نين  التتدعا  الاتتائع االستتتخداق   ، وهتتي زالرفتتة شتتاع  (14)[ "  تتل الحيتتاة والستت ةة " anx Was Nbملكتتو  

و بتتدو أن هتتذا  (15)استتتعمالها ع تتي متتداالل بوابتتار المعابتتد الميتتر ة التت ل العيتتر ين البة متتي والرومتتاني
متت  ن بقتترش الاتتمس المدتتنو وت بتت   –م قتتي باليتتًا ع تتي األرل  –المتتدالل  تتان يحمتتل عتتت  ع تتوي 

تتتتط ع متتتتة وجتتتود ع متتتتة اليتتتتولدان  وذلتتتتك تعبيتتتترًا عتتتتن "   بهتتتذا الاتتتتكل"Sn (16 ) "  تتوسًّ
 .        (17)الحماية األبدية وإباطة الالدة ل حاكم في الس ةة

تتتي  در متتتن  6,00× ق  10,20هتتتذا المتتتدالل إلتتتي  تتتالة مستتتتةي ة الاتتتكل أبعادهتتتا  ُيععع دي      ق تقر بتتتًا شل
تقتتب هتتذه  – (18)ة فقتتطتبقتتي ث ثتتة أعمتتد –الحدتتر الديتتري تاتتمُّ  تتفين متتن األعمتتدة بكتتل  تتب عمتتودين 

تتتي  در هتتتذه  2,00 قلةتتترةق بينمتتتا يب تتتط  4,00األعمتتتدة فتتتوق قاعتتتدة دائر تتتة و ب تتتط طتتتول العمتتتود  ق تقر بتتتًا ، شل
، و لةت  بةبقتة متن المت   مقامتة فتوق بعاتها التبعر (  Drumsاألعمدة من ق ةع دائر ة متن الحدتر)

د الموجود في الدت   الدنتوبي الغربتي متن من نبار البردي ييما عدا العمو  ةوتحمل تيدانًا ع ي شكل ب م
وإن  تان  العمتود الموجتود فتي الدت   الدنتوم الاترقي متن اليتالةفلقتد هذه اليالة فهو بتدون تتا، ،  تذلك 
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يلر جو إنهما من نفس الةراز ، و  ي تا، العمود زالرفة  بارة عتن شتر ط زالرفتي ي تتبُّ بتول العمتود يمن  تل 
ع متتة " 

 Pt   الستتما  وبتتداال ها ندتتوق ، وفتتي ذلتتك إشتتارة إلتتي الستتما  وندومهتتا وهتتو شتتكل زالرفتتي
 (8-يع و النقو  والكتابار و حيط بها  نوع من الح  ية وال الرفة )شكل 

هتتذه األعمتتدة بتتأن أبتتدانها جتتا ر م الرفتتة بنقتتو  منحوتتتة بالغتتائر بينمتتا بقايتتا النقتتو  ع تتي  تتميَّعع       
و أن نقوشها  ان  منحوتة بالبارز ، وربما يلرجع الستب  فتي استتخداق أست وبي النحت  جدران اليال ة توض  

هذين في ت ك اليالة إلتي أن األعمتدة معرضته مباشترًة ل اتو  ، والنتاهر إليهتا ال يحتتا، إلتي مدهتود فتي 
القتتدر تفستتير المنتتاهر الميتتورة ع يهتتا ، فتتي بتتين أن المنتتاهر ع تتي الدتتدران  يتتر معرضتته إلتتي الاتتو  ب

ن  العمتتود ملق ستم إلتتي أجتت ا  رأستتية ، يفيتل بتتين  تتل جتت    (19)لتتذلك نحتتت  بالبتارز ،الكتافي  و ل بتت  أن ب تتد 
 ورالر شر ط رأسي من الكتابار الهيرو  يفية  .

بقايتتا النقتتو  الموجتتودة ع تتي أبتتدان ت تتك األعمتتدة منتتاهر لهمبراطتتور نيتترون وهتتو يلقتتدق القتترابين  ظهععرتُ     
ي بعتتر الةقتتوس الدينيتتة ) شتتكل بتتو چإلتتي المعبتتود  ( و مهتتر ع تتي هتتذه النقتتو  رثتتار تتتدمير 9–تي و لتتدد  
 وطمس شديد.

العمتتود الموجتتود فتتي الاتتمالي الغربتتي متتن اليتتالة بقايتتا منمتتر ييتتور اإلمبراطتتور نيتترون  يع تتظهععر ي    
ق بقدمه اليمني نابية اليسار يرتدي الم  ر القيير الواسع وملنبت  بته الحت اق ،  واقفًا يرتدي تا، اآلتب يتقد 

بتوتي التذي ملن  تل چ يلقدمها إلي المعبتود( 20)يرفع   تا يديه بامً  بكل منها ب اقة من زهور ال وتس والبردي 
 مستتك و فتتي الهي تتة اآلدميتتة بتترأس طتتائر األيتتبس يع تتو رأستته قتترش الاتتمس يرتتتدي الم تت ر القيتتير الحابتتك 

" ، و يتاب    anx" بينمتا ت تبر يتده اليمنتي ع تي ع متة الحيتاة "   WAsبيده اليسري  تولدان
   -المنمر بقايا  تابار هيرو  يفية  مهامة إلي بد  بير تلسدل ما ي ي :

بوتي :                                                   چ

   
 [+Hwty Nb #mnw  Hry –tp- hbw ] 

 بوتي سيد المنو رئيس األيبس " چ"  

     
 NHmt –aAwy Hnwt Smayt                                                                 

 ) اليعيد (. (22) سيدة الدنوم( 21)نحم  عاوي 
 الم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك :                         

 
Nswt- bity –nb tAwy –Nerun- Kluts- Kisrs –Nt –xw -¤A Ra –Nb- xaw  

 
Kisirs –Kermenikes – xr.k in n.f. n.k. xt nb nfrt                                              
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، ابتتن الاتتمس ، ستتيد  (23)" م تتك ميتتر الع يتتا والستتف ي ستتيد األرضتتين " نيتترون   وديتتوس  ييتتر الحتتامي
 ل شي [ جميل" ، في بارتك ، يد   لك     (24)التيدان ،  يير جرمانيكوس

منمر رالر ع ي نفس العمود يليور اإلمبراطور نيرون واقفًا يرتدي  ةتا  الترأس التنمس يع توه  ُيوجد     
ي تة ملستتعارة ملرتتديًا الم ت ر القيتير  –(25)ر اتار تاتبه ر اتة الماعت   –تا، مر   من الر ش  و حمتل ل حي

ق بقدمتته اليمنتتي نابيتتة الواستتع المنبتت  بتته بتت اق يتتتدل ي متتن ال فتته ذيتتل النتتور دليتتل ا لقتتوة والستت ةان وهتتو يتقتتد 
الارق وجا  تيو ر األيدي ملعبترًا عتن الحر تة وهتو تيتو ر يخت تب عتن تيتو ر األوضتاع التق يديتة عنتد 
ت ق ديم القرابين أو تقُّبل العةايا فيوبي بأن اإلمبراطور يقتوق بتأدا  بعتر الةقتوس الدينيتة الرم  تة أمتاق أبتد 

ع هتذا المعبتود مهاتم باتكل  بيتر ف يلترجو أن يكتون اإلمبراطتور نيترون يقتوق بهتذه األربتام وبيتث أن موضت
بتوتي فتي هي تة القترد و ليتاب  المنمتر ستةر متن الكتابتار الهيرو  يفيتة چالةقوس في مواجهتة المعبتود 

دل أسما  وألقام اإلمبراطور ) شكل   ( .        10-يلس 
ود فتتتي الدانتتت  الاتتتمالي الاتتترقي متتتن اليتتتالة يليتتتور بقايتتتا تيتتتو ر رالتتتر ع تتتي العمتتتود الموجتتت ُيوجعععد     

اإلمبراطور نيرون واقفًا يع و رأسه تا، الوجهين ملرتديًا الم  ر القيير الواسع المتنبت  بته بت اق يتتدل ي متن 
ال فتته ذيتتل النتتور دليتتل القتتوة ، وهتتو يتقتتدق بقدمتته اليستتري نابيتتة الغتترم يقتتدق القتترابين إلتتي ابتتدي المعبتتودار 

تتورر وا قفتتًة يع تتو رأستتها قتترش الاتتمس ، ترتتتدي التتردا  الةو تتل الحابتتك ، وتلمستتك بيتتدها اليمنتتي التتتي  ل
و لتتتترجو أن تكتتتتون هتتتتذه  anx، بينمتتتتا ت تتتتبر يتتتتدها اليمنتتتتي ع تتتتي رمتتتت  الحيتتتتاة   WADاليتتتتولدان

ر ستةر متن الكتابتار الهيرو  يفيتة المهاتمة باتكل  بيتر) المعبودة هتي " نحمت  عتاوي "و يتاب  المنمت
م  رر باكل  بير 11-شكل   ( و بدو أن هذا العمود  ان يحمل مناهر ونقو  أالري لهمبراطور لكنها دل
جتتدران  تتالة األعمتتتدة بنقتتو  وزالتتارف بالنحتتت  البتتارز يتاتتو ذلتتك متتتن التت ل بقايتتا النقتتتو   ُزي ِّنععت    

تتر ف بستتتائر جدار تتهالموجتتودة ع تتي الحتتائط الغربتتي  بمنتتاهر تليتتور اإلمبراطتتور  (26)متتن اليتتالة والتتذي زلالي
وهو يلقدق القرابين ل معبودار المير ة
ور في المستوي الع وي وهو يلقدق القت دة الواستعة (27)   (28) بيث  ل

 " Wsx (29)  (30)إلي المعبود بتا . 
 .الوصف 

يتير الواستع الملنبت  بته الحت اق يتتدل ي متن ال فته ذيتل اإلمبراطور نيترون واقفتًا مرتتديًا الم ت ر الق ُصور    
  Wsx  النور دليل القوة والست ةان ، يتقتدق بقدمته اليمنتي نابيتة الدنتوم يمستك بيديته القت دة الواستعة

ور واقفًا في أقيي اليسار داالتل مقيتورة وهتو ملمنتل بهي تته العاديتة و مستك  مها ل معبود بتا  الذي  ل يلقد  
 و رتتدي التردا  الةو تل الحابتك ، و ليتاب  المنمتر ستةر متن الكتابتار  WAsولدان بك تا يديته باليت

 (12-الهيرو  يفية المهامة باكل  بير. )شكل 
بقايتتا تيتتو ر أالتتر ع تتي الدتتدار الغربتتي فتتي المستتتوي الستتف ي ييتتور اإلمبراطتتور وهتتو يلقتتدق الخبتت   يوجععد

 .    ة طائر األيبسل معبود جحوتي في هي 
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 الوصف
اإلمبراطور نيترون واقفتًا ملرتتديًا الم ت ر القيتير الواستع المنبت  بته الحت اق يتتدل ي متن ال فته ذيتل  ُصور     

ق بقدمتته اليمنتتي نابيتتة اليستتار، بتتامً  ع تتي يديتته الخبتت   (31)النتتور دليتتل ع تتي القتتوة والستت ةان ، وهتتو يتقتتد 
مهل ل معبود  ورة جالستًا ع تي العتر  ذو مستند المهتر القيتير التذي يرتفتع ع تي قاعتدة بوتي الذي  ل چل يلقد  

فتتي الهي تتة اآلدميتتة بتترأس طتتائر األيتتبس يع تتو رأستته قتترش الاتتمس ملرتتتديًا  –بتتوتي چ –عر اتتة وقتتد ملنتتل 
ر يده اليمنتي ع تي رمت  ، بينما ت ب  WAsالردا  القيير الحابك ملمسكًا بيده اليسري  ولدان يديه  

تتم إلتتي بتتد   متتا (  13-) شتتكل  anxالحيتتاة   و ليتتاب  المنمتتر ستتةر متتن الكتابتتار الهيرو  يفيتتة مله ا 
ل ما ي ي : د   -يلس 

 
Nb-xaw[…….] Nb-¦Awy [ ……] di.f -anx --+Hwty- Nb--#mnw- nTr-aA. 

األرضتتتتين )...... ( يلعةتتتتي الحيتتتتاة ، جحتتتتوتي ستتتتيد األشتتتتمونين اإللتتتته  ستتتتيد التيدتتتتان )........( وستتتتيد  
   العميم.

اإلمبراطتتور هنتتا يلقتتدق الخبتت  األبتتير     
بتتوتي التتذي يقتتوق بتتدور الكتتاهن األكبتتر ، و لتتتيو چل معبتتود  ( 32)

 .  ( 33)لهمبراطور أن ينتير ال ل ج سة الحسام التي تنعقد في قاعة األعمدة 
 Theodosiusنهايتتة القتترن الرابتتع المتتي دي اعتنتتر اإلمبراطتتور ثيودوستتيوس األول أنتته متتع  ُيعع  ر      

I
ر   391ق  وجع هتتا دينتتًا ملوبتتدًا لهمبراطور تتة فتتي عتتاق  380المستتيحية عتتاق  (34) تتد  ق وع تتي أثتتر ذلتتك أ ي

ربة  وتبعته فتي مرسومًا ب بلةي ن العبادار الوثنية ، وأ م ر  بتدمير  افة معالم الديانة الوثنية متن معابتد وأضت
، وقتد أثتتر ذلتتك باتكل  بيتتر ع تي المعابتتد الميتتر ة  (35)ق( 450 – 410ذلتك بفيتتده ثيودوستيوس النتتاني )

 . (36)بيث تم تدمير عدد  بير منها، فاً  عن تحو ل البعر منها إلي  نائس
عديد متن الكتتل معبد نيرون باألشمونين ال ل القرن الخامس المي دي وتم إعادة استخداق ال وقد ُدم ِّر     

الحدر تتة الخا تتة بتته فتتي إقامتتة  نستتية ع تتي الةتتراز البتتاز  يكي و تقتتع هتتذه الكنستتية شتتمال المعبتتد بحتتوالي 
 Peter Grossmannق بمعرفة األلماني  1991أمتار وتم الكاب عنها عاق  10

(37)
 .       

ع تتي علنتتر ( 38)ق  1982ق أثنتتا  أعمتتال الحفتتائر بالمنةقتتة المحيةتتة بالمعبتتد عتتا جععدير لالعع  ر  نعع         
إنتا   تتغير متن الفختتار ذو لتتون أبمتر يحتتتوي ع تي بعتتر العمتت ر الرومانيتة ، التتتي يرجتع تار خهتتا إلتتي 

تك  اإلستكندر ة   تنوعتوقتد    (39)عير اإلمبراطور نيرون مينوعة من الفاة ف ة التترادراالما متن دار س 
م   نتذور ل معبتد العم ر التي علن  ر ع يها بالمنةقتة المحيةتة بالمعبتد و لت ر جو أن تكتون هتذه العمت ر قتد 

عبر هرموبتوليس ماجنتا التتي  انت  محةتة  ممن ال ل المسافر ن والتدار الذين يعبروا بتدارتهم وباائعه
م  هتذه العمت ر إلتي  هنتة المعبتد والقتائمين ع يته  (40)لدمع المكوس ) الارائ  ( ع ي النيل ، وربما قتد 

بوتي بيث تم العنتور فتي المنةقتة چبةائر األيبس أبد الرموز المقدسة ل معبود وذلك لهشراف واالعتنا  
 الاتتر ية متتن المعبتتد ع تتي أجتت ا  متتن أكفتتان وموميتتاوار طتتائر األيتتبس باإلضتتافة إلتتي بعتتر متتواد التحنتتيط

(41).   
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 النتائج
تس  فتي عهتد اإلمبر  يتضح       اطتور نيترون ف تم يتتم العنتور ع تي من ال ل الدراسة السابقة أن المعبتد ألس  

أسما  أو ألقام ألباطرة سابقين ع يه ضمن النقتو  الموجتودة بالمعبتد ،  تذلك لتم يتتم العنتور ع تي أستما  
ل أن المعبتتد لتتم يخاتتع إلضتتافار األبتتاطرة ال بقتتين بتتت  تتتم تتتدميره   تتا ي تتدل م  أبتتاطرة البقتتين لهمبراطتتور م 

 ستخداق أبداره في إقامة  نيسة ع ي الةراز الباز  يكي  .ال ل القرن الخامس المي دي وإعادة ا
تغر مستتابتهتميعع          ق ، وعرضتته  21بيتتث يب تتط طولتته متن الاتتمالي إلتتي الدنتتوم بتتوالي  المعبتتد بي 

تتغ ر  بدتتم الكلتتتل الحدر تتة المستتتخدمة فتتي البنتتا   11متتن الاتترق إلتتي الغتترم بتتوالي  ق ،  تتذلك يل بتت    
وهتذا متا يتعتارل متع الفكترة الميتر ة فتي إناتا  المعابتد الميتر ة ستوا  ،  ستم  0,57بيث  يب ط طولهتا 

فتتي العيتتر الفرعتتوني أو العيتتر ن اليونتتاني والرومتتاني والمتمن تتة فتتي تاتتييد المعابتتد الاتتخمة منتتل معبتتد 
 .  (42)وبتحور في دندرة وبورس بإدفو،  األقير رع في –أمون 

 
جح       تي  د فتي عدالتة  أن يكون السب  في ذلك أن المعبد ُيرَّ يد في أواالر بكم اإلمبراطتور وشل ربمتا  –شل

فتم إعادة استخداق الكتل الحدر ة من معبد رعمستيس النتاني دون البحتث  –قرم بم ه نيرون ع ي أثيوبيا 
والعنا  في تقةيع  تل بدر تة ضتخمة متن المحتاجر ونق هتا إلتي موقتع المعبتد ، و تل ذلتك ستوف يستتغرق 

لدي والي مير في ت ك الفترة مما جع ه يقوق بتاييد المعبتد بسترعة دون أن يلر اعتي وقتًا طو ً   ير متا  
االتيار الموقع المناس  وبدم البنا  وفخامته وزالرفتته بمتا يتناست  متع مكانتة اإلمبراطتور ومكانتة المعبتود 

 بوتي . چ
لميتتري متتن فنتتا  متتن التت ل الدراستتة المعمار تتة أن هتتذا البنتتا  ضتتم معمتتم عنا تتر المعبتتد ا يتَّضععح      

تتور متتن الةتتوم ال  تتب ن باإلضتتافة إلتتي  مفتتتو  و تتالة أماميتتة و تتالة أعمتتدة ، وتحتتا   تتل هتتذه العنا تتر بسل
نقتتو  وزالتتارف تقتتديم القتترابين ، إال أنتته جتتا  الاليتتًا متتن أهتتم عنيتتر متتن عنا تتر المعبتتد أال وهتتو " قتتدس 

يعتي  لقتدس األقتداس يكتون فتي الدهتة األقداس " أو " ناوؤس" لوضع تمنتال لمعبتود المعبتد ، فتالموقع الةب
ة رثتتتار أيتتتالدنوبيتتتة متتتن البنتتتا  والمل بتتت  أن الدتتتدار الدنتتتوبي متتتن  تتتالة األعمتتتدة  امتتتًل ، وال تمهتتتر بتتته 

لمداالل أو أبوام تلتددي إلتي قتدس األقتداس ممتا يد تد عتدق وجتوده ، ومتن المعتروف أن معبتد نيترون ملقتاق 
تتددي لقتتدس األقتتداس ع تتي أنقتتال معبتتد رالتتر قتتديم لرعمستتيس النتتاني فقتت اق المعمتتاري بتتإ  ق المتتدالل المل

الختتتاش بمعبتتتد رعمستتتيس النتتتاني والموجتتتود فتتتي النابيتتتة الدنوبيتتتة ، ومتتتن أمتتتاق هتتتذا المتتتدالل أقتتتاق الدتتتدار 
، و لتر جو أن يكتون الستب  ورا  ذلتك  (43)الدنوبي ليالة األعمدة ثم ب ية بنا  معبد نيرون باتداه الاتمال 

تتتل  ذلتتتك نتيدتتتة ر بتتتته فتتتي إنهتتتا  البنتتتا  قبتتتل و تتتول هتتتو الستتترعة فتتتي تاتتتييد البنتتت ف  ا  ، وأن المعمتتتاري أ ي
 اإلمبراطور .  

كلتتل ممتتا جع هتتا منةقتتة لتدمتتع الميتتاه الدوييتتة التت ل ُيالحعع          وجتتود انخفتتال فتتي منةقتتة المعبتتد   
تو أن المهنتدس  المعمتاري لتم العير الحديث ، و لر جو أن ذلك  ان يتم قديمًا ) فتترة الفياتان ( ممتا يوض 
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تًة أن المعابتد اليونانيتة والرومانيتة  انت  تقتاق فتوق أرضتية  يكن ملوفقتًا فتي االتيتار موقتع إناتا  المعبتد الا  
مُّع المياه الدويية  ان له أثر  بير في تدمير نقو  وزالارف المعبد . مع الع م  Podiumمرتفعة   ت د 
رون في هرموبوليس ماجنا هتو الموقتع اإلستتراتيدي   أن يكون سب  إقامة معبد لهمبراطور ني عتقديُ        

ل مدينتتة ع تتي النيتتل ، وأنهتتا ستتوف تكتتون إبتتدح محةتتار االستتترابة أثنتتا  بم تتته المرت بتتة ع تتي أثيوبيتتا ، 
لرؤ تتتة معالمهتتتا األثر تتتة ، فاتتت  عتتتن أن هرموبتتتوليس  انتتت  محةتتتة لدمتتتع المكتتتوس ) الاتتترائ  ( ع تتتي 

متعتت  بمر تت  تدتتاري ممتتتاز التت ل العيتتر ن اليونتتاني والرومتتاني ، الباتتائع التتواردة إلتتي إق تتيم طيبتتة ، وت
د بكل ابتياجات  ال زمة ل حم ة . هومنها يستةيع الت وُّ

من ال ل بقايا ال الارف الموجودة ع ي أبدان أعمدة  الة األعمدة أن الفنان قتاق بتيتو ر  ُيالح         
تتور العتتين فتتي الوضتتع األمتتامي والوجتته  األشتتخاش فتتي الوضتتع األمتتامي الدتتانبي )التتن   أربتتاع ( ، ف ي 

بالوضع الدانبي والد ع في الوضع أمامي مواجهة والبةن في وضع ثت   أربتاع ، والستيقان فتي الوضتع 
الدانبي في اتداه وابد ، ولكن يل ب  االت ف تيو ر م مو وجه اإلمبراطور ع ي العمتود الموجتود فتي 

تتور متترة بم متتو وجتته طبيعيتتة ) شتتكل الدانتت  الاتتمالي الغربتتي متتن  تتالة األعمتتدة ( ، بينمتتا جتتا  9-فلي  
تتور بتأنب  تتغير أفةتتس وفتتم بتارز ، يرتتتدي  ةتتا  التترأس  تيتو ره ع تتي نفتتس العمتود بم متتو ملخت فتتة فيل

 –و حمتتل لحيتتة مستتتعارة ) شتتكل  –ر اتتار تاتتبه ر اتتة الماعتت   –التتنمس يع تتوه تتتا، مر تت  متتن التتر ش 
العمود تتم بمعرفتة اثنتين متن الفنتانين و ت  متنهم  تور اإلمبراطتور ( و لر جو أن يكون العمل ع ي هذا 10

هتتذا التيتتو ر   و لوضتتو ،ربستت  تيتتوره الاخيتتي وأراد  تتل فنتتان إضتتفا  أستت وبه الختتاش ع تتي التيتتو 
 و دلل ع ي السرعة في تاييد البنا  .  سيةرة الذوق المح ي ع ي  المعبد ، 

البتتتارز والغتتتائر فتتتي المعبتتتد بمتتتا يتناستتت  متتتع قتتتدر الاتتتو  الفنتتتان فتتتي استتتتخداق أستتت وبي الحفتتتر  َنَجعععحَ      
المتتتا ، فقتتد استتتخدق النحتت  الغتتائر فتتي زالرفتتة أبتتدان أعمتتدة  تتالة األعمتتدة بيتتث إنهتتا ملع ر ضتتة مباشتترًة  

خدق الحفتتر ل اتتو  والنتتاهر إليهتتا ال يحتتتا، إلتتي مدهتتود فتتي تفستتير المنتتاهر الميتتورة ع يهتتا ، بينمتتا استتت
البارز في زالرفة جدران المعبتد وهتي  يتر معرضته إلتي الاتو  بالقتدر الكتافي لتذا استتخداق النحت  البتارز 

 إلههار زالارفها ونقوشها .
توره وهتو يلقتدق  َحَرَص       ق القترابين المخت فتة ألربتام المعبتد ف ي  تد   الفنتان ع تي تيتو ر اإلمبراطتور وهتو يلق 

د الاتتبام والحيو تتة ، وإلتتي القتتوة چود باقتتار ال تتوتس والبتتردي ل معبتت تت  إلتتي تدتتدُّ مل بتتوتي ، وهتتذه التقدمتتة ت ري
تو  ر وهتو يلق تدق القت دة الواستعة "  ملت  أياتًا إلتي إعتادة المتي د ،  تذلك  ل   Wsx المتدتددة ، وربمتا ت ري

د األجنبيتة ، ليامن لنفسه الحماية والتأييد من المعبود لدع ته باكمتًا ع تي ميتر والتب   إلي المعبود بتا 
تتر ش الفنتتانين ع تتي تيتتو ره  يتتدل  تتل ذلتتك ع تتي الستتمعة الةيبتتة التتتي تمتتتع بهتتا اإلمبراطتتور فتتي ميتتر، وب 

 ور ث الفراعنة . هبالهي ة الفرعونية باعتبار 
 العناصر المعمارية التي شاع استعمالها خالل العصرين اليوناني والروماني وظهرت لالمعبد .
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مال إلتتي الدنتتوم وهتتو بتتذلك ي ت ب تتع التخةتتيط العتتاق ل معبتتد الميتتري التت ل يتدتته محتتور المعبتتد متتن الاتت - 
فر في االتيار الموقع نمرًا النخفال الموقتع ممتا  العير ن اليوناني والروماني ، وإن لم يكن المعماري ملو 

 جع ها منةقة لتدمع المياه الدويية .
تتف   أرضتتية المعبتتد باستتتخداق قةتتع متتن الحدتتر  يتتر متستتاو ة  - ت ب  تت  فتتي رل   األبدتتاق وستتةحها أم تتس ورل

فتي المعابتد الت ل العيتر ن  وقد شاع استتخداق هتذه الةر قتةوضع أفقي بدوار بعاها ولليق  بالمونة ، 
 اليوناني والروماني .

نت  التدعا  الاتائع االستتخداق  استخداق زالرفة العنا ر المر بة "   -  anx Was  Nb"  والتتي  و 
، وهتتتي زالرفتتتة شتتتاع استتتتعمالها ع تتتي متتتداالل بوابتتتار المعابتتتد الميتتتر ة التتت ل  [ "  تتتل الحيتتتاة والستتت ةة "

 العير ين البة مي والروماني منل مدالل معبد بتحور ومعبد إي  س بدندرة .    
تتت  هتتتذه المعبتتتد ل معبتتتود "  - بتتتوتي " وقر نتتتته " چهتتتاهرة تخيتتتي  المعبتتتد ألكنتتتر متتتن معبتتتود فقتتتد اللي  

و أن يكتتون مع و ستتتدل ع تتي ذلتتك متتن التت ل بقايتتا النقتتو   (44)هتتم المعبتتود " بتتتا  "نحمتت  عتتاوي "  و لتتر ج 
 . ددار الغربي ليالة األعمدةالموجودة ع ي ال

ور من الةوم ال بن يلحيط بالمعبد لياكل بدود المنةقة المقدسة -       . وجود سل
ك متتتن و لعتتتد ذلتتت –بتتتين الحتتتائط الختتتارجي ل معبتتتد والستتتور المحتتتيط  –وجتتتود ممتتتر يحتتتيط بنتتتا  المعبتتتد   -

وقتتد ههتتر ذلتتك فتتي  (45)المميتت ار التتتي اتستتم  بهتتا المعابتتد التتتي ترجتتع إلتتي العيتتر ن اليونتتاني والرومتتاني
و أن يكتتتتون الستتتب  فتتتتي ت تتتتك الممتتترار هتتتتو الستتتتما  ا الدبتتتل ( )طهنتتتتمعبتتتد نيتتتترون فتتتي أكتتتتور س  ، و لتتتتر ج 

   .(46)ل متعبدين بالةواف بول المعبد إذ  ان محمور ع يهم دالول المعبد
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 الصورملحق 
 

 

 

 
 

 ( خريطة توضح المعالم األثرية لاألشمونين1–)شكل 
 نق  عن

Bailey (D.M), Excavation at EL-Ashmunein IV, Hermopolis Magna Building of the 

Roman Period , British Museum ,1991 ,Pl.1 
 

 

 

 

  
 

 ( يوضح الوض  الحالي للمعبد2-) شكل 
 تيو ر البابث        

 



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

 

57 

 

 

 
 

 ( يوضح المعبد وقد  حاطت ل  المياه الجوفية من  ل االتجاهات  3–) شكل 
 نق  عن

Spencer (A.J) ,Excavation at El- Ashmunein II, The Temple Area ,PI .80 

 

 

 

 
 

 ( مسقط  فقي ) افتراضي ( لمعبد نيرون في هرموبوليس4-) شكل 
 عمل الباحث                                                         
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 ( يوضح موق  لعض الكتل الحجرية التي تمثل المدخل والمطمورة في  طالل السور المحيط لالمعبد5–) شكل 
 تيو ر البابث

 
 

 

  
 ( يوضح لقايا جدران الصالة األمامية6-) شكل 

 تصوير الباحث
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 النصف السفلي من اإلمبراطوريمثل للصالة األمامية منظر صغير علي الجدار الجنوبي لقايا ( 7-)شكل 

 تصوير الباحث
 

 

 

 

 

 

  

 ( يوضح ال خارف الموجودة علي  عمدة المعبد8–)شكل 
 تصوير الباحث
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  ( نيرون يقدم القرابين للمعبود جحوتي في هيئة طائر اآليبس9–) شكل 
 تصوير الباحث                                                         

 

 
 

 ( اإلمبراطور نيرون يقوم ببعض الطقوس الدينية  مام  حد األرباب10– ) شكل
 تصوير الباحث 
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   ( احدي المعبودات المصورة علي العمود الموجود في الشمال الشرقي من الصالة11-)شكل

 تصوير الباحث
 

 

  
 للمعبود بتاح ( Wsx الواسعة)  ( اإلمبراطور نيرون يقدم القالدة12-)شكل 

  عننقال      
Bailey(D.M.),Ashmunein 1980 ,P.22. 
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   حوتيچ للمعبوداطور نيرون يقدم الخب  ( اإلمبر 13-)شكل 
  نقال عن

Bailey(D.M.),Ashmunein 1980 ,P.38 
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 حواشي البحث:

                                                 

(  يلعتتد نيتترون اإلمبراطتتور الختتامس فتتي تتتار ة اإلمبراطور تتة الرومانيتتة ورالتتر نستتل فتتي العائ تتة الدوليو  وديتتة 1)
 و اير هذا االسم إلي                            

خمس األوائتل فتي تتار ة اإلمبراطور تة الرومانيتة وهتم "اإلمبراطور)او تافيوس(أوجستتس، تيبير توس ، األباطرة ال    
 كاليدوال ،   وديوس 

وأاليتترًا اإلمبراطتتور نيتترون ، و اتتير أياتتًا إلتتي األستترة التتتي ينتمتتون إليهتتا بيتتث جمعهتتم متت    متتن ع قتتة التتدق     
 وال وا، والتبني ، وبدأ     

ق وذلتتتك بمتتتور رالتتتر أفتتتراد هتتتذه العائ تتتة وهتتتو نيتتترون ، وتناولتتت   68ق وأنتهتتتي فتتتي  27فتتتي  بكتتتم هتتتذه األستتترة   
 الميادر القديمة تار ة 

هدال  األباطرة وسيرهم وع قتتهم بمد تس الاتيوا والسياستة الخارجيتة والداال يتة لهمبراطور تة الرومانيتة فتي فتترة    
     -بكمهم  . ل م  د :

Matyszak(Ph.),The Sons of Caesar: Imperial Rome's First Dynasty, London, Thames & Hudson, 2006. 
 م جنوم مدينة المنيا بين قناة  40( تقع هرموبوليس ماجنا ع ي الافة الغربية ل نيل ع ي بعد بوالي 2)

 اإلبراهيمية والبحر اليوسفي ،  
در األسما  التو ,  م شمال  رم مدينة م وي  8وتبعد بوالي      ي ألط ق  ع ي المدينة وذلك نمرًا ألهميتها تعد 

 الدينية والتار خية عبر 
 -العيور ل م  د يراجع :   

 Haitham(T.), Khemenu( Hermopolis) and its God in the Egyptian Religious Texts until the End of the 

Pharaonic Period (Master Thesis un published ) Faculty of Tourism & Hotels          

,Minia University ,2002.                                                                                               
  

(3) Bailey (D.M), Davies (W.V)& Spencer (A.J), Ashmunein .1980 ,British Museum ,Occasional Paper 

.37 , London ,1982 ,P.3                                                                                                             
ل م  تد يرجتع  ،ق 1952و  1946  اب عن هذا المعبد األستاذ الد تور عبد المنعم ابو بكر ييما بين عامي  (4)
:-  

Roeder (G.),Hermopolis.1929-1939,Hildesheim ,1959,PP.28-29.                                         

(5) Spencer (A.J), Excavation at EL-Ashmunein II, The Temple Area ,British Museum ,1989,P.68.                                        

ي والروماني ، مكتبة مدبولي ، تغر د عرفه ، العمارة الدينية في مير الوسةي في العير ن اليونان( 6)
 .158ش  ، 2011القاهرة،

(7 ) Spencer (A.J) ,The Temple Area ,P.68.                                                                                                                                                      

بث في إعادة تيميم مخةط المعبد ع ي اليور الفوتو راييتة التتي التقةتهتا البعنتة اإلند ي  تة عتاق ( أعتمد البا8)
 بواسةة  ق1980

طتتائرة ور يتتة والتتتي توضتتو موقتتع بعتتر الكتتتل الحدر تتة التتتي تمنتتل متتدالل المعبتتد متتن النابيتتة الاتتمالية ، متتع    
 أساسار  محاولة تتبع

 البا ية وتةبيقها ع ي األج ا  المفقودة ) البابث ( المعبد وتقدير المسافار بين األج ا    
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( يلتتذ ر أن الم تتك رعمستتيس النتتاني أعتتاد استتتخداق العديتتد متتن الكتتتل الحدر تتة التتتي أباتترها متتن المعابتتد التتتي 9)
 أالناتون في    أقامها الم ك

  -عا مته الدديدة بمنةقة تل العمارنة . ل م  د يراجع :    
John D(C.), Amarna Relief's from Hermopolis in American Collections, JAOS.88.3,1968,PP.544-546.  

 

(10 )  Bailey (D.M), Davies (W.V)& Spencer (A.J), Ashmunein .1980 ,British Museum ,Occasional    

Paper .37 , London ,1982,P.4.                                    

(11) Bailey(G.),Ibid,P.3.                                                                                                                                           

 ال ياسار تم  بمعرفة البابث  (12)
نتتاتون فتتي تاتتييد ستتم واستتتخدمها أال 0,57تلعتترف هتتذه األبدتتار باستتم أبدتتار الن ثتتار و ب تتط طولهتتا بتتوالي  (13)

 بعا مته الدديدة  المعابد
"أفر أتون " وذلك لسهولة بم ها ونقاها ولتق يل الوق  المستتغرق فتي بنتا  المعابتد هتذه المعابتد . ل م  تد يراجتع    
:- 

أشترف محمتتد فتحتتي ، نفرتيتتتي وعيتترها ، رستتالة ماجستتير  يتتر مناتتورة ،   يتتة اآلدام ، جامعتتة المنيتتا ، قستتم    
 . 1989 التار ة ،

(14) Wilson(P.), A Ptolemaic Lexicographical Study of the Texts in the Temple of Edfou, OLA 78  

Leuven, 1997, P.198                               
                                                                                                                                                                   

وجدر هذه ال الارف ع ي متداالل بوابتار معبتد بتحتور ومعبتد إيت  س بدنتدرة و تذلك معبتد النتوق فتي أستنا ،  (15)
زالتارف متداالل المعابتد وبوابتار المنتاطر المقدستة منتي جتام ، ، -بتحور بدير المدينتة . ل م  تد يراجتع : ومعبد

     اليوناني في مير ال ل العير ن
    .11المرجع السابر ، ش  2007والروماني ، رسالة ماجستير  ير مناورة ،   ية اآلدام ، جامعة طنةا ،     

 

" بمعني " يحيط " وهي إبدح الرموز الدينية التي سد   ع تي ال وبتار الدنائ  تة وتاتير إلتي  Sn( ع وة " 16)
 الحماية األبدية وتةور 

عبتتتد الح تتتيم نتتتور التتتدين ، ال غتتتة الميتتتر ة  -عتتتن هتتتذه الع متتتة الاتتتكل الهندستتتي ل خرطتتتو  . ل م  تتتد يراجتتتع :    
 . 220ش  ، 2000القاهرة ، القديمة ،

(17) Kemp (B.),Ancient Egypt Anatomy of Civilization ,Routledge ,Oxford, 2007,P.106-107.                                              

(18) Bailey(G.),Ashmunein.1980,P.4.                                                                                                                                       

، رسالة ماجستير  الفةاطري ، معابد اإلله سوبك في مير ال ل العير اليوناني والرومانيفوزي محمود ( 19)
 . 89، ش  1997، جامعة طنةا ،  اآلداممناورة ،   ية   ير

( يلذيكر أن تقدمة زهور ال وتس والبردي من التقدمار الهامة التي ترم  إلي تددد الابام والحيو تة وإلتي القتوة 20)
ال اهيتة وربمتا تلعترف هتذه  جانت  دورهتا فتي إدالتال البهدتة والستعادة ع تي ق توم اآللهتة بألوانهتا  المتدددة هذا إلي 

م  إلي إعادة المي د . ل م  د يراجع : " ، rnpwt التقدمة باسم "   -وتعني " ال هور اليانعة" والتي ت ري
بمعبتتتد دنتتتدرة ، " دراستتتة تح ي يتتتة ل منتتتاهر والنيتتتوش ، رستتتالة  Dقاعتتتة بتتترب  ستتت  نفتتترر محمتتتد رجتتت  ستتتيد ، 

                                   . 464ش  ،2009وها، ، ماجستير  ير مناورة ،   ية اآلدام ، جامعة س
نو أو ون  ابدي المعبودار التي ههرر منذ الدولة الحدينة في اإلق يم الخامس عار ) المنحم  عاوي : ( 21)

بوتي  قر نة له ، وهي بمنابة  ورة مح ية من المعبودة بتحور وهو ما يتأكتد متن  تفاتها چ( وارتبة  بالمعبود 
ابهتا ، و تتورر نحمتت  عتاوي بالهي تتة والتتتا، الحتحتتوري ، وقتد بم تت  العديتتد متتن األلقتام منتتل " ستتيدة المنتتو ، وألق
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عتتين رع ، ستتيدة الستتما  ، ستتيدة الدنتتوم ، وعبتتدر بيتتفة أساستتية فتتي هرموبتتوليس ماجنتتا متتوطن  بتتادة المعبتتود 
دة " نحمتت  عتتاوي " فتتي شتتمال ق( معبتتدًا ع تتي شتترف المعبتتو  96 -81بتتوتي وقتتد أقتتاق اإلمبراطتتور دوميتيتتانوس )چ

  .    -ل م  د  :مدينة األشمونين وضم المعبد مناهر لمعبودار أالري منل المعبودة ساار ونور 
    Snape(S.), A Temple of Domitian at EL-Ashmunein ,British Museum ,1989,PP.1-33.                
Pierre (A.Z),Nehemet –Awai,LÄ.IV,1982,P.390.                                                                             

(22 ) Wilson(P.),Op.Cit,PP.652,1010                                                                                                                                             

(23) Beckerath (J.V), ), Handbuch Der Agyptischen Konigsnamen ,Von Zabern,Mains,1999,P.254.                                

)24 ) Budge(W.),The Book of The King of Egypt ,Vol.II ,London ,1980,PP.165-167.                                                                      

الر اتتة التتتي تعتترف بر اتتة النعتتاق، التتتي  انتت  تاتتعها المعبتتودة ماعتت  ع تتي رأستتها،  يھر اتتة الماعتت  :  ( 25(
وال يت ال الستب  الح يقتي ورا  ارتبتا  الماعت  بر اتة  ع مة تيو ر ة في نقتش استم المعبتودة ماعت ، واستخدم  

، وبالتالي عالم السما  الكوني أو ربمتا بخفتة الر اتة  الرتبا  الر ش بالةيرانعاق  ير واضو ، فربما  ان ذلك  الن
عبتتد الح تتيم نتتور التتدين ، الديانتتة   -والتتتي تعبتتر عتتن اليتتفا  والةهتتارة وعتتدق ثقتتل اآلثتتاق والتتذنوم . ل م  تتد يراجتتع :

 . 315،ش  2010،  المير ة القديمة ، الد   األول ) المعبودار ( ، الةبعة النانية، القاهرة
تتخ ل  فوا ل أو ستائر تمنيل ورد فقد المير ة، الحاارة في مبكرة فترة إل  الستائر عمل فكرة ترجع (26)

الحدينة ، واستخدم   عنير أساسي  الدولة عير في تةورر بسقارة ، ثم زوسر الم ك مدموعة األعمدة في
العيور المير ة يتكون من قاعدة وبدن وقمة ذا  ورنيش، وهو ما استخدق ييما بعد  ةراز ثاب  استمر لب ية 

وبدة معمار ة ال تخ و منها المعابد والا ة ت ك التي ترجع إل   أالذ مكانه بقوة وأ بو القديمة، ثم ما لبن  أن
                                            التي وردر بها والمعابد  الفترة البة مية والرومانية .ل م  د عن الستائر الددار ة

.Wildung(D.),"Schranken, LÄ.V,1984,P691-693  
  

(27 ) Bailey(D.M.)Ashmunein 1980,P.22,Spencer(A.J),The Temple Area,PP.68-69.                                                                                                                                          

أن الغرل من تقدمتة  و ذ ر ق دة الواسعة إلي تاسوع ه يوبوليس الذي يمنل المعبود رتوق وأوالده ،( ترم  ال 28)
تتتدق إليتتته ، وذلتتتك ألنتتته يكتتتون فتتتي بمايتتتة أعاتتتا  التاستتتوع  القتتت دة الواستتتعة هتتتو تحقيتتتر الحمايتتتة لمتتتن يرتتتتديها أو تلق 

م  تل معتاني الحمايتة الرم  تة منتل القتوة والبعتث واإلمبراطور عندما يلقدق الق دة الواسعة لألربام فهو بذلك يلقدق لهت
عتت وة ع تتي  تترل ال  نتتة المتتاهري ، وهتتو بتتذلك ياتتمن لنفستته الحمايتتة والتأييتتد متتن المعبتتود لدع تته باكمتتًا ع تتي 

 تفًا ، وتأالتذ  15 – 6مير والب د األجنبية ، وهذه الق دة تتكون من عتدة  تفوف متن الخترز تتتراو  متن بتين 
ع تتي اليتتدر   وتلنبتت  عتتن طر تتر شتتر ط يلعقتتد متتن الخ تتب و نتهتتي طرفتتاه باتتكل زهتترة  شتتكل نيتتب دائتتري يلوضتتع

تتل متتن الرجتتال  ال تتوتس ، والقتت دة تلستتتخدق  قتترابين جنائ  تتة توضتتع ع تتي الموميتتا  أو فتتي التتتابور و تتان يرتتتديها  ل
بتا  بو تفه اإللته اليتانع واإلمبراطور هنا يلقدق الق دة الواسعة ل معبود   والنسا  واألربام والموت  ع ي بد سوا 

 الخالر وراعي 
ناع       . 161-158 ش محمد رج  سيد ، المرجع السابر ، ش -.ل م  د يراجع : الفنانين واليُّ

Daumas(F.), Sur trois representations de Nout a Dendara, ASAE 51, 1951,PP.381-382.                

(29 ) Wilson (P.),OP.Cit,P.266.                                                                                                           
 

يرتتتدي يليتور فتتي شتكل إنستتان  المعبتود بتتتا : أبتد أهتتم وأقتدق المعبتتودار الميتر ة ، أستتمه يعنتي " البتتاني "( 30)
ائب و  تتبر بهمتتا ع تتي الرمتتوز الدينيتتة الخا تتة بتته ) واليتتدان تخرجتتان متتن ال فتت مت  تتقتانردا  محبتتوو والقتتدمان 

وع مة الحياة عتنة " و تان بتتا  ربتًا ل فنتون ورا يتًا ل حترفيين د چ ولدان الواس و نتهي من أع ي باكل عمود " 
 -والفنانين في مير القديمة . ل م  د يراجع :
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 .  153 -148عبد الح يم نور الدين ، المرجع السابر ، ش ش 
  

(31) Bailey( D.M),Ashmunein .1980,P.38.                                                                                                                             

ق الخبتت  فهتتو ابتتن32) تتد   نبتتري المعبتتود "  ( يلتتذ ر أن ل خبتت  أهميتتة  بيتترة عنتتد اآللهتتة العممتتي ، واإلمبراطتتور بتتين يلق 


 Npr عبد الح يم نور التدين ،المرجتع الستابر  -.ل م  د يراجع : رمُّ الحبوم والغ ل في مير القديمة
 . 356-346، ش ش 

،  2010سي في  وفيل ، قرابين اآللهة في مير القديمة ، ترجمة سهير لةب ، ، بي إتارو ، القاهرة ،( 33)
 . 54ش 

ق ، و تتتتان أالتتتتر إمبراطتتتتور لهمبراطور تتتتة الرومانيتتتتة  347ق( : ولتتتتد عتتتتاق  395-378( ثيودوستتتتيوس األول )34)
الموبتتدة ، بيتتث انقستتم  بعتتد وفاتتته إلتتي قستتمين ) اإلمبراطور تتة الاتتر ية ، اإلمبراطور تتة الغربيتتة ( ا تتدر أوامتتره 

 ستتفية وثنيتتة تختتالب المستتيحية ، وفتتي تحتتوي مدلفتار وأفكتتار فالعتقتتاده إنهتتا  ق 391بحترق مكتبتتة اإلستتكندر ة عتتاق 
ت يتتر باإلمبراطور تتة التتتي نبتتذر الوثنيتتة يتتة باعتبارهتتا مهرجانتتار وثنيتتة ال ق أمتتر بإلغتتا  األلعتتام األوليمب 393عتتاق 

  -واعتنق  المسيحية . ل م  د يراجع :
Stephen (W.)& Friell (G.),Theodosius :The Empire at Bay ,Yale University Press ,1994.      

 

(35) Coleman –Norton (P.R.),Roman State and Christian Church ,Vol.II ,London ,1966 ,P.705                                     

(36) Spencer (A.J), The Temple Area ,P.76                                                                                                                                 

(37) Bailey(D.M), The South Church at el – Ashmunein: Inscribed and decorated blocks ,MDAIK .85                        

,2002 ,PP.63-84                                                                                                                                      

 . 49( سد   هذه العم ر بسد ر قيد أثار البعنة اإلند ي  ة  تح  رقم 38)
(39) Spencer(A.J),Bailey(D.M)&Burnett(A.) ,Ashmunein.1982,British Museum ,1983,P.25.                                                   

ا ، إق يم المنيا في العير البي نةي في ضو  أوراق البردي ، الهي ة المير ة ل كتام ، زبيدة محمد عة (40)
 24، ش 1982، القاهرة

(41) Spencer (A.J.),The Temple Area ,P.68.                                                                                                                             

 . 193( محمود فوزي الفةاطري ، المرجع السابر ، ش 42)
(43) Bailey (D.M),Ashmunien .1980 ,P.4-5 .                                                                                                      

  –بد الي  ل معبود بتا  . يراجع أن المع  Roeder( يتقر  44)
                                                            Roeder(G.),Hermopolis 1929-1939 ,P.29                         

  550، ش  2001أثار مير في العير ن اليوناني والروماني ، اإلسكندر ة ،  ي قادوس ،ع ر ز ( 45)
 . 202الفةاطري ، المرجع السابر ، ش  ( محمود فوزي 46)
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 في أكوريس )طهنا الجبل ( (1)زخارف ونقوش معبد نيرون 
 محمد فخري عبد الجليل  /د                    

 مفتش بوزارة اآلثار                                                                      
 ملخص البحث:

ميينااال رياااوردي اًاييااايا  يتنااااال اث ااااا اثوااااار  ااثنةاااوب اثياوااال ي يقاااي   ااا ا  اثااا    ةااا   ااا  
ياثجوء اثجنوب  اثغ ب  من اث يينل األث دل ) ريوردي ( ااإلمق اطور    ا  ثم  كان واا ا اثنقنال 
األاثاا   اا  ً اااعي اث يقااي   بااا  ااا  ياامي اء ييااا اثت مع اااع ااإل ااا اع  ناا  اث يقااي   ا اا ا مااا 

 ظه  بو وح من االل دراال اثنةوب ااثواار  اث ويودة ياث يقي .
   :كلمات الدالةال
 يةا ا ميابي رمسعي اثثا   ي نطةل اث نعا  -طهنا اثجقا  -ريوردي  -يقي    ا  م -

 :أواًل . موقع أكوريس )طنها الجبل (
 

كم ينوب اثةا  ة  ن  اثضفل اثش قعل ثنن اا    نا  يياي  230ريوردي  ن  ييي  واث   تقع     
ي اا يايثا نةت  ن  اث يينال   ت األا اء اثت  رطااتنف   (2)كم ش ال ش ق ميينل اث نعا 12 واث  

 . (3)ر  عل مو   اث يينل ازدادة  شاطها  ق  اثيصور ن  
  :ثانيًا . موقع المعبد

( 1) شاكا (4)ميقي    ا     اثجوء اثجناوب  اثغ با  مان ميينال رياوردي )طنهاا اثجقاا ( يقع     
  ر ةاا  ميقاي  اي م   ادايثا  نا   ثا  ا و ُمةا   ن  ًاَّ مً ف   ان مساتو  معااه  ها  اثن اا  نا

ااثتااا  ُايااايع  ااا  وااااثل  (5)اثكتاااا اثاج دااال اثتااا  رُ  اااي اااااتييامها مااان  صااا  ر  ساااعي اثثاااا  
اث يقاي  ااام   األ  اية ياث يقاي   ارب اا  ا اا  ا ا 





  pr –Imn   آماو  )ب ات  -با

ثن نا  ر  ساعي اثثاثاا ااثا   ُ يا   آمو  (   ُ ستيل  ن   ث  من االل  ةاوب اثنو ال اثصاي دل
األااي  –)ب ات آماو    Pr-imn-mAi-xnt  ها ااام ميينال رياوردي ااالل  صا  اثياثال اثاييثال 

اااا  ثن يقااود آماااو ) (   ك ااا يااااء  ااا   اثاا    ااا  اث ةيماال ( كمشاااارة  لثاا  ميقاااي اث يينااال اثاا   ُاصَّ
 –رع  -اثس سام ث يقاي   آماو    ةوب اثنو ل اثصي دل ثن ن  اااا كو  اثثاثاا ر  اث نا   ايَّ  زدات

 .(6)انت   ياث يينل  -ما 
 :ثالثًا . وصف المعبد 

مااااور  ااا ا اث يقاااي مااان اثشااا ال لثااا  اثجناااوب ادت ااا  بااا ث  اثتيطاااع  اثياااا  ثن يقاااي  يمتدددد       
اث ص      اثيص دن اث طن   ااث اما     لال ر    ا اث يقي  ا ط از   دي     ا ُ ِات   صفه 

  اثاا    ااو ة ااارة  اان  اايع األ ااياع ا اايد ماان اثاجاا اع    اا   اا ن ُشاا ِ يع اثينفاا   اا  اثصااي
واثل األ  ية ااثفناء األمام  من األ جار رماا  اثصاي ة اثياثعال   ادصاا لثا  اث يقاي مان ااالل 
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  ا   اه مان اثشا ق لثا  اثغا ب   20ط دق وا ي يقنغ طوثه مان اثشا ال لثا  اثجناوب  اواث  
اثط دااق لثاا   ناااء مفتااوح   تااي ماان اثشاا ال لثاا  اثجنااوب يطااول    ًة د ااا  يااهد   اا ا 6,70 ااواث 
  ًة د ااا    ا ااي ُرواافت رر ااعل اثط دااق  30  اماان اثشاا ق لثاا  اثغاا ب يياا    ااواث  10 ااواث 

غ ا  متسااادل األ جاا  اااطاها رمناي   اُم َّ ال  ا   (7)اثصا ي ااثفناء اث فتوح ِيِةط   من اثاجا 
ا ياث و ااال   ا ااا   فاااي ط دةااال اث وااا  اثتااا  كا ااات ا ااا  ر ةااا  يجاااوار ييضاااها   ا اااي ًااام ثصاااةه

 Ashlerًستيي  االل اثيص دن اث و ا    ااث اما   ااثت  ُ   ات يااام   رشان  
ظها  يةا اا ( 8) ًا

ااثط دق اثصا ي ااثت  و  ت ثتا اا اثت اث اا علي جانبي الفناء المفتوح   Pedestalمات  ااثي  
 . (9)اثياول يآثهل اث يقي

 :مدخل صالة األعمدة ونقوش زخارف رابعًا . 
اثفنااء اث فتاوح ماياا  ايم ياهد  لثا  وااثل األ  اية  مواا   مان اثجاا ق ن يانعال  يتوسط     

فاااع  اا ا اث ااياا  ظاا ا  ثتهااي   ريااواء منااه   اُزداان كتفاا  اث ااياا  (10)اثي ااورا    ادصاايا ًاييااي اًر
شاييي   اماا ً ةا  منهاا  نا  بنةوب منو ل ياثنات اثغائ   ظها   ن هاا  اثعاا  آثاار ًايم   اط اي 

اثجا ااا اثشاا    ُ صااور اإلمق اطااور   اا ا  اا فااا     ا ااي اثاا رع   متجهااا   ا عاال اثاايااا   ساا  ب اايه 
اا  ما عاال اثتةيماال  اثع ناا  ًةيمااه را شاا ء مااا ثكنااه مهشاام امااا ً ةاا  ماان اثاانا اث صااا ا ال يو ِ 

ئور اثةص   مثقت يه م   ص  وغ  ة   ا و يً ي  اث  Sḫm اد س  ب يه اثعس   اثصوثجا  
ساجا  ر   ب ( 2) شاكا (11)اثاوا    ادصا ا اث نظا  يةا اا ثانةش    اغنعفا  ي اا ائه ارثةاياه ًا

    -يةا اااااااااااااااااااااااااااااا اثنةاااااااااااااااااااااااااااااوب ماااااااااااااااااااااااااااااا ينااااااااااااااااااااااااااااا   

 
 

Pri dr mr nTrw  rmT  m xt .f  ir xr  mr n Hr nb nsw bity nb tAwy 
Nerun 

 

 – نب الكل ملك مصر العليدا والفدىلس سديد األر دييالخارج بقوة ومعه أشياءه , محبوب اآللهة والبشر , محبو 
 (12)نيرون 

 ان  اإلمق اطور                                      

 
(¤A)anx wAs HA.f  nb mi ra Dt                                                            

 )يا( اثا ا ل ااثاعاة ااثسنطا  انفه مثا رع ثألبي .    
 

 إلمق اطور    ا
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(di.i)n.k xt nb nfr r @wt.k  iwab 

 ) يمت( ث  كا ش ء ي  ا لثى ميقيك  اثطا   .
 

ااثفعضااا    يقاا  (13)يناا   ثاا  ماان رااافا منظاا ا  ُ صااور ميقااود اثن ااا   






¡apy  (14) 

اء ًصاااود ه رايياااا  ينظااا   ا عااال  يناااو ررااااه ًاااا  مااان ز اااور اثقااا د    ك ماااو ث صااا  اثسااافن     ايااا
  -ًسجا ما ين   ( 15)اثيااا ارمامه مائية   اب ن   ادويي من رمامه اانفه يةا ا  ةوب    اغنعفعل

   

 
SA n (pr aA), xr.k imn-ra mr,nTr ra  mr(y),nw nTrw,in(n.k)xt mr nb r @wt.k mi ra Dt. 

 

ثاا ( كااا  ثهاال ل ثةااي ر ضاا ع )اماقااوب اآلمااو  رع ماقااوب اإلثااه رع اباان اثق اات اثيظااعم رماماا  آ
 . ش  ًا ه لثى ميقيك مثا رع ثألبي

 
SA ra nb tAwy  Nerun-kluts-kisirs xw , SA ra nb xaw kisirs – kermenikes   

 

    ااا ا  كالادياااوع اثااااام      ابااان اثشااا ي اااا ي اإلشااا اق     نابااان اثشااا ي اااا ي األر ااا      
                       (16)قعص  ي ما عكوع

 
Xr .k imn ra nswt 

nTrw, nTr aA m baH                                            في حضرتك آمون رع

 . , اإلله العظيم  في الفيضان ةلهملك اآل
 

 (17)اثجا ا اثغ ب  من اث ياا بنفي اث نظ  اث ويود  ن  اثجا ا اثش      ثكنه ُدما  ُزي ِّن     
اثنص  اثسفن  من اإلمق اطور    ا    اااتيل  ن   ث  من االل يةا ا   اما ً ة  منه يو   

اثي اطعش اث صا  ل  ثإلمق اطور   ادنعه من رافا منظ ا  ُ صور ميقود اثن ا ااثفعضا     يق  
ي   ك مااو ث صاا  اثينعااا اياااء ًصااود ه م اااثال  ثتصااود ه  ناا     ادينااو رراااه ًااا  ماان ز ااور اثنااًو

     -ًسااااااااجا مااااااااا يناااااااا   ( 18)ه اانفااااااااه يةا ااااااااا  ةااااااااوب    اغنعفعاااااااالاثجا ااااااااا اثشاااااااا    اماااااااان رماماااااااا

 
Nb tAwy – Nerun-kluts-kisirs xw - SA nTr kisirs –kermenikes         

 ي ما عكوع  –كالاديوع ل ابن اإلثه  قعص   –ر  ن     ا  األا ي  
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)nb baH n niwt           
                                 ...........) 

 

( سيد مدينة الفيضان).......... 
(19 )

  

م امنة   ن  األر  العتب العلوي    اُزدن   ا اثيتا من اثيار  ااثيااا  (20)ثه ا اث ياا ُمه شَّ
ي ناظ  ً ثا اإلمق اطور    ا   ةي  اثة اب ن ثن يقوداع اث ص دل     ويي من اثيار  ً ث ا 

 ( 3) شكل  ثإلمق اطور اا فا  رما  اث يقود اوب 

 :وصف المنظر 
  ثااا ماان ر صاا  اثع اا ن اإلمق اطااور   اا ا  اا فااا   ينااو رراااه ًااا  م كااا  ناا    ئااال اث نظاا     

ااي  اث ئااور اثةصاا   اثواااا  امثقاات يااه اثاااوا    يتةااي  يةيمااه اثع ناا   ا عاال اثعسااار   (21) اا ا   يً 
  ب ن ا  ةي  ب يه اثع نا  يا ااع مان ز اور   nxxw ا ا ب يه اثعس    المل اثاكم اث  يل   

ااثةاوة اث ت ثاا  ةيتسانَّم رماو اثاعاا وا ا (22)اثنوًي ااثق د  يتةيمه م اش ة  ًصود  را  ثإلمق اطاور
ود اوب  اث   ُوور ياثساا  من اث يق  WA%  (24 )  ااثصوثجا   anx  ( 23)    المل  نخ

فاا   ااوق  ا ااية   دضاال اوااور   اا   -اااوب   – ناا  اثياا ب  ا مسااني اثظهاا  اثةصاا   اثاا   يً 
اثه ئل اآلدمعل ب رع اثت ساح مً ي ا   وق ررااه غطااء اثا رع   اثان ي   ينسايل  ا  شا دط ن  نا  

اع   ب ن ااا ًضا ا ياايه اثعساا    نا  رمااو اثاعاااة   ا  وايره     ساا  ب اايه اثع نا  اثصااوثجا    
anx   اانفه  جي ً ث ا آا  ثن يقود اوب     اثه ئل اثا وا عل ب رع اثصاة   اورع رايطاا    

فاااع اثنااا"اع    ينااو رراااه ًااا  ة ااارة  اان  اا     ناا   ااا"اع   رب ااا يتاايث   ينااه ماان اثيناا  ياًر
   اُدصا ا اث نظ  مج و ل من يةا ا األاط  اثكتابعل  ًُسجا ما ين   يق   ثنش ي   

 

                        " حديث  اإلمبراطور"   
          ………Swty nTr nb nTrw…………             

    

............. صاحب الريشتين سيد اآللهة 
(25)

 ....... 
 "    حديث سوبك"  

و      و                   

 
Di n.k  HH m rnbwt ,   Di(.i) n.k nxt   m awy.k,     Di(.i)n.k n xaw n ra m pt 

  رمناااا  اثةاااوة )اثطا ااال (  ااا  ياااي     رمناااا  اثتعجاااا  مثاااا رع  ااا    ن اثسااان نيااارمناااا  مال   
 (.26)اثس اء

 : العتب العلوي الداخلي
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و  بتةااي م وااناديق اثنسااعع األربياال ُزداان اثيتااا اثينااو  اثااياان  ي نظاا    ثااا اإلمق اطااور  ةاا     

Mrt    (27)ااثتا  ًيا   يااام  واناديق اث  دات



    ثن يقاود ًااوع ااث يقاودة لياودي  
اإلمق اطاور   اا ا  اا فاا  ينظا   ا عاال اثعساار  يناوه رراااه   اا  اث نتصا ور ُوا(   اا 4-) شاكا 

ااي  اث ئااور اثةصاا    يتاايثَّ  ماان انفااه  يااا اثثااور دث ااا  اثواااا  امثقاات يااه اثاااوا ًااا  ) مشااوه ( يً 
ب ن ااا ًشاا    ًً كااو  ياايه اثع ناا   (28)اثةااوة ااثساانطا   ي  اا  يي ااه اثعساا   ثنيناا  م سااكا  يصااوثجا 

 اًو  اثا   چ ن  وناديق اثنسعع األربيل   وناديق اث  دت   ارما  اإلمق اطور  جناي اث يقاود 
فا   اوق  ا اية   دضال   ا اي ُمثااوور  ن  اثي ب  ا مسني اثظها  اث  اوً  چ ةصا   اثا   يً 

ااي  اثاا داء اثةصاا     اا  اثه ئاال  اآلدمعاال باا رع طااائ  األياا ي ادا ااا  ااوق رراااه ًااا  اآلًاا  ادً 
ب ن ااااا ًضااا ا ياااايه اثع ناااا   ناااا  رمااااو اثاعاااااة    %WAاثاايااا      ساااا  ب اااايه اثعساااا   اثصااااوثجا  

anx   سااتيل  ناا   ثاا  ماان اااالل يةا ااا  ةااش  ينااو رراااها  –جااي اث يقااودة ليااودي     انفااه – 
ا   ًجني ر ضا  ن    ب  ا مسني ظه   ص    وق  ا ية   دضل مً فيل ادقيا ر ها ًً ي  

  ااا ًظهاا  ررع اثطااائ   ةاا  ااثجااوء اثينفاا  ماان ررع ليااودي  – (29) ااوق رراااها  ننسااوة اث ا اال
ااوُه  ب ن ااا ًضاا ا ب ااي ا اثع ناا   ناا  رمااو اثاعاااة   WADوثجا ً ساا  ب ااي ا اثعساا   اثصاا –ُمشَّ
anx     صا ا اث نظ  يةا ا راط  كتابعل ًسجا ما ين   - 

"                             خلف اإلمبراطور"

 
 

%A……….anx wAs  nb  HA .f  mi ra  Dt 

 ثا ا ل .........ااثاعاة ااثسنطل انفه مثا رع ثألبييا ا
 

                                                              "     حديث سوبك"

 
 

Di(.i) n .k tAwy nb xAswt nb                                                                            

(30)رمنا  األر  ن  
(31)لكا اث الد األينقعا  

  . 

    (32)ماان ر صاا    اا ن اث نظاا  اث يقااودة ر نااوع ُصددورت    






Rnnt   سااتيل  ناا ُ  
 ثاا  ماان اااالل اثاانا اث صااا ا ثهااا    ياااء ًصااود  ا ا اا  ًجنااي  ناا   اا ب  ا مسااني ظهاا  

ااي   ااوق رراااها  ننسااوة اث فياال   اًً   ا اال   ً ساا  ب ااي ا اثعساا    صاا    ااوق  ا ااية   دضاال مً 
  انفهاا رااط    anxب ن ا  ًُش   ب ي ا اثع ن   ايضل  نا  رماو اثاعااة   WADاثصوثجا 

ا ما ين   -  (33)يتابعل ًُسجِ 
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………nTr aA Rnnt .,ir  n.f .i nsw bity nb tAwy                    
(34)]ًاعا[ ر نوع  اإلثهل اثيظع ل  ) اثت  ( ا تنت بى ايينتن  )مثا( رع  ا ي األر  ن

 

 
 

…………Dt Wisr xnt  imntt  nTr  aA  nb mr  Mr-nfrt … 

(36) ف ع -اإلثه  اثيظعم  ل ا ي ميينه  م  , (35)رازد  ا ي اثغ ب  ن إلثهثألبي ا]  اعا [ 
 

اثسايةل ر   كو  اثجوء اث فةاود مان اث نظا   صاور اث يقاود رازدا  من االل اثت ي ل  فتدليُ      
فاا   ناا   ا ااية   دضاال ا ثاا  لثاا  يااوار   جنااي  ناا  اثياا ب  ا مسااني اثظهاا  اثةصاا   اثاا   يً 

 . اث يقودة ر نوع   ارمامهم  ة  اإلمق اطور ُيهد  ر ي اثطةوع اثيينعل ثهم
ُش يع من ُكتا غ   متساادل    اثعا    شكا بيا  اةاث ياا لث  واثل مستط نل اث ُيؤدي      

  ُ ال ظ ر  ييا   ه اثكتا ًا اا يةا اا اا اطعش  (37)ً ا   شكا اث ستط ا   من اثاج  اثج   
 20ثن ن  ر  سعي اثثا     ا رُ  ي ااتييامها    بناء   ه اثصاثل اثتا  ًقناغ مساا تها  اواث  

 .(38)اثجنوب ًة د ا    من اثش ال لث   11,50  من اثش ق لث  اثغ ب    واث  
 :مدخل الحجرات الداخليةونقوش زخارف خامفًا .

ط         ًة د اا  ُياهد  لثا  اثاجا اع  1,85اثاائ  اثجنوب  ثصااثل األ  اية ماياا ييا    يتوسَّ
كتفاا  ا ا  ا اي ُزدَّان  -ا اي انات ً اماا  مان اثنةاوب  -(39)اثياانعل ثن يقي ااثت  ُ اتت  ا  اثصاي 

ه   نعه  اثعا  آثاار ًايم   اط اي شاييي    ةاي ُواور  نا  اثكتا  األ سا  اث ياا بنةش يارز ًظ
اي ا  اث ئاور اثةصاا      ثن اياا منظا  ُ  ثااا زداارة اإلمق اطاور ثن يقااي     اا ُواور اإلمق اطااور ُمً 
ما  يةيمه اثعس   ًجاه اإلثه اث    ة  رمامه   اال ًظه  منه  اثعا  لال ييه اثعس    ايضا  بهاا  ُمتةيِ 

ثصوثجا    ب ن ا ًو ِ   يةا ا اثنةش  ن  اثكت  األ  ن ُوورة اإلثه ااثت  ًظها  مناه  ةا   ن  ا
  ا  (40)ييه اثعس     ا   س  يصوثجا    ارمامه ً ث ا ثإلمق اطور  ةو  يطةي   ق اث يور

ُوور اإلمق اطور اا فا  يً ي  اث ئور اثةص      ا ا ب ايه اثعسا   اث  يا ة اثتا  ً اا  شاكا ررع 
ًساا    اا ه اث  ياا ة ياااام    راع  ااورع  -ًنتهاا  باا راع  وااة 


  a-n-@r(41)  ب ن ااا

)  (42) ي  اا  اإلمق اطااور ياايه اثع ناا  ثعضااعل    َّاااع اث يااور لثاا  اث  ياا ة ث ااوداد ة ةااه  ااول اإلثهاال
 .( 5-شكا 
ع ااثشاايائ  اثيينعاال  تااى راائااا ر   اا ا اث يقااي ظااا مود اا ا  اًُااهد   عااه اثطةااو  جدددير بالدد  ر    

 .  (43)اثة   اثثاثا اث عالد 

 

 



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

 

73 

 

 التحليليةالدارسة 
 

ر  اإلمق اطااور   اا ا  ثاام  كااو  وااا ا اثنَِّقن اال األاثاا   اا   يتضددم مددن خددسل دراسددة النقددوش -
ً اعي اث يقي با  ا  يمي اء ييا اثت مع اع ااإل ا اع  نا  اث يقاي   ا اا  بهاا االة مصا   ا  

 ( ااواال  ر  اإلمق اطااور ثاام يااوار مصاا    ا ااا  اثااوالة يم ااا ل ااا اطعش  68 -54 تاا ة  ك ااه )
 اإلمق اطور  ن  اثوايهل اثياريعل ثن يقي ) مياا واثل األ  ية ااثيتا اثينو  ثه ا اث ياا (

ر اثفنااا   ُيسحدد  - ااوَّ ايااود ًنااااق  ناا   اا  ي عاا  اث ناااظ   ناا  اثيتااا اثينااو  ثن ااياا   ةااي و 
اااور اثيااا ن  ااا  األشاايا   ااا  اثو ااا  األ ماااام  اثجاااا ق  )ااثاااثالف رربااااع(  ااا  ُ سااا   اي اااال    ص 

اثو   األمام  ااثويه ياثو   اثجا ق  ااثجوع    اثو   األمام  موايهاا    ااثا طن  ا  ا ا  
ثاااالف رربااااع  ااثساااعةا   ااا  اثو ااا  اثجاااا ق   ااا  اًجااااه اا اااي . ا  ا امتااايع ل اااي  اثااا را  ن را 

 .(44)ساق األييي ثن ائ     اث  تية ثألما  ااثيكي واع اثسا  ن ًكو    ه اث راع را اث

ماان اااالل دراااال يةا ااا اثنةااوب ااثكتاياااع اث ويااودة  ناا  اثيتااا اثينااو  ث ااياا واااثل  يَّتضددم -
األ  ية اراد يةا ا ثنةوب ي ا اء ييا اث ي  اثةي  ل  جااء اثانةش 




  nb S (45)  اا ي  

( اداايل  ثاا   ناا   3- ي اثف ااو    ) ر ناا  وااورة اث يقااود اااوب  باا رع  ااورع شااكا اث ا اا ة را ااا
باا از ة ااادة اااوب   اا  ل نااعم اثف ااو    ار  اث ييناال ماان اث  ايااو اثهاماال ث  ااادة اااوب  مناا   صاا  

  ب ن ااا ُ ِ  اات ياااام   يا اا ة اااوب     اا   صاا  Sdt (46)اثياثاال اثةي  اال   ا   اات ياااام   شاايع 
ااالل اثيصاا دن اث و ااا   ااث اماا   . اُديااي  اا ا اثانةش دث ااا  اااط   ناا   اثياثال اثواااط  ااااات  

اًر اااع ة ااادة اث يقااود اثت ساااح   اااوب    ياااث يقود  ا ررع اثصااة    ااورع   اااواال  اا  مييناال 
اا  اثاانةش اثيال اال باا ن اث اايينت ن ) اثف ااو   ا ريااوردي ( ار ه ااا ماان م ايااو  (47)اثف ااو    ارب ااا يو َّ

د  ِ كاا  مييناال    ة ااادة اث يقااود اااوب  ر    ر ضااا  ا 


 xmnw األشاا و  ن  (48)ا اااانو  

اب ن   وً چ ديل  ث   ن  اثت اي  اثوث ق ب ن اث يقودا  ( 4- وً  شكاچ)ر ن  وورة اث يقود 
 . ميينل ا نو اثت  ًُيي من ر م م ايو ة ادة

ماان اثنةااوب ااثواااار  ارب ااا ي ياا   ثاا  لثاا   ياايرا  اثاجاا اع اثياانعاال ثن يقااي ااثعاالجدداءت  -
 اي  اثااثال اال تصااد ل اثتاا  كا ات  ن هاا اثا الد اااالل ًنا  اثفتا ة م اا رثَّاا   نا  ماوارد األ اااثعم 
ثت ثييمال راماا   ارب اا ي يا   ثا  لثا   اي  اثفان اإل نع ا   ا  ًنا  اثفتا ة  اث ص دل ااثت  ًاوَّ

(49) . 

والدة اإلثهعااال ثإلمق اطاااور مااان ااااالل اثااانا اث صاااا ا ر  اثفناااا  رشاااار لثااا   كااا ة اثااا ُيدددرِّجَّم -
]ًاعااا[ ر ناااوع اإلثهااال   ( ياااء  عاااه  4-ثن يقااودة   ر ناااوع   ناا  اثيتاااا اثينااو  اثاااياان  ) شاااكا 

  ارب اا  ا   ثا  لشاارة لثا  اياود    ايينتن  )مثا( رع ا ي ألر  ن ب ) اثت  ( ا تنت اثيظع ل
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 يقاودة   ر ناوع  ااثاوا  م ثاا  ا  اث يقاود  ااوب    ثاثوف ياث يقي  ج   ب ن اثوايل م ثنل    اث
 ااالبن ا و اإلمق اطور    ا    ارب ا ااتيا  ب ث   ن ل امل ب ت ثنوالدة ياث نطةل .

   ا  ًصاود  اث يقاوداع  نا  اث يقاي ر  اثفنا   ي ي   ب ن اثشاكا اآلدما  ااثا اوا   سح  يُ  -
ماا  ااثا ااوا   ثن مااو ثألرباااب ثعةااو  اث يقااود ر  اثسااقا اراء اثج اا  باا ن اثشااكا اآلد  لرمااا  ياا   

 . (50)اثك ا عل  اثا ا ل ااثيطاء  ر ر  ًصير  ن اثا وا  كاثااياثتيق    ن وفاع يتي َّ 
 :ملحق الصور

 

 

  

 ( مفقط أفقي لمعبد نيرون 1-)شكل 
   ةال  ن

Lefebvre (G.)& Barry (L.), ASAE .6,Fig.1 
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 زخارف مدخل صالة األعمدةأ ( رسم تخطيطي يو م نقوش و  2)شكل 
  kawanishi (H.),Op.Cit,Fig.17  ةال  ن     

 

  

 ب ( مدخل صالة األعمدة 2)شكل 
 تصوير الباحث()                                                         
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 يقدم القرابين للمعبود سوبك ن ( رسم تخطيطي يو م اإلمبراطور نيرو 3-) شكل 
 Kessler (D.),Op.Cit,P.360 ةال  ن  

 

 
 

 يقدم قرابين صناديق المريت ن ( رسم تخطيطي يو م اإلمبراطور نيرو 4-) شكل   
 Kessler (D.),Op.Cit ,Fig .22 ةال  ن                                           

 

  

 لداخلية للمعبد (  بقايا النقوش الموجودة علي مدخل الحجرات ا5 –)شكل                             
  kawanishi (H.),Op.Cit ,Fig.13 ةال  ن      
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  حواشي البحث:
                                                 

اث يقي    ًة د  اث يثل اثعايا عل اثت  ًي ا ياث يينل ياام   اث يقي اثغ ب    ادياود  ثا  لثا  اثيثاور       ا  (1)
ياث نطةاال ا ااي   ناات رااا اء رياااط ة ماان اثةاا   ن األال ااثثااا   اث ااعالد  مثااا اإلمق اطااور اثكاااتا اثاج داال  ييااا

 ر  اث يقااي  اا   ياااام   ميقااي   اا ا    ماان   ( لال 181—161ياااثعجوال   ااإلماااااقااا اطور ماااركوع راردن ااوع  )
االل اثي اطعش اث ويودة  ن  مياا واثل األ  ية اكا    ا اث يقاي مط اورا  راافا اث  اا   ااث ناازل اثض طعال   

ام اثكشا   ان األيااواء اثياريعال ثن يقاي  اا  بايا اع اثةا   اثيشاا دن ي ي  ال اثيااثم اثف  ساا    يوااتا   ثاو  فاا   ڤًا
                        . 1903 ا  

 

kawanishi (H.), Akoris, Report of The Excavation at Akoris in Middle Egypt ,1981-1992, Tsukuba            

,Kyoto,1993,PP.11,34                                                                                             

(2) Kessler (D.),Historische Topographie der Region Zwischen Mallawi und Samaiut ,Wiesbaden   

,1981,P.253.                                                                                                                                         
 

 

ثياثال اثةي  ال يااام    ُ ِ  ات اث نطةال ااالل  صا  ا (3)







 R-int  ي ينا    ام اثاواد    اااالل

  ص  اثياثل اثواط    

اااام      










Mr-nfrt    يناا  اثةناااة اثج  ناال  اياااء اااا ها  اا   صاا  اثياثاال اثاييثاال ياااام ًا

 




 






Pr-imn-mAi-xnt   اا  اث ةيماال األاااي اثاا –اديناا  منااول رمااو    

 ااالل اثيص دن اث و اا   ااث اماا     ًنو َّات األاا اء اثتا  رطنةات  نا  اث يينال ااالل ًنا  اثفتا ة    ةاي ُ يا ع 
يااااام      ك  ااي اث ااي  اثتايياال ثإل نااعم اثه موبااوث ت    ب ن ااا  ك  ااا ااات ابو   Tήνιςياااام    Reinach اا  ب د اال 

Tανις    اااام اثف  اااو     ادقااايا ر  األاااا  ن ُاشاااتةا مااان االTA-dhnt  (3 )   اااااالل  فاااي اثفتااا ة    ااات يااااام  
Аκορις  راАχωρις    ريوردي   اياء ِ ك  ا    اثنا اث و ا   اث ويود    اثجوء اثجنوب  مان اث نطةال ااثا

  -ثن ودي ي اي     يود لث   ص  يطنع وع اثيامي .
اليتشااا اع ااثنةااوب األث داال   مااًه   األثاا د ن اثساا ي ياااب    ر ااواء  ناا  طهنااا اثجقااا )ريااوردي (  اا   ااوء ا 

 .2     2010ث قعا   ط ابني    اثي ب اث اي   ش   
Gundlach (R.), Tehne (Akoris) in: LÄ VI ,1986,P.304. 

 

Kessler (D.),Historische Topographie der Region Zwischen Mallawi und Samaiut ,Wiesbaden                                    

,1981,P.253 
 

Lefebvre (G.)& Barry (L.), Rapport sur Les Fouilles Executées Á Tehnéh En 1903-1904 ,ASAE.6 

,1905,P.154. 
 

(4)
 

Arnold (D.), Temples of The Last Pharaohs, Oxford University Press, 1999 ,P.265.                                                  
   

 2011ًغ دي    ه   اثي ارة اثيينعل    مص  اثواط     اثيص دن اث و ا   ااث اما     مكت ل ميبوث      (5)
    191  
 3اثس ي ياب    اث  ي  اثسابق      (6)

                                                   
 

(7 )Wreszinski (W.),Bericht über die Photographische Expedition von Kairo bis Wadi Halfa 

,Max                        Niemeyer Verlag ,1927,PP.28-29.                                                               
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اات اا  ا ااي  طاا ق اثقناااء اثةي  اال اث سااتييمل  اا  ل اماال اثجاايرا -( ط دةاال رشاان  8) م ماان اااالل   ااثاااوائ    ًا
ُااا   لثااا  ياااوار ًةطعااا  األ جاااار ياثشاااكا  صاااةا  وا هاااا ارااااطاها اثياريعااال   ًا اث ساااتط ا اث ناااتظم اثواا اااا   ًا

اتاا   اا ه اثط دةال لثا  رااانوب  ا  اواا اثكتااا لثا  ياوار ييضااها اداتم  ثاا   ييضاها اثا يا إل اماال اثجايار   ًا
 - عل . ثن ودي  يااتييا  اث و ل را يااتييا  اث شاي  اث يي

 .  32     1997من   جا    اثي ارة اثهن نعل   اإلاكنيردل   
 

(9 ) Zayed(A.), The Antiquities of El- Minia ,Cairo ,1960 ,P.71.                                                                           

 

انل ميا  اث  ثانعل اثي  زا ل ً ي  لث   و  اي  اثني ا اث تيا نعل اثي ورا ل   األوول اث ي اردل األ( 10)
رط ا  األيواخ ااث  ا   ثا ايتها من اثتآيا   ا واما اثتي دل   ا نيما  ا  اثفنا   ن  شكا رربطل ً تي  ن  

ةن ي   ه اثانعل    اثاج       اانى صود  شكا األربطل اث تياانل من االل راوماع ااطوع ً بتنف   ًا
اوثت    اث  ا   اثاج دل لث   نص ما زا     اااتييمت كمطار ااري  ثنيييي  ئنل امستي  ل ارراعل    ًا

  ً ي ل  ما ود 1    ًاردخ اثي ارة اث ص دل اثةي  للاكنير بيا    -ثن ودي ي اي   0من اث نشآع اث ي اردل 
 182    1991 قي اث ازق  والح اثيين رمضا   اثةا  ة  

    

 
 

(11)  Lefebvre (G.)& Barry (L.), Op.Cit ,P.146                                                                                                                 

(12) Beckerath( J.V), Handbuch Der Agyptischen Konigsnamen ,Von Zabern,Mains ,1999,P.254.                                             

) 13) Zayed(A.),Op.Cit,P.71.                                                                                                                                                              

  ا ا   apy¡  ثننها    ظها   ا  اثنصاو  اثةي  ال ياثتهجئال (  يق     او رب اثفعضاا  ااثااثال اث تا كال 14)
   تى ال  يتن  األم  ياث يقود    اب    )ر اي ربنااء  اورع األربيال ( ا ا      يقا     py¡ االع  ن نل    ق 

ااي   وامااا  را ينااي اثفهااي   اثااه  يسا ي اثفعضااا   اكاا ب رزثاا  ا ااادة     مااا   ثااا  اا    ئال ريااا باا طن م تنئاال  يً 
وداااا متااايل   اثاااي  ر ثاااو  اغاث اااا  ماااا  صاااور ا نااا  ررااااه يا ااال مااان   ااااع اثقااا د    اديقاااي    يقااا     ااا  شاااي  ط

 ثا  ُ ايع  ا  اثييياي مان اث ياباي  األماين اثت   كو    ها  عضا  اثن ا  نعفا  مثا منطةال يقاا اثسنسانل ابياال 
 -اثكق   اار  رماين ة ادًه اث ئعسعل . ثن ودي  

     .216 -212  اثي ا ل اث ص دل اثةي  ل       قي اثانعم  ور اثيين 

(15) Lefebvre ( G.)& Barry(L.),Op.Cit,P.145.                                                                                                                       

(16 ) Beckerath (J.V),Op.Cit,P.254.                                                                                                                                   

(17) Zayed (A.) ,Op.Cit ,P.71.                                                                                                                                                  
 

(18) Lefebvre(G.)&Barry(L.),Op.Cit,P.146.                                                                                                                              
فعضااا    ا ظاا ا  ثالًر اااع باا ن اث يقااود   اااوب    ًشاا   اث  ااارة لثاا  ا ااي  مااي  مصاا  اثينعااا اث ً  طاال ياث (19)

ا عضا  اثن ا ااثا   ظها   ا  اثنةاوب ااث ااو  منا  ر اي  اثيصاور   ا  اا ر  منطةال   رياوردي را طهناا اثجقاا 
 Sbk nb baH nمان اث نااطق اثتا  ُ قاي بهاا اث يقاود ااوب    ا ي  اث ا اا ر  اثتك نال اث ةت  ال ثن  اارة  ا    

niwt  يينال اثفعضاا    را    ااوب  اا ي مSbk ra nb baH n niwt    رع اا ي ميينال اثفعضاا   – ااوب
 . )اث ا ا(

 Lefebvre (G.)& Barry (L.)ا  Kessler (D.)ًاام ًسااج ا  ةااوب ازاااار   اا ا اثيتااا ي ي  اال  (20)
 ادصيا  اثعا  اثتاةق من   ه اثواار  ااثنةوب  ظ ا  ثفةي ا  اثعا .   

ااا   يااااث يقود رازدااا    ادتكاااو  مااان اثتاااا  األباااعا  األًااا ثتاااا   اااو ًاااا    ر   كاااو   ااا ا ا ( ُيااا ي 21)   اثااا   رًر
اثيا  ي ص  اثينعا  اعطه من اثجا ق ن ًا  اث دشل اثيا  ي ص  اثسفن  ما  ا ا   ا   اثشا ي با ن    ا  
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ل اااالل  نا اااع ما ااي ر  ااي   ًعجااا  األياااط ة اث امااا  اث صااورة  ناا  اث يابااي اث صاا د -اث ةاا ة . ثن ودااي ي ياا   
  22-20      1995اثيص  اث اما     مجنل كنعل اآلداب   ياميل اإلاكنيردل   

ر   ا ا اثتصاود    ثاا   كاا ن   ا او ماا ال يتفاق مياه اث ا اا  Porter & Moss    Zayed (A.) كا ( 22)
   ا ر  اثيال ل ب ناث ن   ااث يقود  ال ل م اش ة اال ًاتا  لث  ااع  .

 142   1996  اثةا  ة  و اثاضارة اث ص دلثغا ي ك دم  (  23)
 

 Wilson,(P.) , A Ptolemaic Lexicographical Study of the Texts in the Temple of Edfou, OLA 78,  

Leuven, 1997, P.156      

  مناه   ثاا رينا  اديتةاي ر  اثجاوء اثسافن ثنثاور    ا  را اثيضاو اثتنااانُ  ثاا  صاا اث ا    ( واوثجا  ااع24)
رماا اثا رع  ها  ثكناا را ثيناا را رب اا  ااثجوء األاا    ثا اثجسي ارب ا رق ل طودنل ثورا  را ما شايه    وا  

ا ااي رمسااكته اآلثهاال  مناا   صااور م كاا ة   ثاام رواا    ااثساانطل ااثسااعط ة ااثساايادةي مااو ثنةااوة  ثا ااوا  اث يقااود اااات
اا   اث امااا   ت   كاا ث   اا  اثيصاا دن اث و ااا ارااا األ اا اد اثيااادي ن  ا   ع ااا ييااي  ظهاا   اا  ريااي  اث نااوك       ااًر

 -ياآلثهل اث كور دا  اإل اف .ثن ودي  
 Karl Martin (G.),WAs- Zepter, LÄ VI,1986,PP.1152-1154.                                                                     

  

اث نظ  ادينااو رراااه ردشاات ن   ا ااي ياااء اواا  اااوب   اا  ( رب ااا لشااارة لثاا  اث يقااود اااوب    اثاا   وااور ياا25)
متو  األ  ا  من   ص   اث ن  را اع ياام   اوب   ا اث دشل اثيض اء ااثويه اثعةظ ااث رع اث نتصا . ثن وداي 

 .  5ما ود  وز  اثفطاط     اث  ي  اثسابق        - 
(26) Kessler (D.), Op.Cit,PP.260-261.                                                                                                                                     

ً مو   ه اثصناديق لث  اث يا ااثينود ا   ة ارة  ن رربيل وناديق ً ثا اثجهااع األوانعل اثتا  يابتهاا ( 27)
ااااو   اا ه اثصاااناديق  طاا   سااعع منو اااه ياااثنو  األباااعا اث يقااودة ليااودي ثتج ااا  ريااواء ارشاااالء اث يقااود رازداا   ًا

 ااأل    ااأل    اثفاً  ااأل    اثةاًم .ثن ودي   
ا نف  كو  ا     اب ن اآلثهل    مص  اثةي  ل    ً ي ل   اه   ثط  هللا   ب  لًش ا   اثةا  ة   -ي اي   
2010     169 . 

ا عل ياثطةوع اث ت يل  ني ًةي م   ه اثة اب ن    ااال ل ياف يقيا ر  اثفنا   نا ثم  كن ثي ه درا ل ك (28)
ًصاع  ثن نظ   ةا  ب ام يي ثاثثل ثإلمق اطور ًنااا منظ  اثتيقي     ا يتض  من االل مج و ل من 

اثنو اع اثت  ًصور   ه اثطةوع اثت  بيرع من   هي األا ة اثااد ل  ش ة ا تى اثيص  اث اما   ر  طةوع 
اث  دت ثم ًتغ      اث ن  ي    ل ي   راةعل ثنين  م سكا يصوثجا  اثةوة ب ن ا ًً كو ييه اثثا عل ًةي م   اب ن 

 ن  اثصناديق األربيل اثت  ًث      اث اي ة مص   رازد دي ادهد  اث ن  ااي ه   ادت م م اام د ن من رً  من 
 .      169ي   فسه     ا نف  كو  ا   اث    - سنه ادج   اث  اع اث  يث ة . ثن ودي ي اي   

طائ  اث ا ل    يي ر ي اثط ور اثكاا ة اث ي ا ل    مص  اثةي  ل   ا ي راتن  اثين اء  ا  ًصانعل  ا ا ( 29)
اثطائ     وو  ي  ه من  ص نل اثيض ا    اونفه آا ا  ي  ه من  ص نل اثنسور   ب ن ا ونفه اثيامل  ن  ا ه 

ه ارُ تقاا  اثطااائ  ر ااي ر ااي  اآلثهاال  اا  ينااوب  مصاا  اثةي  اال    يق اات   ماان  صاا نل اثااييا  ا ثاا  الاااتةامل منةااار 
ااثت  كا ت ًيتقا   امعال اثف  او   اث نك او  امصا   اكا ات ًظها  داماا يجنا  هاا اث  تايا  دالثال  ناى اثا ا ال 

عجا ه اد ناا ه  اثنص  . ثن وداي چا ي اًر   م  اث يقودة ارد ما اي  قاي  - ع كوب ا اثيثتا ثا ا ل را اء اث ن  ًا
 .252-251       1984اثةادر ما ي   اثي ا ل    مص  اثف  و عل   اإلاكنيردل   

 .  ةصي بها اثتيق    كم مص  اثينعا ااثسفن  )اث ا ا(( 30)
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 )اث ا ا(. رب ا  ةصي به ا اثتيق   اثاكم ااثسعط ة  ن  اإلمق اطوردل اث اما عل( 31)
ظهاا   ناا  شااكا  عاال را ر ثاا  باا رع ر نااوع ) اثاعاال اث   اايل (    اا   (32) رباال اثاصاااد  اا  مصاا  اثةي  اال ًا

اثكوب ا  ينو رراها    ا  ا    اثش ي اردشتا     قيع ك يقودة  امعل ثنغ اء ااثاصاد ااوافت ي  هاا اث  بعال 
اه . ثن وداي ي ايا   ال ا يات االل اثياثل اثةي  ل اث ةي عم  قاي اثانا -كاارال ا امعل ثن ن   ا   عاًاه ابياي مًو

 .    261 -258 ور اثيين   اث  ي  اثسابق     
 
 

(33) Kessler (D.),Op.Cit,P.260.                                                                                                                                             
 

(34) Lefebvre (G.)&Barry (L.),Op.Cit,P.148.                                                                                                                         

ى . ثن ودي  ( 35)  , Griffiths(J.G.),"Osiris "LÄ.IV,1982-ا ي اثغ ب  ن را لما  اثغ ب  ن  ةصي بها اث ًو
PP.623-631.          

 فاا ع ) اثةناااة اثج  ناال (  ااو االااام اثاا   رطنااق  ناا  مييناال ريااوردي )طهنااا اثجقااا ( اااالل  صاا   – ماا ( 36)
 .  اثياثل اثواط 

(37) Kawanishi (H.),Op.Cit,P.22.                                                                                                                                              

(38) Lefebvre (G.)& Barry (L.),Op.Cit ,P.144.                                                                                                                     

(39) Lefebvre (G.)& Barry (L.),Op.Cit,P.144.                                                                                                                           

(40) Kawanishi (H.),Op.Cit,P.20                                                                                                                                      

(41) Wilson (P.), Op.Cit,P.131.                                                                                                                              

ُ يااي طةااي  اا ق اث يااور ماان اثطةااوع اثهاماال اثتاا  كا اات ًااتم  اا ن شاايائ  اثييماال  اا  اث يابااي اث صاا دل ( 42)
ةااايع  اثةي  ااال   اا تةاااي اث صااا   اثةاااي م ر  اث  اااادة ال   كااان ر  ًكت اااا بااايا   ااا ق اث ياااور ال  رائاتاااه ًطهااا  ًا

ةااير  اايد اثنو اااع اثتاا   اث كااا  ثااا ا رطنةااوا  نعااه اااام    وااااا   اثةاااياال اا تقاا اا اث يااور  ااو    اا ق اإلثااه     ًا
 صاا دل اثياواال ياااثفت ة اث و ا عاال ااث اما عاال . ً ثااا اثتطه اا  ياااث يور ياااواث  ثالث ائاال ثااااو ل ًنتشاا   اا  اث يابااي اث

   -ثن ودي ي اي   
ي يقاااي د ااايرة     درااااال ًان نعااال ثن نااااظ  ااثنصاااو    راااااثل  Dما اااي رياااا اااا ي    ا ااال بااا  ع اااات  فااا ع 

  ااا نف  كو  ااا   اث  ياا    296-294     2009مايساات   غ اا  منشااورة   كنعاال اآلداب   يامياال اااو ا    
 .  27-25اثسابق     

(43)Kawanishi (H.) ,Op.Cit,P.326-329.                                                                                                  

 . 26-25    2001اإلاكنيردل    ًاردخ  ا  اثفنو   ، وع زك   اداع( 44)
 

(45)Kessler(D.),Op.Cit,P.260.                                                                                                                     

                               

 . 58     2003ما  اثيين اثسيي     كا  األ اثعم    مص  اثف  و عل   اثةا  ة    سن ( 46)
    اا ارد اثوااط  يااث يقود    اورع   لثا  يا اا   ااوب  ( ا ت   اام ميينل   شايع    ا   صا  اثياثال 47)

  -ي نطةل اثف و  ًات اام   اوب  ا ي شيع ا ورع اثةاطن    شيع   . ثن ودي ي اي   اام   ين اث يقودين  
  9ما ود  وز  اثفطاط     اث  ي  اثسابق     
(48)Kessler (H.),Op.Cit,P.261.                                                                                                                    

           

 . 197( ما ود  وز  اثفطاط     اث  ي  اثسابق     49)
ثيامل ا   د ا ل مص  اثةي  ل   ً ي ل .  قي اث نيم ربو يك    ما ي ر ور شك     اثه ئل الرم ( رداث 50)

 .10   1997 ة   ثنكتاب   اثةا 
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 أبرز صور الصراع بين السكندريين واألباطرة الرومان
                  أميرة قاسم الحدينى د/       

 مدرس بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية                                            
 جامعة اإلسكندرية –كلية اآلداب                                                       

 :البحث ملخص
عانى الشعب السكندري في عهد الحكم الروماني لمصر من ظلم وانتقاص لحقوقهم بداية منذ 
عهد اإلمبراطور أغسطس والذي أصدر قراره بحرمانهم من المجلس التشريعي )البولي( والذي 

غسطس في المطالبة يمارس السكندريون من خالله حقوقهم السياسية، واستمر السكندريون بعد أ 
بحقوقهم وكانوا في البداية يلجأون إلى االلتزام بالسلمية ـ وهو ما حدث في عهد األباطرة كاليجوال 
وكالوديوس وفسبسيانوس ـ ولكن استمر الصراع بينهم وبين األباطرة الرومان وتطور حتى وصل 

م من التخلص من هذا إلى استخدام السالح ضد السلطة الرومانية والتعاون مع أي طرف يمكنه
الحكم، وعلى الرغم من أنهم فشلوا في كثير من األحيان في الحصول على حقوقهم إال أنهم لم 

 يستسلموا وظلوا يقاوموا هذا الحكم حتى النهاية.
 الكلمات الدالة:
 أوريلليانوس. -الثورة السكندرية -اكتافيوس -األباطرة الرومان -السكندريين

 مقدمة:
البطالمة في مصر، وهزيمة الملكة كليوباترا، وحليفها القائد الروماني أنطونيوس  بعد سقوط دولة

في موقعة أكتيوم البحرية على يد القائد الروماني أكتافيوس؛ والذي فتح مصر وحصل على لقب 
م، حينها 14ق.م إلى  31أغسطس ليصبح إمبراطوًرا على اإلمبراطورية الرومانية في الفترة من 

الية تابعة لإلمبراطورية الرومانية، وقامت فها العديد من الثورات التي كان أصبحت مصر و 
الشعب المصري سواء في الدلتا أو في الصعيد يحاول من خاللها التعبير عن رفضه لسيطرة 
الحكم الروماني على مصر؛ وكانت تلك الثورات يتم قمعها بالقوة، وفي كثير من األحيان كانت 

شهدت اإلسكندرية على وجه الخصوص الكثير من الصدامات والصراعات   تلك الثورات مسلحة.
بين السكندريين واإلدارة الرومانية )الحكم الروماني(، وحاول السكندريون التعبير بأكثر من طريقة 
في الحصول على حقوقهم في ظل الحكم الروماني للبالد؛ في بداية األمر كانت المواجهات بين 

في صورة ثورات )مواجهات( سلمية يطالبون فيها بحقوقهم التي أهدرها  السكندريين والرومان
)حرمهم منها( بعض األباطرة، وذلك منذ بداية عهد اإلمبراطور أغسطس حتى تطورت هذه 
الثورات )المواجهات( إلى الثورات المسلحة وهي الطريقة التي لجأ إليها السكندريون للحصول 

.  وسوف أقدم في هذا البحث عرًضا ألبرز صور الصراع بين على حقوقهم من األباطرة الرومان
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السكندريين، وبعض األباطرة الرومان، والتي توضح تطور الصراع بين السكندريين والحكم 
الروماني من المواجهة السلمية إلى المواجهة )الحرب( المسلحة. وينقسم موضوع البحث إلى 

 محورين:
المواقف السلمية التي حاول السكندريون من خاللها  : وسوف أعرض فيه ألبرزالمحور األول -

 المطالبة بحقوقهم وتعرضهم لبعض األباطرة في سبيل الحصول على تلك الحقوق.

: وسوف استعرض فيه أبرز المواقف التي لجأ فيها السكندريون إلى المواجهة المحور الثاني -
 المسلحة مع اإلدارة الرومانية )األباطرة الرومان(.

دأ بالحديث عن المحور األول: أبرز المواقف السلمية التي حاول السكندريون من وسوف أب
خاللها المطالبة بحقوقهم، وتعرضهم لبعض األباطرة الرومان في سبيل الحصول على تلك 

 الحقوق:
كان السكندريون منذ عهد الدولة البطلمية يحصلون على الكثير من االمتيازات ويتمتعون بكثير 

لتي كان يمنحها لهم الملوك البطالمة كمواطنين سكندريين، ولكن بعد سقوط دولة من الحقوق ا
 (2)، والذي حصل على لقب أغسطس(1)البطالمة وفتح مصر على يد القائد الروماني أكتافيوس

م، وبعدما أصبحت 14ق.م إلى  31وأصبح إمبراطوًرا على اإلمبراطورية الرومانية في الفترة من 
لإلمبراطورية الرومانية نجد أن الغضب عم جميع أرجاء مصر، وقامت الثورات مصر والية تابعة 

التي يظهر من خاللها المصريوين غضبهم من النظام الذي وضعه اإلمبراطور أغسطس 
والضرائب التي فرضها عليهم، وكانت اإلسكندرية والشعب السكندري على وجه الخصوص تعاني 

، وخاصة (3)لذي وضعه اإلمبراطور أغسطس لحكم مصرمن كثير من المشكالت بسبب النظام ا
)الشورى(، والذي  (4)أوامره التي أصدرها في حق الشعب السكندري بحرمانه من مجلس البولى

كان يمارس السكندريون من خالله حقوقهم السياسة، ويناقشون الكثير من القوانين والقضايا التي 
ثر سيئ على السكندريين وبداية للعداء الذي استمر تخص شأنهم العام، وما كان لهذا القرار من أ

وتزايد على الحكم الروماني وما تم ترجمته في صورة مواجهات أو ثورات سلمية لجأ إليها 
السكندريون للمطالبة بإعادة حقوقهم التي ُحرموا منها.  وهو ما ورد ذكره عند المؤرخ ديون 

دريين من مجلس البولي قائاًل إن والذي وصف قرار أغسطس بحرمان السكن (5)كاسيوس
اإلمبراطور أغسطس: "أمر السكندريين أن يدبروا شئون مدينتهم دون مجلس تشريعي )البولي(، 

.  ومن هنا يمكن أن نستنتج أن طبيعة الشعب السكندري (6)فقد كان يعرف مدى جنوحهم للثورة"
وقهم من جانب اإلمبراطور الساخر والثائر هي التي كانت سبًبا في حرمانهم من كثير من حق

أغسطس، وذلك خوًفا منهم ومن ردود أفعالهم تجاه سياسته )النظام الذي وضعه( لحكم مصر.  
وليس هذا فحسب هو الذي أغضب السكندريون من اإلمبراطور أغسطس، ولكن هناك مثااًل آخر 
 لبعض المواقف )األمور( التي تصرف فيها اإلمبراطور أغسطس بطريقة أغضبت منه
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السكندريين؛ فعلى سبيل المثال أنه )أغسطس( عندما رأى جثمان اإلسكندر ولمسه بالفعل، عند 
ذلك قيل أن جزء من األنف قد كسرت، وهنا قال تعليًقا عن اإلسكندر أثار غضب السكندريين 

 . (7)منه، فقد قال: "كنت أتمنى أن أرى ملًكا وليس جثة"
"βασιλέα άλλ΄ου̉ νεκροὺς ι̉δειν ε̉πεθύμησα " 

وهناك مثااًل آخر، عندما لم يحضر لرؤية تمثال العجل أبيس موضًحا "أنه اعتاد على عبادة 
 . (8)اآللهة وليس الماشية"

"λεγων θεούς α̉λλ΄ουχὶ βοὺς προσκνειν ει̉θίσθαι" 

كان لهذه األمور التي   وهو أمر لم يغضب له السكندريون فحسب بل أغضب المصريون كلهم.
بها اإلمبراطور أغسطس أثر كبير في نفوس السكندريين، فهو من ناحية حرمهم من حق من قام 

حقوقهم وهو المجلس البولي، ومن جانب آخر سخر من آلهتهم ذلك الغضب الذي ترجمه 
باالشتراك  (9)ق.م 29السكندريون في صورة ثورة خرج فيها الشعب السكندري في ثورة سلمية عام 

الدلتا وطيبة بأعلى الصعيد ضد اإلمبراطور أغسطس، والتي عّبر فيها  مع المصريين من شرق 
السكندريون عن استيائهم مما أقره اإلمبراطور أغسطس وفرضه عليهم وعبر المصريون كذلك عن 
استيائهم من الضرائب التي فرضها اإلمبراطور أغسطس عليهم. وكان ذلك في عهد أول والي 

على مصر وهو كورنيليوس جاللوس، والذي استطاع إخماد  روماني يعينه اإلمبراطور أغسطس
الثورة في شيء من السرعة والعنف، وكان هذا أول صدام بين السكندريين مع الحكم الروماني 
وهو ما أشعرهم وأشعر المصريون جميًعا بأن الحاكم الجديد يختلف عن الملوك المتأخرين من 

كان هذا عن الموقف الذي تعرض فيه السكندريون  . (10)البطالمة وأنه لن يضعف أمام ثوراتهم
ألول مواجهة بينهم وبين الحكم الروماني والتي حاول من خالله أن يستخدموا الطريقة السلمية 
في الحصول على حق من حقوقهم حرمهم منه  اإلمبراطور أغسطس.  وسوف أنتقل إلى موقف 

ريون للحكم الروماني، والتي طالبوا فيها ثاني )صورة أخرى( من المواقف التي تعرض فيها السكند
وهو المواطنة السكندرية   .(11)بحق آخر من حقوقهم وكان ذلك في عهد اإلمبراطور كاليجوال

ومطالبتهم )السكندريون( بأن تقتصر عليهم، وعدم حصول اليهود عليها وقد بدأت جذور الخالف 
عندما نظروا )الرومان( إلى اليهود في بين السكندريين واليهود منذ دخول الرومان لمصر وذلك 

مصر على أنهم جالية أجنبية يمكن أن يكسبوها في صفهم فهي تختلف عن المصريين أصحاب 
ا   َ البالد األصليين، وكذلك من اليونانيين الذين أكسبهم الفتح المقدوني والسلطان البطلمي حًق

الرومان لليهود معاملة فيها الكثير من  وقوة تشعرهم بانتمائهم إلى البالد. وعلى هذا كانت معاملة
المحاباة، وقد بدأ اإلمبراطور أغسطس هذه السياسة وذلك بأن أقر جميع حقوق اليهود 

(، في حين gerousia) (12)وامتيازاتهم، ومن بينها مجلس الشيوخ الخاص بهم والمسمى جيروزيا
ا جعل السكندريون يضيقوا بهذا أنه حرم السكندريين وسلبهم مجلسهم التشريعي )البولي(، وهو م
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النظام الحاكم )الروماني( إال أن اليهود لم يقنعوا بما حصلوا عليه من مميزات منذ عصر 
، وبدأوا في (13)أغسطس وحاولوا أن يزيدوا من هذه المميزات فادعوا ألنفسهم مواطنة اإلسكندرية

وهو ما جعل هناك خالًفا عنيًفا ينشأ التردد على جمنازيوم المدينة ويقحموا أنفسهم في مباراياته، 
بين السكندريين واليهود حول مواطنة اإلسكندرية والتي هي حق من حقوق السكندريين ويحاول 

.  وهنا بدأ السكندريون يضيقون بموقف اليهود ومساندة (14)اليهود اغتصاب هذا الحق منهم
ندرية بطريقة فيها سخرية وذلك الرومان لهم فبدوا يحاولون الدفاع عن حقهم في مواطنة اإلسك

، نشب صراع مسلح بين اليهود والسكندريين فيما (15)عن طريق أنهم في عهد اإلمبراطور كاليجوال
م وكان والي مصر في هذا الوقت يسمى فالكوس؛ وذلك عندما مر 38عرف بفتنة عام 

وال صديقه ملًكا على باإلسكندرية الملك اليهودي أجريبا، والذي كان قد نصبه اإلمبراطور كاليج
، وهنا انتهز السكندريون الفرصة لالنتقام ألنفسهم من اليهود، فأطلقوا ألسنتهم (16)إمارة إيتوريا

بالسخرية على الملك أجريبا، والذي عندما عرفوا أنه كان صديًقا لإلمبراطور كاليجوال بدأوا يقدموا 
نها إعراض اليهود عن عبادة أسباًبا كثيرة يبرروا بها سلوكهم ضد الملك اليهودي وم

؛ وهو ما جعل السكندريون (18)ورفضهم إقامة التماثيل له في دور عبادتهم( 17)اإلمبراطور
يقتحمون دور عبادة اليهود محاولين إقامة تماثيل لإلمبراطور بها وهو ما استطاعوا من خالله 

ـ وربما يكون فالكوس اتفق مع  (19)إحراج الوالي فالكوس واستمالته إلى جانبهم )السكندريين(
.  وهو ما أدى (20)السكندريين ألنه كان يعتقد أنه ليس هناك حماية له في روما ولذلك ساعدهم ـ

إلى دخول جنود الحامية الرومانية بمعاونة السكندريين إلى الحي اليهودي وسلبه ونهبه وتدميره، 
با أمر بإرسال قوة عسكرية إلى وعندما وصل الخبر إلى اإلمبراطور عن طريق صديقه أجري

وإرساله إلى روما حيث حوكم ونفي ثم قتل في  (21)اإلسكندرية لياًل وألقت القبض على فالكوس
بوفدا عنهم ـ كل على حدة ـ وإرساله لإلمبراطور  (22)منفاه.  وهنا استعد السكندريون )واليهود(

ريين ـ وتبرئة ساحتهم من التهم الموجهة لمطالبته بحقهم في المواطنة السكندرية ـ بالنسبة للسكند
إليهم؛ ولكن اإلمبراطور كاليجوال كان منشغاًل بشئون اإلمبراطورية ولم يقابل الوفدين السكندري أو 
اليهودي وبذلك لم تحل مشكلة السكندريين في عهد اإلمبراطور كاليجوال.  وهنا نجد للمرة الثانية 

ي مواجهة اإلمبراطور الروماني، والمطالبة بحق من يستخدم السكندريون الطريقة السلمية ف
.  (23)حقوقهم إال أن هذه البعثة لم تؤِت ثمارها ألن اإلمبراطور انشغل عنها ببعض شئونه الخاصة

ولم يتوقف السكندريون أو يكلوا عن المطالبة السلمية بحقوقهم من اإلدارة الرومانية ممثلة في 
ع بينهم وبين اليهود حول حقهم )السكندريين(، في أن شخص اإلمبراطور، حيث استمر النزا 

تقتصر المواطنة السكندرية عليهم، وعدم أحقية اليهود فيها فانتهزوا فرصة تولي إمبراطور جديد 
، وأرسلوا بعثة أخرى لتهنئته بالحكم وعرض قضيتهم عليه ـ (24)العرش وهو اإلمبراطور كالوديوس
وهو ما يمكن اعتباره الموقف الثالث الذي قام فيه السكندريون وكذلك اليهود فعلوا الشيء ذاته ـ 
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باستخدام الطرق السلمية في مواجهة الدولة الرومانية للحصول على حق من حقوقهم ـ.  وقد قام 
، يقوم من خاللها بالرد (25)اإلمبراطور كالوديوس بالرد عليهم )السكندريين( في رسالة موجهة لهم

ـ وهو ما يهمنا في هذه الدراسة ـ من ناحية ويوضح من ناحية أخرى  (26)على مطالب السكندريين
بعض ما كان يعاني منه السكندريون، وما كانوا يسعون إليه من حقوق.  وتنقسم رسالة 
اإلمبراطور كالوديوس إلى ثالثة أقسام رئيسية: القسم األول، يرد فيه على ما رفعه إليه 

ء، والقسم الثاني يرد فيه على مطالب السكندريين، أما الثالث السكندريون من آيات التمجيد والوال
، وسوف أتناول القسمين األول والثاني من هذه (27)فهو خاص بمسألة اليهود في اإلسكندرية

الرسالة.  أما عن القسم األول من الرسالة والذي يظهر فيه رد اإلمبراطور كالوديوس بالقبول 
ك فيما يخص اقتراحاتهم بتكريم اإلمبراطور وتمجيده، وذلك على بعض مقترحات السكندريين وذل

عن طريق االحتفال بعيد ميالده، وإقامة تماثيل له وألفراد أسرته في أنحاء مختلفة من مصر.  
بجانب إطالق اسمه على إحدى قبائل مدينة اإلسكندرية، وهنا يمكن أن نستنتج من ذلك أنه على 

سكندريون في مطالبتهم بحقوقهم من األباطرة السابقين أمثال الرغم من الصدام الذي تعرض له ال
أغسطس وكاليجوال لم يستطيعوا أن يحصلوا فيه على حقهم باستخدام الطرق السلمية إال أنهم 
استمروا في عهد اإلمبراطور كالوديوس بالتزامهم السلمية في عرض مطالبهم، والمطالبة بحقوقهم 

ى تملق اإلمبراطور ـ على غير عادتهم ـ وعلى الرغم من ليس هذا فحسب بل لجأوا أيًضا إل
موقفهم المعروف والمعادي للحكم الروماني منذ بدايته في مصر ـ والوصول إلى أقصى درجات 
السلمية في عرض مطالبهم والتقديم لها.  ويستكمل اإلمبراطور كالوديوس رده على اقتراحات 

قتراحهم بتعيين كاهن خاص لعبادته وإقامة معبد السكندريين بتكريمه وتمجيده حيث أنه رفض ا
خاص لذلك وهو ما يوضح إلى أي مدى كانت شخصية اإلمبراطور كالوديوس تتسم باالتزان 
والتعقل حتى أنه لم يضعف أمام هذا التملق والمديح السكندري.  وينتقل كالوديوس في القسم 

مور أكثر أهمية وهي تتعلق بنظم مدينة الثاني واألهم من رسالته التي وجهها للسكندريين إلى أ
، والتي تتمثل بحق السكندريين في أن تقتصر المواطنة السكندرية عليهم وذلك لما (28)اإلسكندرية

كانت لهذه المواطنة وم ْن يحصل عليها من امتيازات كثيرة تتمثل في اإلعفاء من ضريبة الرأس 
ومانية؛ كذلك لما كان ألصحاب هذه المواطنة بجانب أنها كانت بوابة للحصول على المواطنة الر 

من مركز أدبي ممتاز يتمتعون به. وهو ما جعل الكثير من فئات السكان ـ مثل اليهود ـ يسعون 
.  وقد كان رد كالوديوس على هذا (29)إلقحام أنفسهم ضمن مواطني اإلسكندرية دون وجه حق
ل المواطنين في عهده باستثناء من كان من المطلب السكندري بتثبيت المواطنة وامتيازاتها على ك

نسل جارية؛ كذلك وافق اإلمبراطور على مطلب آخر من مطالب السكندريين وهو أن يكون 
اختيار كاهن المعبد اإلمبراطوري في المدينة يتم بطريق االقتراع وأن يكون مدة تولي الوظائف 

ه الرسالة يقوم اإلمبراطور بالرد على .  وفي نهاية الجزء الثاني من هذ(30)المدنية ثالث سنوات
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مطلب وحق هام وأساسي بالنسبة للسكندريين طالما سعوا للحصول عليه منذ عهد اإلمبراطور 
.  وهنا نجد اإلمبراطور كالوديوس يلتزم (31)أغسطس وهو عودة المجلس التشريعي للمدينة

صة انه قد سبق ورفض الحرص والحذر في رده على السكندريين فيما يخص هذا المطلب، وخا
اإلمبراطور أغسطس مطلبهم هنا بعد أن سلبهم هذا الحق.  كما أن كالوديوس التزم بعدم تغير 
كل ما صدر عن أغسطس من نظم وتشريعات وعلى هذا كان رد كالوديوس على هذا المطلب 

م منه ، وهو ما يمكن أن يفه(32)رًدا دبلوماسًيا بأنه سوف يتصل بوالي مصر ليبحث له األمر
ضمنًيا تأجيل النظر في هذا المطلب إلى أجل غير مسمى.  أما عن الموقف العدائي من 
السكندريين لليهود فقد أصدر اإلمبراطور كالوديوس أوامره للسكندريين بأال يقوموا بإزعاج اليهود 
الذين يعيشون في اإلسكندرية لفترة طويلة من الزمن وأن يسمحوا لهم بممارسة شعائرهم 

 (34).  وهذا إن دّل على شيء فإنما يدل على اهتمام اإلمبراطور كالوديوس باليهود(33)ينيةالد
وقضيتهم وهو ما ظهر في تحذيره للسكندريين من التصدي لهم، وهو ما يمكن فهمه على أنه لم 
يستجب لكل مطالب السكندريين فيما يخص فض النزاع بينهم وبين اليهود. مما سبق يمكن أن 

ن رد اإلمبراطور كالوديوس على مطالب السكندريين فيما يخص حقوقهم والتي طالبوه نستنتج أ
بالحصول عليها وهي المواطنة السكندرية والمجلس التشريعي فإنه وافق على المطلب األول وأجل 
النظر في الطلب الثاني ـ وهو ما يمكن اعتباره ضمنًيا على أنه رفض ـ إن هذا الرد يتعلق بمدى 

ذه الطلبات والحقوق للسكندريين على عرش اإلمبراطور فاألمر األول وهو ما يتعلق تأثير ه
بالمواطنة السكندرية وافقهم عليه ألنه لن يمس عرشه بضرر، أما الطلب )الحق( الثاني وهو 
عودة المجلس التشريعي والذي يستطيع السكندريون من خالله مناقشة وممارسة حقوقهم السياسية 

عرفة تاريخ السكندريين في الثورات وطبيعة هذا الشعب الساخرة والثائرة، فإن عودة فإنه نظًرا لم
هذا المجلس لهم ربما يكون فيه تهديًدا بعدم االستقرار في مصر وقيام الثورات ضد اإلمبراطور، 
وربما كان اإلمبراطور أغسطس فيما اتخذه من قرار سابق بحرمانهم )السكندريين( من المجلس 

سبًبا واضًحا ألنه كان على علم بطبيعة الشعب السكندري، وكان حريًصا على بناء  (35)التشريعي
اإلمبراطورية الرومانية وأمنها واستقرارها، كما أنه كان حريًصا على أن تظل مصر والية تابعة 
لإلمبراطورية وعدم خروجها عن هذه السيطرة )قبضتها(.  وعلى الرغم من عدم وصول 

تحقيق كل مطالبهم والوصول إلى كل حقوقهم التي طالبوا بها اإلمبراطور السكندريين إلى 
كالوديوس إال أنهم استمروا في دفاعهم عن قضيتهم بطريقة سلمية فقد استعانوا باألدب السياسي 
في جهادهم ضد الحكم الروماني والممثل في الحكام الرومان الذين كانوا في فترة نهاية القرن 

ثل في مجموعة من البرديات المعروفة باسم أعمال الشهداء الوثنيين أو أعمال . وهو ما تم(36)م2
. ويمثل هذا النوع من األدب زعماء اإلسكندرية وهم يحاكمون ويستشهدون دفاًعا (37)السكندريين

عن مدينتهم مظهرين في ذلك ألواًنا من الجرأة والبطولة وهو ما يظهرهم أمام الجميع في مرتبة 
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أصحاب المبادئ، وهناك على سبيل المثال نجد بردية يظهر فيها اثنين من زعماء الشهداء من 
اإلسكندرية وهما إزيدور والمبسون وهما يقدمان للمحاكمة أمام اإلمبراطور كالوديوس في روما 

، وذلك التهامهم باإلساءة (38)وكان الطرف اآلخر في هذه القضية هو الملك اليهودي أجريبا
مبراطور، وهو ما نتج عنه أن كل من إزيدور والمبسون لقيا حتفيهما نتيجة ألجريبا صديق اإل
. ولكن المهم في هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات األخرى التي ظهرت في (39)لهذه المحاكمة

األدب السياسي السكندري هي أنها تصور مدى الصراع )السلمي( الذي خاضه السكندريون ضد 
ل الحصول على حقوقهم.  ويستمر الصراع السكندري في مواجهة الدولة الحكم الروماني في سبي

الرومانية ومطالبة السكندريين بحقوقهم وهناك موقف رابع )آخر( من المواقف التي واجه فيها 
، ذلك الذي كان (40)السكندريون الحكم الروماني، وهذه المرة في عهد اإلمبراطور فسبسيانوس

م إمبراطوًرا، ولم يدعم مركزه إال عندما 69في سوريا، وأعلن نفسه في عام قائًدا للحامية الرومانية 
، وقبل أن (41)أعلن والي مصر مناصرته له وأخذ يمين الوالء من الحامية الرومانية في مصر

يذهب فسبسيانوس إلى روما حضر إلى مصر ألخذ البيعة بنفسه، وهنا يأتي الدور الذي قام به 
، وعاملوه (42)استقبلوه استقبااًل كبيًرا فهم أول من نادوا به إمبراطوًراالسكندريون تجاهه حيث 

، (43)معاملة اإلله حتى يقال أنه ظهرت له بعض المعجزات فأبرأ ضريًرا، ورد ذا عاهة سليًما
وظل السكندريون فرحين باإلمبراطور الجديد حتى بدأ الوجه الحقيقي له في الظهور فسرعان ما 

ية ال تعرف سوى البحث عن مصالحها، وال تهتم سوى باألموال التي تجمعها تبين لهم أنه شخص
لخزائن الدولة.  فقد قام بتحصيل )جمع( مبالغ ضخمة من السكندريين بطرق مختلفة متغاضًيا 
عن مصدرها، فقد كان يقوم بتحصيلها على كل شيء سواء كان دنيوي أو مقدس حتى أنه قام 

اد الكثير على الضرائب التي كانت معتادة، بل وفرض ضرائب بتحصيل ضرائب كانت مهملة، وز 
، وهو ما ظهر في أحد المواقف التي قام فيها اإلمبراطور بنفسه بمطالبته أحد (44)أخرى جديدة

األفراد بمبلغ ستة أوبل وهو مبلغ بسيط، فقد كان متشدًدا للغاية في جمع الضرائب من المواطنين 
 ὲξ" (45)لسنتهم بالسخرية وأطلقوا عليه لقب )أبو ستة أوبل(وهنا أطلق عليه السكندريون أ

ο̉βολοὺς , προσαιτεις" وما كان لإلمبراطور إال ان انتقم منهم على فعلتهم وفرض على ،
جميع مواطني اإلسكندرية ضريبة رأس بهذا المبلغ البسيط )ستة أوبل( بل وطالب بمعاقبتهم على 

يين تأثروا بشدة مما فعله اإلمبراطور فسبسيانوس معهم بعد أن ذلك الفعل.  وهنا نجد أن السكندر 
أظهروا له حفاوة االستقبال وهو ما يمثل الجانب السلمي والمبادرة بالسالم معه ـ على الرغم مما 
كان يعانوه من األباطرة السابقين من ظلم لهم في مطالبتهم بحقوقهم ـ إال أن اإلمبراطور تعّمد 

هم والتي لم تؤثر فيهم مادًيا ألنها كانت مبلًغا زهيًدا بقدر ما تركت أثًرا فرض هذه الضريبة علي
نفسًيا بالًغا عليهم وعلى مكانتهم، فقد كان الجميع يعلم أن المواطنة السكندرية ـ والتي حارب 
السكندريون لجعلها قاصرة عليهم ـ تعفي أصحابها من ضريبة الرأس وكانوا يعتزون بهذا االمتياز 
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ها ظلت حتى قام تيتوس ابن اإلمبراطور بمخاطبة والده فسبسيانوس إللغاء هذه الضريبة إال أن
.  مما سبق يتضح مدى المعاناة التي قضاها السكندريون في ظل (46)من السكندريين وألغيت

الحكم الروماني من مطالبة بحقوقهم التي حرمهم منها هذا النظام، وأنهم كانوا على الرغم من 
تهم الثائرة والساخرة يلتزمون في البداية الطرق السلمية في المطالبة بحقوقهم، طبيعة شخصي

ومواجهة األباطرة سلمًيا حتى تطور هذا الصراع وهذه المواجهة إلى المسلحة وهو ما ظهر مع 
م( حيث لجأ السكندريون 284م( ودقلديانوس )270بعض األباطرة مثل اإلمبراطور أوريلليانوس )

ح في وجه الحكم الروماني واستخدام العنف، وهو ما ظهر في الفترة من أواخر إلى رفع السال
م، حيث وصلت حدة هذا الصراع المسلح لدرجة أن وقف األباطرة بشخصهم 3م والقرن 2القرن 

ليتصدون له.  وسوف أبدأ حديثي في المحور الثاني من هذا البحث والذي أتناول الحديث فيه 
تخدم فيها السكندريون السالح في وجه الحكم الروماني )األباطرة( عن أبرز المواقف التي اس

 للمطالبة بحقوقهم وسأبدأ فيها: 
 بالحديث عن الثورة السكندرية في عهد اإلمبراطور أوريلليانوس: - أ

كانت مصر في فترة حكم اإلمبراطور أوريلليانوس تربطها عالقات تجارية قوية بينها 
مدينة تجارية صغيرة تقع في الصحراء الفاصلة بين سوريا ودولة  وبين مدينة تدمر )بالميرا( وهي

ملكة طموحة؛ حيث اتفقت مع أحد الزعماء السكندريين  (48)، وكانت ملكتها زينوبيا(47)بابل
، واحتلت مصر، وقد ساعدها (49)269وُيدعى تيماجينيس، وأرسلت له جيًشا في مصر عام 

لك رغبة منه في التخلص من الحكم الروماني، الشعب السكندري في السيطرة على مصر، وذ
م، فبعد أن انتصر 271ولكن سرعان ما سقطت مصر في أيدي الرومان من جديد عام 

.  (50)أوريلليانوس على تدمر واستولى عليها، وأخذ زينوبيا ملكتها أسيرة في موكب نصره إلى روما
لشرقية لم يدم طوياًل، فسرعان ما قامت فعلى الرغم من هذا االنتصار إال أن قيادة هذه الواليات ا

م، وكان قائد الثورة في اإلسكندرية أحد كبار تجارها 272ثورة في كل من تدمر واإلسكندرية عام 
، والذي يقال أنه جمع ثروة طائلة من تجارة (52) )وهو يوناني من سليوقية( (51)ويدعي فيرموس

سيق ليس فقط مع بالميرا وإنما أيًضا مع بالد البردي والصمغ العربي، وكان يعمل بالوفاق والتن
النوبة، حيث كان يرتبط بهم بعالقات من خالل التجارة النهرية في قلب أفريقيا، واستطاع أن 

.  هذا إن دّل على شيء فإنما يدل على مدى الثراء الذي يتمتع (53)يكون جيًشا من ماله الخاص
يوضح مدى الكراهية التي وصلت عند  به تجار اإلسكندرية من ناحية ومن ناحية أخرى 

السكندريين تجاه الحكم الروماني لدرجة أن تاجر يفكر في أن يكون بثروته جيًشا ليتصدى به 
للحكم الروماني بداًل من أن يستغل ثروته في أمور أخرى تخدم تجارته. وهو ما يدل على وصول 

درجاته(.  كما أن قيام تاجر مثل الصراع بين السكندريين والحكم الروماني إلى أقصى ذروته )
فيرموس بثورة باإلسكندرية يوحي بأنه كان على عالقة قوية مع ثوار تدمر أيًضا. أمام هاتين 
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الثورتين اللتين قامتا في كل من اإلسكندرية وتدمر في آن واحد، فإننا نجد أن اإلمبراطور 
، وقضى على الثورة (54)تدمر أوالً أوريلليانوس لم يتخذ أي أجراء بالنسبة لمصر، حيث اتجه إلى 

هناك؛ وليس هذا فحسب بل سحق هذا التمرد نهائًيا، ثم توجه إلى اإلسكندرية وانتصر على 
فيرموس، وحاصر الثوار في حي البروخيون، حتى اضطروا إلى التسليم، ولكن بعد أن دمر 

بتدمير أسوار المدينة.  وقد وردت ، كما قام (55)الحي تماًما، والذي كان مركًزا ألهم مباني المدينة
إشارات عند يوسيبيوس في كتابه عن تاريخ الكنيسة يذكر فيها المواقف التي حدثت أثناء حصار 
حي البروخيون باإلسكندرية من قبل اإلمبراطور أوريلليانوس وجنوده، وهنا يروي يوسيبيوس عن 

ذا الحصار ومساعداته التي قدمها وأعماله الجليلة التي قام بها أثناء ه (56)األسقف أناطول
وهنا يذكر يوسيبيوس مثااًل على هذه األعمال قائاًل: "عندما نفذ الخبز   .(57)للشعب السكندري 

من المحاصرين حتى أصبح احتمال العدو من الخارج أيسر من احتمال المجاعة، أما هو فإذ 
خر من المدينة متحالًفا مع الجي  كان موجود أمدهم بالخبز بالكيفية التالية. لما كان الجزء اآل

الروماني، وبالتالى لم يكن تحت الحصار، فقد أرسل أناطول إلى يوسيبيوس )ألنه كان اليزال 
هناك قبل نقله إلى سوريا وكان من بين غير المحاصرين، كما كان يتمتع بسمعة طيبة، وصيت 

ن في الحصار بسبب المجاعة، عظيم وصل حتى إلى القائد الرومانى(. وأعلمه بمن كانوا يهلكو 
ولما علم هذا رجا القائد الروماني لكي يعفوا عن الهاربين من العدو.  وهذه أعظم مّنه ممكنة، وإذ 
أجيب طلبه أبلغ األمر إلى أناطول وحالما وصلته الرسالة أبلغ األمر إلى مجلس األعيان 

ع الرومانيين، ولكنه إذ أدرك أن باإلسكندرية، واقترح في بداية األمر أن يعقد الجميع صلًحا م
هذه النصيحة أغضبتهم )يقصد السكندريين( ـ وهذا يدل على إلى أي مدى وصل الغضب 
والكراهية من السكندريين تجاه السلطة الرومانية ـ قال "ولكنني ال أعتقد أنكم تقاومونني إن قدمت 

الة عدد" والذين ليس لنا النصيحة أن تخرجوا من المدينة األشخاص الذين يصبح تسميتهم "كم
من ورائهم أقل نفع بأي حال من األحوال؛ كالنساء المتقدمات في السن، واألطفال، والشيوخ، 
فيذهبون أينما أرادوا ألنه لماذا نبقى بال مبرر أولئك الذين البد أن يموتوا سريًعا، ولماذا نهلك 

ر الطعام فقط للرجال والشباب، بالجوع العجزة والمشوهي األجساد في الوقت الذي يجب أن نوف
.  بأمثال هذه الحجج أقنع (58)ونوزع الخبز الضروري لمن يحتاج األمر إليهم لحماية المدينة؟"

المجتمعين ـ وإذ وقف أواًل أعطى صوته بأن كل الجماعة رجااًل أو سيدات، الذين ال يحتاج لهم 
واستمروا فيها بال مبرر، لن يبقى لهم األمر في الجي  يجب أن يغادروا المدينة، ألنهم إن بقوا 

أي أمل في النجاة، بل البد أن يهلكوا من المجاعة. وإذا وافق كل الباقين في مجلس األعيان 
على هذا أنقذ كل المحاصرين تقريًبا.  وهكذا خرجت هذه الفئات وسائر سكان المدينة حيث تخفوا 

وا إلى محلة الرومانيين، وهناك استقبلهم في زى مالبس السيدات وخرجوا من األبواب لياًل وهرب
يوسيبيوس، وكانت قد وهنت قواهم بسبب الحصار الطويل.  مما سبق يمكن أن نستنتج أن 
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السكندريين قد تحملوا الحصار وعذابه عن أن يستسلموا للرومان، فقد سبق وأن استعملوا الطرق 
حتى وصل الصراع إلى رفع السالح في السلمية ولكنها لم تكن تجدي نفًعا مع السلطة الرومانية، 

وجهها )السلطة الرومانية(، وعلى الرغم من عدم انتصار )السكندريين( إال أنهم لم يستسلموا ـ 
 كعادتهم ـ وبحثوا عن أي طريقة أخرى لنجاتهم من الحصار الروماني بداًل من االستسالم له.

 الثورة السكندرية في عهد اإلمبراطور دقلديانوس: - ب

صورة أخرى من صور الصراع السكندري المسلح ضد الحكم الروماني، وهو ما حدث في وهناك 
عهد اإلمبراطور دقلديانوس، حيث ظهر خطًرا كبيًرا في مصر؛ وذلك عندما استطاع أحد القادة 

من الثورة ضد اإلمبراطور الجديد دقلديانوس،  (59)الرومان وهو دوميتيانوس ومساعده أخيليوس
، (60)يوس فرصة االرتباكات التي سادت اإلمبراطورية الرومانية واستقل بمصرفقد انتهز أخيل

وأعلن نفسه إمبراطوًرا في اإلسكندرية.  وتمثل هذه الثورة بالنسبة لدقلديانوس خطًرا حقيقًيا؛ ألنها 
تهدف إلى إيجاد إمبراطور جديد أواًل، وأنها تتخذ مصر مركًزا لها ثانًيا، وفي ذلك تهديد صريح 

نع إرسال القمح إلى روما.  والدليل على خطورة هذه الثورة أن دقلديانوس حضر بشخصه في يم
، حيث فتحها عنوة، (61)الحال إلى اإلسكندرية وقمع الثورة بعد حصار المدينة مدة ثمانية أشهر

 واستولى عليها فأحرق ودمر أجزاء كثيرة منها. ويبدو أن الحالة في المدينة كانت سيئة جًدا حتى
أن اإلمبراطور أمر بتوزيع جزء من القمح الذي كان يتم جبايته من دافعي الضرائب من 
المصريين والمقرر إرساله إلى روما على فقراء المدينة في اإلسكندرية، وقام األباطرة من بعده 

.  ومن المحتمل أن أهالي اإلسكندرية (62)باإلبقاء على هذا االمتياز الذي منحه لها دقلديانوس
ظهروا سعادتهم بهذه المنحة من اإلمبراطور بأن أقاموا له ذلك العامود الضخم المعروف باسم أ

 .(63)عامود بومبي، واليزال موجوًدا بالمدينة
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 الخاتمة:
منذ فتح مصر على يد القائد الروماني أكتافيوس والذي ُلقب بأغسطس عقب موقعة أكتيوم 

يعانون مما وقع عليهم من ظلم وانتقاص في حقوقهم من هذا  ق.م، وبات السكندريون 31البحرية 
النظام الجديد، فكانت البداية منذ عهد اإلمبراطور أغسطس والذي أصدر قراره بحرمان 
السكندريين من المجلس التشريعي )البولي( والذي يمارسون من خالله حقوقهم السياسية ثم توالت 

وهو ما حدث من خالل مطالبة اليهود بمشاركة معاناة الشعب السكندري في فقدان حقوقه 
السكندريين في مواطنتهم السكندرية وهو ما يمثل الفتنة التي اشتعلت بين السكندريين واليهود في 
عهد اإلمبراطور كاليجوال واستمرت في عهد اإلمبراطور كالوديوس وفي البداية وطوال هذه الفترة 

مطالبة بحقوقهم من النظام الحاكم )الدولة الرومانية(، كان السكندريون يلتزمون بالسلمية في ال
وهو ما ظهر من خالل األدب السياسي والذي عرف بأعمال الشهداء الوثنيين أو أعمال الشهداء 
السكندريين، ولكن استمر الصراع بين السكندريين والسلطة الرومانية وتطور حتى وصل إلى 

لسلطة الرومانية والتعاون مع أي طرف يمكنهم لجوء السكندريين إلى استخدام السالح ضد ا
)السكندريين( من التخلص من هذه السلطة، وهو ما اتضح في عهد اإلمبراطور أوريلليانوس 
واإلمبراطور دقلديانوس، وعلى الرغم من أنهم )السكندريين( في كثير من األحيان كانوا يفشلون 

هم لم يستسلموا لهم بل ظلوا يقاوموا هذا في الحصول على حقوقهم من السلطة الرومانية إال أن
 الحكم حتى النهاية.
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 حواشي البحث:
عن موقعة أكتيوم البحرية التي انتصر فيها أكتافيوس القائد الروماني على كليوباترا وأنطونيوس وفتح مصر.  (1)

راجع: عبد اللطيف أحمد على؛ مصر واإلمبراطورية الرومانية في ضوء األوراق البردية، دار النهضة 
 .36، 32، ص 1972العربية، 

كتافيوس، راجع: سيد أحمد على الناصري، تاريخ اإلمبراطورية وحول لقب أغسطس الذي حصل عليه القائد أ (2)
 .28، 27، ص 1975الرومانية السياسي والحضاري، دار النهضة العربية، 

 رفض اإلمبراطور أغسطس أن يصبح المصريون أعضاء في مجلس السيناتو في روما. راجع:  (3)
Dio Cassius, Roman History (L.C.L.), vol. 6, Book LI, Paragraph 17. 

(4 ) Robert, W. Smith, The Art of Rhetoric in Alexandria, its theory and practice in the Ancient World, 

The Hague, Netherlands, 2012, p. 21.                                                                 
م وتدرج في سلك الوظائف الرومانية 3م وبداية القرن 2عاش ديون كاسيوس في النصف الثاني من القرن  (5)

حتى تولى منصب القنصلية وكتب تاريًخا لروما استمده من المصادر المعاصرة القديمة. راجع: مصطفى 
م، 2011لرومانية(، دار المعرفة الجامعية، العبادي، اإلمبراطورية الرومانية )النظام اإلمبراطوري ومصر ا

 .111ص 
  .Dio Cassius, op. cit., vol. 6, Book LI, parag. 17                                              راجع: (6)

 .Dio Cassius, op. cit., vol. 6. LI                                                               راجع: (7)

17. 
؛ عبد 19وعن زيارة اإلمبراطور أغسطس لإلسكندرية راجع: سيد أحمد على الناصري، المرجع نفسه؛ ص 

 .29اللطيف أحمد على، المرجع نفسه، ص 
 .Dio Cassius, 6. LI                                                                               راجع: (8)

17. 

 .121مصطفى العبادي، تاريخ اإلمبراطورية الرومانية، ص راجع:  (9)
 .121مصطفى العبادي، نفسه، ص  (10)
 حول سبب الخالف بين السكندريين واليهود في عهد اإلمبراطور كاليجوال راجع: (11)

Sandra Gambetti, The Alexandrians Riots of 38. C. E. and the Persecution of the Jews: A historical 

Reconstruction, Leiden, Boston, 2009, pp. 213- 216. 

(12                                                                             )Robert Smith, op. cit., p. 21. 

 .125عبادي، نفسه، ص مصطفى ال (13)
، 122حول الخالف بين السكندريين واليهود على مواطنة المدينة راجع: سيد الناصري، نفسه، ص ص  (14)

123. 
 ؛126مصطفى العبادي، نفسه، ص  (15)

J. B. Bury, A history of the Roman Empire 27 B. C. to 180 A.D., Merkoba Press, 2017, no. page. 

؛ سيد 126، راجع: مصطفى العبادي، نفسه، ص (ارة صغيرة )شمال شرق يهوذا )فلسطين(وهي إم (16)
 ؛121الناصري، نفسه، ص 

Barbara Levick, Claudius, Routledge, London, 2001, p. 184. 

               .Sandra Gambetti, op. cit., p. 246( وعن موقف اإلمبراطور كاليجوال من اليهود راجع:         17)
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 ;Barbara Levick, op. cit., p. 184.  J. B. Bury, op. cit., no. page                            راجع: (18)

 ,Musurillo, H. A., The Acts of the Pagan Martyrs, or Acta Alexandrinorum, Oxford, 1954( راجع: 19)

No. II;                                                                                                                                   
 

 ؛ راجع أيًضا:126مأخوذ )عن( مصطفى العبادي، المرجع نفسه، ص 
Sandra Gambetti, op. cit., p. 141. 

(20)Sandra Gambetti, op. cit., p. 138; Stephen, P., Kershaw, A brief history of the Roman Empire Rise 

and Fall, London, 2013, no page; Philo, Flaccum, 16-22.                                        
(21)             Sam Wilkinson, Caligula, Routledge, London and New York, 2005, pp. 51, 84.  
 بزعامة فيلون والوفد السكندري بزعامة إيزيدور وأبيون. راجع:  يوكان الوفد اليهود (22)

Sam Wilkinson, op. cit., p. 51, 84. 

هو ما وردت اإلشارة عنه في كتاب "سفارة إلى وذهب أيًضا وفًدا من اليهود لمقابلة اإلمبراطور كاليجوال و  (23)
 جايوس" للفيلسوف العبري فيلون والذي كان رئيًسا للوفد اليهودي حينذاك. راجع:

Filon, in Flaccum, ed by Legatio ad Gaiusm; 

 ؛127راجع أيًضا: مصطفى العبادي، نفسه، ص 
Michael Grant, The Climax of Rome, The final achievements of the Ancient World, AD. 161- 337, 

Weidenfeld, London, 1993, p. 175.  

 وعن اإلمبراطور كالوديوس راجع: (24)
 Scramuzza, V. M., The Emperor Claudius, Harvard Univ. Press, 1940, p. 62. 

وهو عبارة عن رسالة موجهة للسكندريين.  وقد عثر على بردية يونانية تحتوي على الرد الكامل لكالوديوس (25)
 راجع: 

Walter Ewing Crum & Harold Idris Bell, The Jews and Christians in Egypt, Jewish Troubles in 

Alexandria and Athanasian Controversy, Oxford Univ. Press, 1924, pp. 5, 22, 27; Robert, W. Smith, 

op. cit., p. 79.  
قام اإلمبراطور كالوديوس من خالل رسالته التي وجهها للسكندريين بإعطائهم األهمية الكاملة وعاملهم  (26)

 معاملة رسمية، وذلك في الجزئين األول والثاني من رسالته. راجع:
Sandra Gambetti, op. cit., pp. 220- 221. 

 .Barbara Levick, op. cit., p)عن(  .Acta Alexandrinorum, II, 14-72              راجع أيًضا:

89.  

خطاب اإلمبراطور كالوديوس الذي أرسله لإلسكندرية اليهود، والذي خاطب فيه السكندريين  لم يرض   (27)
 بدرجة أكبر وبشكل رسمي عن موقف اليهود من خطاب كالوديوس راجع:

Musurillo, H. A., The Acts of the Pagan Martyrs (Acta Alexandrinorum), Oxford, 1954, 18-26, 117-40 

 .Sam Wilkinson, op. cit., p. 59 )عن(

 .Sandra Gambetti, op. cit., p                        والمقصود من ذلك هو الحقوق السياسية راجع: (28)

249. 

  .129( مصطفى العبادي، نفسه، ص 29)
 .130 -129مصطفى العبادي، نفسه، ص ص  (30)
(31) Sandra Gambetti, op. cit., p. 249. 106؛ عبد اللطيف أحمد على، المرجع نفسه، ص. 
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                 .Barbara Levick, op. cit., p. 183                                                  راجع: (32)

    

(33 )Acta Alex., II. 72- 82.                                     )عن(Sandra Gambetti, op. cit., pp. 221- 222. 

وعلى الرغم من ذلك فقد اتهم كالوديوس بأنه استمع لجانب واحد فقط وهو السكندري ضد الجانب اليهودي  (34)
 واتهم بمحاباته للسكندريين على حساب اليهود، ولكنه استمع لكال الجانبين. راجع:

Barbara Levick, op. cit., p. 118. 

(35                                                                 )Barbara Levick, op. cit., p. 81.              
(36                                                                                                )Ibid., p. 184. 

هذه البرديات فإننى استعنت بما ورد ذكره في كتاب د. مصطفى العبادي،  ونظًرا لتعثر الوصول إلى (37)
اإلمبراطورية الرومانية، وكذلك ما ورد من استشهاد بهذه البرديات في المراجع األخرى. راجع: مصطفى 

 .131ص     العبادي، نفسه، 
)عن( مصطفى  ;Musurillo, acts of the Pagan Martyrs (acta Alexandrinorum), no. IV, acta Isidor( راجع: 38)

 .131العبادى، نفسه، ص 
وقد حاول كل من أزيدور والمبسون أثناء محاكمتهما إظهار حماية الوالي فالكوس لليهود، وذلك بتوصية  (39)

من اإلمبراطور كاليجوال للوالي بأن يغض الطرف عن يهود اإلسكندرية ـ وهو ما فيه شك من الموقف 
 تجاه الطرفين المتنازعين )السكندريين واليهود( ـ. راجع:الحقيقي للوالي 

Sam Wilkinson, op. cit., p. 51. 

 .134مصطفى العبادي، نفسه، ص  (40)
عن ما قام به فسبسيانوس للتخلص من فيتيللوس واالستيالء على عرش اإلمبراطورية راجع: مصطفى  (41)

 .160؛ سيد الناصري، نفسه، ص  J. B. Bury, op. cit., no. page؛ 134العبنادي، نفسه، ص 
(42                 )Dion Cassius, Roman History, vol. 8, LXV, 8. ؛J. B. Bury, op. cit., no. page; 

(43                                                                       )Dion Cassius, op. cit., 8. LXV. 8. 

(44     )                                                                                       Ibid., 8. LXV. 8. 
(45)        Ibid., 8. LXV. 8.                        

     

(46                                                                       )Dion Cassius, op. cit., 8. LXV. 8. 

 .300؛ سيد الناصري، نفسه، ص 154مصطفى العبادي، نفسه، ص  (47)
ادعت الملكة زينوبيا ملكة تدمر أنها تنخرط من ساللة الملكة كليوباترا ملكة مصر وأن مدينة اإلسكندرية  (48)

 .301هي المدينة األم بالنسبة لألسرة المالكة في تدمر. راجع: سيد الناصري، نفسه، ص 
 .309؛ سيد الناصري، نفسه، ص 155مصطفى العبادي، نفسه، ص  (49)
 ;Cary, M. and Scullard, H., A history of Rome, London, 3rd ed., 1979, p. 514( راجع:         50)

، ص 1992محمد السيد عبد الغني، تاريخ مصر تحت حكم الرومان، دار المعرفة لجامعية، اإلسكندرية، 
87. 

(51) Historia Augusta, Firmus 87؛ محمد السيد عبد الغني، نفسه، ص. 
(52)                                                              Cary, M. & Scullard, H., op. cit., 

p. 514. 

 ؛ 155مصطفى العبادي، نفسه، ص  (53)
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Raoul MC Laughlin, Rome and the Distant East Trade Routes to the Ancient Lands of Arabia, 

Continuum, London and New York, 2010, p. 138. 

(54                                                         )Raoul MC Laughlin, op. cit., p. 138.              

(55)Jouguet, P., L'Egypte Greco-Romaine de la Conquéte d'Alexandre à Diocletien dans Précis 

d'L'Histoire d'Egypte, Tome I, Le Caire, 1932, p. 404;                                                      
 .310راجع أيًضا: سيد الناصري، نفسه، ص       
كالرياضة والهندسة والفلك  أناطول هو سكندري المولد، وكان من أقدر العلماء في الفلسفة اليونانية، (56)

والمنطق، وقد ترك اإلسكندرية بعد انتهاء حصارها. راجع: يوسيبيوس القيصري، تاريخ الكنيسة، مكتبة 
 .342، ص 1998، 3المحبة، ترجمة القمص مرقس داود، ط 

 وعن المساعدات التي قدمها األسقف أناطول للشعب السكندري المحاصر. راجع:  (57)
Eusibius, Historia Ecclesiastica, VII. 32. 

 .342يوسيبيوس القيصري، نفسه، ص  (58)
 ;Seston, W., Diocletian, 1946, pp. 137 ff                  عن دوميتيانوس ومساعده أخيليوس. راجع: (59)

  .Cary, M. & Scullard, H., op. cit., p. 518                                                   راجع أيًضا:    

 .177منسي يوحنا، تاريخ الكنيسة القبطية، مكتبة المحبة، ص  (60)
 وعن حصار دقلديانوس لمدينة اإلسكندرية راجع:  (61)

Bill Leadbetter, Galerius and the will of Diocletian, Routledge, 2011, no page.   

 .147، ص 1998ية، محمد مرسي الشيخ، تاريخ مصر البيزنط (62)
هو عمود كورنثى من الجرانيت الوردي أقيم في اإلسكندرية لإلمبراطور دقلديانوس وكان تمثاله الضخم  (63)

، 1988مقاًما على قمته. راجع: محمد كمال صدقي، معجم المصطلحات األثرية، جامعة الملك سعود، 
، عمود بومبي؛ إسالم 2011القاهرة، عمود بومبي؛ راجع أيًضا: أحمد عثمان، حضارة مصر القبطية، 

؛ الموسوعة الحرة، 207-206، عمود بومبي، ص ص 1994قطب، موسوعة الشروق، دار الشروق، 
 ويكيبيديا، عمود السوارى.
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 نقاط مضيئة في حياة اإلمبراطورة ثيودورا
 )دراسة تاريخية من خالل كتاب بروكوبيوس "التاريخ السرى"(

            أميرة قاسم الحدينى د/    
 مدرس بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية                                            

 جامعة اإلسكندرية –كلية اآلداب                                                       
 :البحث ملخص

كانت اإلمبراطورة ثيودورا من أهم الشخصيات النسائية التي عرفها التاريخ والتي استطاعت أن 
ان تصل إلى عرش اإلمبراطورية بعد أن كانت فتاة بسيطة، وكان لها ـ بعد زواجها بجستني

واعتالئها عرش اإلمبراطورية ـ دوًرا كبيًرا على الجانب السياسي وكذلك االجتماعي، وهو ما قامت 
به من خالل سن قوانين من شأنها حماية المرأة والطفل، وهي أعمال تحسب لها كنقاط مضيئة 

ا، في حياتها، واهتم العديد من المؤرخين سواء المعاصرين أو غير المعاصرين بشخصية ثيودور 
ومدى تأثيرها في توجيه سياسة اإلمبراطورية، وكان بروكوبيوس من أشهر المؤرخين الذين كتبوا 
عنها، ومن أهم أعماله كتابه التاريخ السري، وهو العمل الذي سوف أقوم من خالله بتسليط 

 الضوء على النقاط المضيئة في حياة ثيودورا.
 الكلمات الدالة:

 .اإلمبراطور جستنيان -العصر الوسيط -روكوبيوسكتاب ب -اإلمبراطورة ثيودورا
 مقدمة:

شهد التاريخ في العصر القديم ظهور شخصيات نسائية تحّكمت )سيطرت( على مجرى األحداث 
السياسية؛ وذلك من خالل سيطرتها على نظام الحكم. وهناك أمثلة على ذلك نذكر منها الملكة 

وقد   أن توجه سياسة الدولة أثناء فترة حكمها. البطلمية كليوباترا التي حكمت مصر، واستطاعت
استمر دور المرأة وتأثيرها على مجرى أحداث التاريخ في العصر الوسيط، وذلك بظهور شخصية 
تعد من أقوى الشخصيات النسائية التي ظهرت في هذه الفترة )العصر الوسيط( وهي المرأة أو 

والتي كانت في مرحلة من مراحل حياتها تمثل مرحلة الزوجة أو اإلمبراطورة أو القديسة ثيودورا، 
خاصة لها تأثير في أحداث هذه الفترة خاصة وأن ثيودورا عاشت في وقت شعر فيه الناس بأن 
أيدي اآللهة هي التي تحرك حياتهم وتتحكم فيها حتى أنهم آمنوا بأن اآللهة يمكنها أن تمنح 

تعتبر عاماًل قوًيا ومؤثًرا للتغيير في عهد  (1)ودوراكما كانت ثي  شخًصا معيًنا عنايتها وتساعده.
وكان الجميع يعلم بدورها الذي قامت به لمساعدة جستنيان في االحتفاظ اإلمبراطور جستنيان 

وعلى هذا فإن كل مرحلة من مراحل حياة ثيودورا كان لها تأثيرها   بعرشه حتى الذين ال يحبونها.
كتب   ن الناحية السياسية أو االجتماعية أو حتى الدينية.الخاص في أحداث هذه الفترة سواء م
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العديد من المؤرخين سواء المعاصرين لهذه الفترة أو غير المعاصرين عن شخصية هذه 
اإلمبراطورة ومدى تأثيرها )دورها( في توجيه سياسة اإلمبراطورية المتأخرة )البيزنطية( في القرن 

الذين كتبوا عن ثيودورا، وكان سكرتيًرا ومستشار القائد م وكان بروكوبيوس من أشهر المؤرخين 6
بليزاريوس والذي كتب عن هذه الفترة كتابه عن الحروب التي حدثت في عهده )بليزاريوس( وعهد 
ثيودورا كما كتب كتابه المباني والذي تضمن فيه الحديث عن المشروعات الكبرى التي أقامها 

والذي سجل فيه حياة جستنيان  (2)كتابه "التاريخ السري"اإلمبراطور جستنيان، كما كتب أيًضا 
وثيودورا وأعمالهما ومساوئ حكمهما، وهو العمل الذي لم يتم نشره في حياته. هذا العمل الذي 
سوف أقوم من خالله بإظهار النقاط المضيئة التي كانت في حياة اإلمبراطورة ثيودورا ـ على 

ثيودورا ـ والتي أثبتت من  وكوبيوس الجوانب السيئة في حياةالرغم من أن هذا العمل تناول فيه بر 
خاللها أنها شخصية قوية ودورها القوى الذي لعبته في الناحية السياسية وذلك من خالل إنقاذ 

ية وذلك من خالل القوانين التي سنتها لحماية المرأة عالناحية االجتماعرش زوجها جستنيان أو 
 بحث حول عدة محاور:والطفل ـ ويدور موضوع هذا ال

يودورا وزواجها من اإلمبراطور جستنيان ث: إشارة بروكوبيوس إلى المراحل األولى من حياة أولا 
 وما تطلبه ذلك من تغيير في قوانين اإلمبراطورية.

 : إنقاذ ثيودورا لعرش جستنيان )ثورة النصر( وهو دور سياسي.ثانياا
اإلمبراطورية وقوانينها وهو ما نتج عنه قوانين سنتها من أجل : تحكم ثيودورا في شئون ثالثاا

   حماية حقوق المرأة والطفل.
 وسوف أبدأ بالحديث عن المحور األول وهو:

 -تربيتها -إشارة بروكوبيوس إلى )المراحل األولى( من حياة ثيودورا من حيث )أصلهاأولا: 
 وصلت إلى الزواج من اإلمبراطور جستنيان: شخصيتها(، حتى

بدأ بروكوبيوس حديثه عن ثيودورا في عمله "التاريخ السري" باإلشارة إلى أصلها وتربيتها ـ ربما 
كان يريد من خالل هذا الوصف الصريح الذي سوف أشير إليه أن يوضح السبب في كل 

ويبدأ بروكوبيوس حديثه عنها  المواقف التي سوف تصدر عن ثيودورا فيما بعد كإمبراطورة.
بيزنطة وكان يعمل حارًسا في  Acacuis"(3)"كان هناك رجل يدعى أكاكيوس "  )ثيودورا( بقوله:

منتمًيا إلى حزب الخضر ـ حيث تأثرت ثيودورا في هذه الفترة بالناحية  (4)لحيوانات السيرك
، ومات هذا الرجل (5)بةـ ويحمل لقب حارس الدب السياسية وذلك بظهور حزبي الزرق والخضر

في الوقت الذي كان فيه اإلمبراطور أناستاسيوس جالًسا على عرش اإلمبراطورية تارًكا ثالث 
وكانت كبراهن لم تكمل عامها السابع بعد حتى  .(6)بنات وهى "كوميتو وثيودورا وأنستاسيا"

ة ليساعدها في إدار  Asteriusتزوجت األم )أم الثالث فتيات( من رجل آخر يدعى أستيريوس 
كُبرت الفتيات وضعتهم أمهم على خشبة المسرح فوًرا وعندما   .(7)"..المنزل والعناية بالحيوانات،.
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حيث كان مظهرهم جذاًبا جًدا ـ لم يكونوا كلهم هكذا في وقت واحد ـ وعلى أية حال، كان يبدو لها 
تكمل بروكوبيوس وصفة لما كان ويس  .(8)أن كل واحدة منهن ناضجة بدرجة كافية لهذه الوظيفة

عليه حال الفتيات الثالث ومن بينهن ثيودورا بعد وفاة والدهن حيث يقول: "وكانت الكبرى 
كوميتو" قد أصبحت فعاًل واحدة من أشهر العاهرات في ذلك الوقت و"ثيودورا" التي جاءت بعد 

واعتادت أن تساعد أختها ذلك كان ترتدي قميًصا صغيًرا ذا أكمام قصيرة وهو ملبس الخادمات، 
بطرق مختلفة متتبعة إياها في كل مكان حاملة فوق أكتافها دائًما المقعد الذي اعتادت أن تجلس 

ويواصل بروكوبيوس الحديث عن ثيودورا حيث يتحدث   .(9)عليه أختها في االجتماعات العامة"
"وفي هذا الوقت كانت ثيودورا عن األعمال الشاذة التي كانت تقوم بها منذ نعومة أظافرها فيقول: 

التزال غير ناضجة بدرجة تسمح لها أن تقوم بممارسة الجنس كامرأة، ولكنها كانت تتصرف 
كعاهرة شاذة إلرضاء الزبائن من أدنى األنواع بما فيهم الخدم الذين كانوا يصاحبون أسيادهم إلى 

، واستمرت ثيودورا هكذا (10)لبذيئةالمسرح، وكانوا ينتهزون الفرصة لتسلية أنفسهم بهذه الطريقة ا
مستخدمة جسدها في هذه األعمال والممارسات الشاذة وغير  (11)مدة ال بأس بها في بيت للدعارة

الطبيعية وبمجرد أن كبرت انضمت إلى النساء على المسرح. وسريًعا ما أصبحت غانية من 
وذلك ألنها لم تكن عازفة فلوت أو عازفة قيثارة ؛ (12)النوع الذي أسماه أسالفنا "حثالة الجيش"

كانت تبيع جاذبيتها ألى وحتى لم تكن مدربة لالنضمام إلى جوقة الراقصين، بل 
استمر بروكوبيوس بتعداده للمارسات الشاذة والصفات الوضيعة التي كانت   .(13)."شخص،....

ستنتج من هذا الوصف الدقيق . ويمكن أن ن(14)تتسم بها ثيودورا في هذه الفترة من حياتها
والمّفصل والمطّول والقاسي في معظم الوقت مدى ما يكنه بروكوبيوس من شعور بالكراهية تجاه 

كل بشاعة عة، واستخدام جسدها ببشع تصوير عن الفجور والخالثيودورا، حيث أنه يقدمها في أ
ة لهؤالء. ويقصد بهم ير شؤم ألي شخص محترم فيقول عنها: "بالنسبحتى أنه وصفها بأنها نذ

األشخاص المحترمين الذين ال يحبون الخالعة والفجور. الذين كانوا يرونها في الساعات األولى 
 .(15)من النهار يعتبرونها نذير شؤم"

"ήν γὰρ τοις ορωσιν α ̉́λλως τεκαὶ α ρχομένης ημέρας βλάσφημος οι ωνός". 

 ثيودورا إلى الحديث عن معاملتها لزميالتها فيقول:كما يمتد وصف بروكوبيوس لبشاعة سلوك 
كالعاصفة ألنها كانت  ن "أما بالنسبة لزميالتها الممثالت فقد اعتادت أن تثور عليهن في جنو 

ويستطرد بروكوبيوس عن بدايات ثيودورا فيذكر أنها سافرت إلى   .(16)تحقد عليهن جًدا"
زنطة، وذلك بحًثا عن ما يمكّنها من الحصول اإلسكندرية بعد أن ضاقت بها ُسبل العيش في بي

في كل و عادت بعدها إلى بيزنطة،  (17)على ضروريات الحياة، ثم قامت برحلة حول الشرق كله
وهكذا كان مولد ونشأة ثيودورا مثار   مدينة تسافر إليها كانت تمتهن نفس المهنة الال أخالقية.

ع، وعندما عادت إلى بيزنطة كان ينتظرها حديث عام بين الشوارع وبين الناس من كل األنوا 
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جستنيان )الذي كان في هذا الوقت قد وصل إلى مرتبة عضو مجلس شيوخ( وعاش معها في 
البداية متخذها عشيقة له ورّقاها إلى رتبة النبالء، وهو ما مكنها )ثيودورا( من امتالك نفوذ هائل 

( رأيه Robert Browningراونينج ). وهنا يذكر الكاتب والمؤرخ روبرت ب(18)وثروة كبيرة
أو الذاكرة الشخصيى في شخصية ثيودورا حيث يصفها قائاًل: "إن الطبيعة منحتها القوة والخبرة 

القوية والموهبة والقدرة على الظهور العام، والثقة بالنفس ـ وهو ما استطاعت أن تستغله بصورة 
لى هذا المركز القوي، وتصبح إمبراطورة أحد ما جعلها تصل إ ىقوية ـ بجانب أنها كانت ال تخش

لعالم أن ينفق كل أمواله كان جستنيان يتصور أن أمتع ما في ا  .(19)على عرش اإلمبراطورية
ته، وعندما ساعدته ثيودورا على فعل ذلك جلب هذا على الناس فقًرا ـ من وجهة نظر على عاطف

ثيودورا على اإلمبراطورية ـ أكثر بكثير بق جستنيان ومعرفته بروكوبيوس في وصفه لما جلبه عش
ويذكر   .(20)ليس فقط في العاصمة بل في كل جزء من أجزاء اإلمبراطورية من ذي قبل

ثيودورا؛ أولها أن اإلمبراطورة يوفيميا ببروكوبيوس أنه كان هناك عدة عقبات أمام زواج جستنيان 
(Euphemiaزوجة اإلمبراطور جستين )(21)  خصيتها بأنها كانت ال تحب كل والتي اتسمت شـ

ـ على الرغم من افتقارها للثقافة، وجهلها التام بشئون الدولة، وعلى ما هو غير صحيح وكريه 
الرغم أيًضا من أنها لم تعارض جستنيان في أي من أعماله إال أنها عارضته في موقفه من 

قد كانت هناك عقبة ثانية ومن ناحية أخرى فهذا من ناحية   ثيودورا ورغبته في الزواج منها.
وقفت في وجه جستنيان وزواجه بثيودورا وهو أنه كان يعتبر من المستحيل على رجل وصل إلى 
مرتبة عضو مجلس الشيوخ أن يجعل عاهرة زوجة له؛ وذلك ألن قوانين اإلمبراطورية آنذاك 

اإلمبراطورة، وكان اإلمبراطور ولكن بعد وقت الحق ماتت   .(22)منذ البدايةكانت تمنع هذا األمر 
في شيخوخته وعجزه لدرجة أنه أصبح مثاًرا للسخرية من رعيته ومّعرًضا لالحتقار  (23)جستين

الشديد من قبل الجميع بسبب جهله باألمور التي تحدث في اإلمبراطورية من ناحية وتجاهله 
آلخر كان الجميع يخشى وعلى الجانب ا  ألمور أخرى في شئون اإلمبراطورية من ناحية أخرى.

وفوضى جستنيان ويتوددون إليه بكل الجهد ألنه كان دائًما ما يثير المشاكل ويسبب قلًقا عاًما 
ولكن جستنيان اختار اللحظة المناسبة لتدبير خطبته من ثيودورا ـ على الرغم   في اإلمبراطورية.

جستنيان أرغم اإلمبراطور من كل العقبات التي كانت أمامه لمنع حدوث هذا الزواج إال أن 
آخر زواج أعضاء مجلس الشيوخ من عاهرات ويصدر قانوًنا  عجستين أن يلغي القانون الذي يمن

، ليس هذا فحسب (25)يسمح بذلك؛ ومنذ هذه اللحظة عاش مع ثيودورا كزوجة شرعية له (24)جديد
وبيوس كيف أصبحت وهكذا يظهر بروك  .(26)بل فتح المجال أمام اآلخرين أن يخطبوا عاهرات

ثيودورا زوجة لإلمبراطور جستنيان على الرغم من كل العقبات التي كانت تقف أمام هذا الزواج 
اإلمبراطورية التي كانت تمنع حدوث ذلك وإصدار  (27)لقوانين وشرعيته، وما تطلبه ذلك من تغير

وبعدها اعتلى جستنيان العرش اإلمبراطوري بضربة واحدة   .(28)أخرى بداًل منها تسمح بذلك
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شجاعة ملفًقا عذًرا يخفى به تناوله الجرئ للحدث، وأعلن إمبراطوًرا للرومان بالمشاركة مع خاله 
وبذلك   .(29))جستين( الذي أرغمه الخوف على التصويت على هذه الطريقة بأريستقراطية تامة

بثالثة أيام، وبعد أيام قليلة  (30)مبراطورية قبل عيد الفصحمارس جستنيان وثيودورا سلطاتهم اإل
مات جستين بأسباب طبيعية بعد أن حكم تسع سنوات، وأصبح جستنيان وثيودورا أصحاب الملك 

 (32)ويصف بروكوبيوس كيف استطاعت ثيودورا أن تصل إلى عرش اإلمبراطورية  .(31)الوحيدين
ن ثيودورا التي ولدت ونشأت وتعلمت كما وصف أا حدث فيقول: "وهكذ (33)بزواجها من جستنيان

ولم يكتف بروكوبيوس بتعبيره في   .(34)سابًقا قد اعتلت العرش اإلمبراطوري رغم كل المصاعب"
الجملة السابقة عن استيائه لوصول ثيودورا إلى العرش، واألسلوب والطريقة التي وصلت بها إلى 

تيائه من رد فعل كل من أعضاء مجلس الشيوخ، ورجال غرضها؛ ولكنه سّجل أيًضا اندهاشه واس
الدين، والشعب، والجيش، وعدم اعتراض أي من هؤالء على اعتالء مثل هذه الشخصية عرش 

حيث يعبر بروكوبيوس عن استيائه بقوله: "ومن   .اإلمبراطورية، وذلك بزواجها من جستنيان
ُتدار  يالشيوخ كان يرى الدولة وهالمؤسف أن نقول إنه ما من عضو واحد من أعضاء مجلس 

بالعار وقد أعطى لنفسه الحق أن يعترض أو يعارض مثل هذه األعمال، بل إنهم كانوا يجثون 
 .(35)جميًعا أمامها )ثيودورا( كما لو كانت إلهة"

"Καίπερ αυ τὴν άπαντες ι σα θεω προσκυνήσοντες " 

 .(36)"ةواحًدا امتعاضه عندما يطلقون عليها لقب "السيدويستكمل حديثه قائاًل: "كما لم ُيبد قسيًسا 
"أما الشعب الذي ف الشعب نفسه من ثيودورا قائاًل:  ويواصل بروكوبيوس باستياء وصفه لموق

كان قد شاهد عروضها السابقة في المسرح فقد فكر على الفور بأنه من األنسب أن يتبعوا 
دعائه لمواجهة الخطر على أرض المعركة لصالح )يسلموا( الواقع، ولم يستاء أي جندي من است

هكذا أصبح الجميع خاضعون تحت سيطرة ثيودورا ـ من وجهة نظر بروكوبيوس ـ   .(37)ثيودورا"
كما لو كان هذا الوضع قدًرا محتوًما عليهم، وعلى هذا فإنه لم يستطع أحد أن يمنعها من التحكم 

هذه الدراسة والتي تناولت فيه حديث  في شئون الدولة. كان هذا عن المحور األول من
ثيودورا األولى حتى وصلت إلى عرش اإلمبراطورية بزواجها من جستنيان بروكوبيوس عن حياة 

الثاني والذي يشير فيه بروكوبيوس عن الدور القوى الذي قامت به وسوف انتقل إلى المحور 
 وهو دوًرا سياسًيا قوًيا. ثيودورا في إنقاذ عرش اإلمبراطور جستنيان أثناء ثورة النصر 

 إلنقاذ عرش جستنيان )ثورة النصر(: المحور الثاني: الدور الذي قامت به ثيودورا
في كل التغييرات التي حدثت في عهد اإلمبراطور جستنيان،  (38)كان لثيودورا دوًرا كبيًر وقوًيا

بروكوبيوس والذي  ، ومنهم(39)يحبون شخصيتهاال وكان الجميع يعلم بهذا الدور، حتى الذين 
تحدث في هذه النقطة عن ما فعلته ثيودورا وجستنيان في اإلمبراطورية قائاًل: "سوف أقدم صورة 
لشخصية هذه المرأة وما فعلته هي وزوجها سوًيا ألنه لم يحدث أن فعل أي منهما شيًئا منفصاًل 
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أنهما كانا مختلفين  ا المشترك، ولمدة طويلة كان االعتقادم، وحتى نهاية حكمه(40)عن اآلخر
تماًما في أفكارهما واهتماماتهما ولكن ُعرف فيما بعد أن هذا االعتقاد الخاطئ قد كوناه عامدين 

. وكانت هذه هي الخطة (41)ضدهما للتأكد من ان الشعب سوف ال ينحي مشاكله جانًبا ويثور
األمور حتى فيما  التي اتبعها ثيودورا وجستنيان للسيطرة على الشعب، وقد ظهر ذلك في كل

كانت هذه أول خطوة في تنفيذ خطتهما في تقسيم الشعب، ويمكن   .(42)يتعلق بالخالفات الدينية
ثم  أن نستنتج من ذلك الطريقة التي اتبعتها ثيودورا في التحكم في توجيه سياسة اإلمبراطورية.

، وذلك بأن تظاهرت (43)كانت الخطوة الثانية والتي قاما فيها باإلبقاء على األحزاب في نزاع
، وأنها تمدهم بكل السلطة المطلقة ضد (44)ثيودورا من ناحية بانها تدعم بكل قوتها حزب الزرق 

الحزب المضاد لهم، فقد منتحتهم التصريح بطريقة غير قانونية )شرعية( الرتكاب جرائمهم 
اطورية القائمة آنذاك، وذلك ـ وهذا يدل على خرق ثيودورا لقوانين اإلمبر وأعمالهم الثورية والعنيفة 

لكي تصل إلى غايتها في تقسيم الشعب ـ كما كان جستنيان يتظاهر هو اآلخر بأنه على العكس 
من زوجته وموقفها السياسى في تدعيمها لحزب الزرق وذلك إلحداث انقسام بين األحزاب 

. كل ذلك بتدبير (45)السياسية. وبهذه الطريقة سلب كل منهما معظم ثروات الخصمين المتنافسين
من ثيودورا لضمان السيطرة على الشعب بكل أحزابه وطوائفه، وهذا إن دّل على شئ فإنما يدل 

ثيودورا ليست بالشخصية السهلة في التعامل معها، فقد رأى بروكوبيوس فيها  على أن شخصية
بيوس لشخصية . فعلى الرغم من النقد الذي قدمه بروكو (46)أنها كان لديها عقل وإرادة ثابتة

ثيودورا من خالل كتابه التاريخ السري إال أنه كان يرى فيها الشخصية القوية الذكية الطموحة 
قط وال لها أنها كانت تعتمد على رأيها فذات الرأي الثابت والقوى، كما قال عنها أيًضا ناقًدا 

شخصية ثيودورا  كما استمر بروكوبيوس في توجيه النقد لبعض الجوانب في  .(47)أحد"تستشير 
قائاًل أنه "لم يستطع أحد أن يتدخل في أمورها، أو أن ينقذ الضحية من أيديها ومن غضبها، 
حتى أنه لم ير أحًدا أبًدا ثيودورا تتسامح مع شخص أهانها حتى إذا مات هذا الشخص فقد كانت 

فهو كان يرى هنا يظهر بوضوح رأي بروكوبيوس في شخصية ثيودورا   .(48) تنتقم من ابنه..."
فيها بعض الجوانب المضيئة وهي الشخصية القوية والذكية والطموحة وذات الرأي الثابت 

ويستكمل   واإلصرار على مواقفها ورأيها حتى وإن كان يجانبها ـ في كثير من األحيان ـ الصواب.
رية ن الخطة التي استطاعت ثيودورا من خاللها السيطرة على اإلمبراطو عبروكوبيوس حديثه 

يذكر أن أحوال اإلمبراطورية بعد اعتالء جستنيان العرش ـ والتي كان لثيودورا دوًرا بارًزا فيما ف
وصلت إليه اإلمبراطورية في عهد جستنيان ـ فيقول: "عمت الفوضى في جميع أرجاء 

األمور التي يمنعها القانون واختفت التقاليد التي كانت سائدة في  اإلمبراطورية وأبيحت
وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على عدم اهتمام كل من ثيودورا   .(49) ..".راطورية.اإلمب

وجستنيان بالقوانين التي كانت تحكم اإلمبراطورية واستخدامها للوصول بها إلى مصالحهم 
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الشخصية دون االهتمام بتحقيق العدالة وخاصة من جانب ثيودورا والتي يصفها بروكوبيوس 
  .(50)هى القسوة والصعوبة""بأنها كانت في منت

 "θεοδώρας δὲ τω χαλεπω καὶ λίαν δυσκόλω " 

 .(51)فهي كانت دائًما تتهم كذًبا أي شخص يرفض العمل لصالحها واالنصياع ألوامرها"
وهكذا ـ كما يشير بروكوبيوس ـ كانت الطريقة التي تقوم ثيودورا من خاللها بتوجيه سياسة 

شئونها فيها التحكم في اإلمبراطور جستنيان نفسه والسيطرة عليه. ولم تكتف اإلمبراطورية وإدارة 
ثيودورا بما فعلته في اإلمبراطورية من أجل الوصول إلى أغراضها بل سعت إلى تنفيذ الخطوة 
الثالثة من خطتها الستكمال السيطرة على اإلمبراطورية ورجال الدولة حيث اتفقت مع جستنيان 

وفي هذا الصدد يقدم بروكوبيوس   .(52)اء مجلس السيناتو وأثرياء بيزنطةعلى نهب أموال أعض
حفيد اإلمبراطور أنثيميوس إمبراطور الغرب،  (53)(Zenoالمثال يذكر زينو ) أمثلة فعلى سبيل

واستعد لإلبحار، والذي تم إرساله كحاكم على مصر، حيث حمل كل ثروته على ظهر سفينة 
 الفضة واألواني الذهبية واألحجار الكريمة وغيرها من األشياء باإلضافة إلى كمية كبيرة من

األخرى. وهنا قام كل من ثيودورا وجستنيان بدفع رشوة لبعض الرجال الموثوق بوالئهم ليقوموا 
فينة ا أن النيران شبت تلقائًيا في السبنقل هذه األشياء الثمينة وإشعال النيران في السفينة، وأشاعو 

. وبعد هذه الحادثة توفى زينو واستولى ثيودورا وجستنيان على (54)فقدت بالكاملوأن الحمولة قد 
وهناك العديد من األمثلة التي   .(55)أمالكه كورثة شرعيين له بموجب وصية بهذا المضمون 

قدمها بروكوبيوس والتي يوضح من خاللها السياسة التي اتبعها ثيودورا وجستنيان في االستيالء 
من كل ما سبق يقدم بروكوبيوس في النهاية رأيه   .(56)ر رجال الدولة في بيزنطةعلى أموال كبا

بصورة مباشرة في شخصية ثيودورا ـ والتي من وجهة نظره كانت هي الدافع وراء ما كان يفعله 
جستنيان ـ ومعها جستنيان والذي تأثر كثيًرا بشخصيتها وتم توجيهه في كثير من االمور بناًءا 

هذا فإن مثلي مثل بقية زمالئي من المعاصرين لم نشعر  للك "ونظًرا  حيث يقول: على رغباتها
للدماء والذين  (57)بل كانا من الشياطين المتعطشيناالثنين كانا من البشر مرة واحدة أن هذين 

ولكن على الرغم من تأثير ثيودورا الواضح على شخصية   .(58)يسميهم الشعراء "لعنه هللا"
جستنيان وتحكمها في شئون اإلمبراطورية إال أنها كانت لها في بعض األحيان اإلمبراطور 

ة، من خاللها ثيودورا الزوجة المخلص مواقف إيجابية ـ وهي تمثل نقطة مضيئة في حياتها ـ تظهر
 فقد كانت دائًما ما تنصح جستنيان في كل مجال من مجاالت الحكم وكانت تمده بالثبات الذي

ما كان يراه بروكوبيوس في شخصيتها ـ حيث وصف بروكوبيوس جستنيان أنه كان ينقصه ـ وهو 
كان متقلب، بينما كانت ثيودورا ثابتة ال تلين، لقد كان يدين لها بالكثير ـ خصوًصا في أيام تمرد 

وذلك الموقف الذي لعبت فيه ثيودورا  (60)المروعة، وهو ما ُعرف بثورة النصر (59)النيقاأحزاب 
ا كبيًرا في توجيه مجرى األحداث، وهو ما سجّله لها التاريخ كموقف إيجابي دوًرا سياسيً 
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ن نسميه نقطة مضيئة في حياتها. نقاذ عرش جستنيان وما يمكن أله إمن خالاستطاعت ثيودورا 
، عندما قام حزب الزرق (61)م532ذلك الموقف الذي تعرضت له اإلمبراطورية في بداية عام 

( Nikeجرون من العاصمة واتخذ الثوار شعاًرا لهم وهو كلمه )وحزب الخضر وبعض المها
وبدأوا ثورة كبرى أحرقوا فيها الكثير من المباني العامة واكتسحوا المدينة مطالبين  .(62))النصر(

بعزل يوحنا الكبادوكي وزير مالية جستنيان آنذاك والذي كان سبًبا في فرض الضرائب الباهظة 
. وهنا بدأ جستنيان يستعد للهرب ـ وذلك وفًقا لما نصحه به (63)ينوالتي أثارت غضب المواطن

ثت روح الثقة في ـ لوال تدخل ثيودورا ونصيحتها له بالبقاء وعدم الهروب كما ب (64)مستشاريه
تصدي للثوار وكان لها خطاًبا شهيًرا أمام المجلس االستشاري حرس اإلمبراطور لل

ان يأتي إلى هذه الدنيا إال ومصيره الموت في النهاية، سإنما من " :(66)، وقالت(65)لإلمبراطور
ومن يمارس السلطة ال يطيق الحياة في المنفى، فإذا أردت أن تنجو بنفسك أيها اإلمبراطور 

قلياًل، وسل نفسك، أال تندم  ثفليس ثمة ما يمنعك من ذلك، وهاك البحر والسفن واألموال. تري
تود أن لو كنت آثرت الموت على النجاة بالهزيمة، أما أنا رارك، ووصولك إلى مالذ آمن ففعلى 

وقد رأى بروكوبيوس في  .(67)"ة الملكية األرجوانية هي عندى أجمل األكفان؟لفباقية هنا والح

هذا الحديث الكثير من الشجاعة وهو ما لم يكن من سمات نساء الطبقات الراقية في هذا الوقت
 

(68). 
وهنا نجد أن موقف ثيودورا في هذه الظروف أثار الكثير من التعليقات من الكتاب  

( تعليًقا على خطأ Buryوهنا يذكر أحد الكتاب المعاصرين وهو ) والمؤرخين المحدثين أيًضا، 
ثيودورا في هذا الموقف بأن من خالل هذه الكلمات البسيطة والمؤثرة نجد أن هذا الحديث 

من قوة التأثير على جستنيان وإنقاذ عرشه في هذا الموقف الصعب، وهو ما لثيودورا كان له 
كما يذكر الكاتب إدوارد  ،(69)ترتب عليه تحرك القوات بقيادة بليزاريوس للقضاء على هذه الثورة

جيبون وبروكوبيوس نفسه رأيهما في شخصية ثيودورا في هذا الموقف فهي شخصية جريئة 
من كل ما   .(70)تجازف بأي شيء من أجل الحفاظ على اإلمبراطوريةومؤثرة وكانت مستعدة ألن 

سبق يظهر موقف ثيودورا الواضح والذي لعبت فيه دور الزوجة المخلصة التي تدافع عن 
زوجها، بكل ثبات وقوة وهو ما يمثل موقف إيجابي ونقطة مضيئة أخرى في حياتها. وهو ما دار 

 ف أنتقل إلى المحور الثالث واألخير وهو: حوله المحور الثاني من هذا البحث وسو 
وسن قوانين لحماية حقوق المرأة  المحور الثالث: سيطرة ثيودورا على قوانين الدولة لصالحها

 والطفل في المجتمع:
وفي هذه النقطة يوضح بروكوبيوس قوة الشخصية التي تتمتع بها ثيودورا والتي لم تستطع من 

جستنيان فحسب بل قامت بالسيطرة على شئون اإلمبراطورية  خاللها السيطرة على اإلمبراطور
جال في الحكومة وفي القانون وغيره، حيث ذكر بروكوبيوس عن قوة كلها والقائمين عليها من ر 

بأنه "لم يستطع أي شخص االقتراب من اإلمبراطورة حتى لو كان من كبار  شخصية )ثيودورا(
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ويستكمل بروكوبيوس   .(71)والجهد حتى يصل إليهاالموظفين إال إذا أنفق الكثير من الوقت 
ألوقات  لحجرتها ةمقابلصغيرة حديثه فيقول أنهم ـ رجال الدولة ـ كانوا ينتظرونها في حجرة 

طويلة، ولم يستطع أحدهم أن يتغيب عن مقابلتها وال أن يرفع رأسه حتى ليأخذ دوًرا قبل غيره، 
وبهذه الشخصية كانت   .(72)حتى تسمح له بذلكولم يستطع أحد أن يقول أو يفعل أي شيئ 

، فقد كانت تتحكم في (73)ثيودورا تمتلك القدرة والحق في تنظيم أي شيء في الدولة بحكمها هي
اختيار من يضعوا أيديهم على كل من الموظفين وكبار الكهنة حيث كانت تحقق وتراقب بشده 

ويضيف بروكوبيوس إلى ذلك بأنه حتى إذا  ،(74)لم يحترم أوامرها وتعليماتها وتعاقب كل َمن  
سوف يتعرض  أسند اإلمبراطور أي مهمة لشخص بدون رضاها )رغبتها( فإن هذا الشخص

يهنيها بتحويل  . فقد كانت تعاقب أي شخص ـ حتى إذا كان من البيت الحاكم ـ(75)لعقابها الشديد
نظر بروكوبيوس ـ وعلى هذا فإن من وجهة   .(76)أمالكه كلها للمال العام وتنزل به أشد العقاب

كل ما تعرضت له الدولة الرومانية من مشكالت كان بسبب حكم جستنيان وشخصيته التي تم 
بروكوبيوس على ما سبق في حديثه عن شخصية ويضيف   .(77)السيطرة عليها من ثيودورا

الدولة فحسب بل إنها أيًضا ثيودورا بأنها لم تكتف بالتحكم في رجال الدولة، وتقوم بتنظيم شئون 
في الدولة لصالح أغراضها، وذلك عن طريق  التي (78)كانت تتحكم )تسيطر( على القوانين

محكمة تم تشكيلها بقضاة من طرف ثيودورا وهذه المحكمة تقوم بنقض القوانين القائمة في الدولة 
ثيودورا ـ وبذلك فإن   .(79)وكان حكم هؤالء القضاة على هذه القوانين لصالح أغراضها )ثيودورا(

كما يوضح بروكوبيوس ـ عندما تريد أن تفعل أي شيء فإنه ال يوجد مانع قانوني أو حتى أي قوة 
  .(80)يمكن أن تمنعها حتى لو توسلت لها المدينة بأكملها فإن ال شيء يستطيع أن يقف أمامها

ي الدولة الرومانية بأنها قد ويستطرد بروكوبيوس في حديثه عن سيطرة ثيودورا على القوانين ف
ابتدعت طقوًسا )قواعد( جديدة للطريقة التي يجب أن يؤدى بها أعضاء السيناتوس التحية عند 
دخولهم على اإلمبراطور وزوجته ـ على الرغم من أن ذلك الطقس ليس من شأنها وال يحق لها 

من أجلها ـ أن كل َمن  يدخل من  إال أن ثيودورا اشترطت ـ وهذا بمثابة قانون تم سّنهالتدخل فيه ـ 
ق أعضاء السيناتو في حضرة اإلمبراطور وزوجته البد أن ينبطح على األرض ـ وكان هذا ينطب

يحدث من قبل في تاريخ ـ وهو تقليد )قانون( لم  على السفراء من الفرس والبرابرة
ي سن القوانين في وهو ما يمكن أن نستنتج منه أن ثيودورا كانت تتحكم ف  .(81)اإلمبراطورية

وعلى الرغم من ما ذكره بروكوبيوس عن تحكم ثيودورا في قوانين  الدولة لما يناسب أغراضها
إال أنها قامت كذلك بسن بعض  ولخدمة أغراضها الشخصية الدولة وسن قوانين أخرى لصالحها

على حقوقها ـ  تي تمكن المرأة من الحصولالقوانين التي تحمي بها المرأة والطفل في المجتمع وال
ـ كما كان لثيودورا دوًرا كبيًرا ومؤثًرا في مجموعة القوانين  (82)تؤمن بحقوق المرأة فقد كانت ثيودورا 

وهو ما  (83)التي أصدرها جستنيان والتي من شأنها تحسين األوضاع والحقوق القانونية للمرأة 



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

105 
 

فقد حاولت ثيودورا الحد من جرائم المجتمع  نقطة أخرى مضيئة في حياة ثيودورا؛يمكن أن يمثل 
والتي كانت منتشرة في هذه الفترة حيث كان المجتمع في بيزنطة يعاني من الكثير من المشاكل 

ض البعاالجتماعية في ظل عدم احترام القوانين وتطبيقها التطبيق الصحيح من ناحية وتغيير 
وعلى الرغم من ذلك   ناحية أخرى. الشخصية من اآلخر لصالح اإلمبراطورة وخدمة أغراضها

نجد أنه ُيحسب لها أنها حاولت الحد من جرائم المجتمع وذلك بتدبير عقوبات لمرتكبيها، كما أنها 
التي حاولت من خاللها حماية المرأة من شرور المجتمع، وخاصة  (84)قامت بسن بعض القوانين

من به من أعمال منافية لآلداب العاهرات الالتي يشوهن صورة المجتمع في بيزنطة بما يق
تأهيلهن ليصبحن نساء صالحات في والسلوك االجتماعي الصحيح، فقد عملت على إعادة 

الالأخالقية في حق المجتمع مرة المجتمع وضمان عدم عودتهم لممارسة تلك األعمال )الجرائم( 
جتمع وذلك لما أيًضا وأطفالهن من الم (85)أخرى، وعملت على سن قوانين تحمي تلك النساء

وفي هذا الشأن اهتمت ثيودورا بتدبير   كانت تعانيه تلك النساء من نظرة سيئة لهن من المجتمع.
عقوبات لمرتكبي الجرائم في حق المجتمع؛ فعلى سبيل المثال العاهرات حيث كانت خطة ثيودورا 

ائة عاهرة الالتي لتنظيف ساحة بيزنطة من تلك الممارسات الالأخالقية أنها أمرت بجمع الخمسم
حية أو دير للتوبة، كما وأرسلتهن إلى إصال كن يمارسن هذه التجارة في الساحة العامة )السوق(

وهو يقع على الجانب اآلخر من البوغاز ـ كما ، " τω καλ ουμένω μετανοια "أطلق عليه 
ففي هذا المكان الجديد سوف تضطر تلك النساء ـ  ـ (86)يدة والهدايادمنحتهم بعض المالبس الج

كما اعتقدت ثيودورا ـ إلى اتخاذ أسلوب جديد في الحياة إال أن البعض منهن هربوا من هذا 
وبجانب ذلك عملت ثيودورا جاهدة على سن قانون لحماية تلك  .(87)التحّول غير المرغوب فيه

ن ـ إذا كانت هناك متزوجات بينهن ـ وفي العاهرات وضمان عدم تعرضهن لألذى على يد أزواجه
قية فإن بروكوبيوس أن المرأة التي تمارس مثل هذه الممارسات الال أخالهذا الشأن يذكر 

لك السيدات ترتكب الخطيئة في حق أزواجهن بحرية تامة وذلك شخصيتها تصبح فاسدة ألن ت
  .(88)لألذى أو الخطر نتعرضكن تطمئنن بأنهن عندما ترتكبن تلك األعمال فإنهن لن ت نألنه

إلمبراطورة وتعكس لفمن كانت من هؤالء تمارس فعاًل ال أخالقًيا وهي متزوجة سرعان ما تذهب 
الوضع وذلك بتوجيه اللوم أو الذنب ضد زوجها، وعلى هذا يتم سحب الزوج أمام المحكمة على 

زواج أمام هؤالء األ كتف ثيودورا بسحبولم ت  .(89)أي اتهامات ضدهمالرغم من عدم وجود 
وقعت عليهم العقوبات. وهنا يذكر بروكوبيوس بأنه كان هؤالء األزواج المحكمة فحسب بل كذلك 

يعاقبون بدفع ضعف مبلغ مهر زوجاتهم على الرغم من عدم إثبات أي اتهام ضدهم وغالًبا ما 
بالمرأة التي توفى  ولم تهتم ثيودورا بالعاهرات فقط بل كذلك اهتمت  .(90)كانوا يذهبون للسجن

وهنا يذكر بروكوبيوس مثااًل على ذلك لفتاتين من بيزنطة وهما اختين  (91)زوجها )األرملة(
ينتميان ليس فقط إلى نسل القناصل ولكن يمتد نسبهم إلى السيناتو، وقد كانت هاتين الفتاتين 
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متزوجتين وتوفيت أزواجهم وأصبحتا أرملتين، وهنا قامت ثيودورا على الفور باختيار رجلين لم 
يكونا على نفس المستوى االجتماعي للسيدتين وقامت بالتوفيق بينهما وبين السيدتين ـ على 

 .(92)عيشان حياة غير عفيفةتعكس رغبة السيدتين ـ والتي اتهمتهما بأنهما 
" ε πικαλουσα μὴ σωφρόνως βὶουν " 

وهو ما يمكن أن تستنتج منه أن ـ فقد كانت ثيودورا ترغب في توفير حياة كريمة لهاتين الفتاتين ـ 
األعمال الالأخالقية  نثيودورا كانت تخشى من النساء األرامل بعد وفاة أزواجهم حتى ال يمارس

هذا المثال. وهو ما  خالل منولذلك كانت تقوم )ثيودورا( باختيار أزواج لهن، وهو ما ظهر 
يوضحه بروكوبيوس بإشارته أن ما فعلته ثيودورا بزواج هاتين األرملتين فإنه بذلك بالنسبة لها 

على الرغم من ما ظهر في   .(93))ثيودورا( لم يبق هناك مكان ـ في بيزنطة ـ غير نقى أو طاهر
هذا المثال من تعسف وسيطرة من ثيودورا وذلك من خالل أنها اختارت ونفذت رغبتها في زواج 

إال أنه يحسب لها  مستواهم االجتماعي نفسهاتين األرملتين األختين من زوجين لم يكونا من 
ا عليهما موخوًفا منه أنها كانت تحاول أن تحميهما من نظرة المجتمع لهما على أنهما أرملتين،

تحسين وحماية صورة المرأة لمن ممارسة أعمال ال أخالقية فهي كانت تحاول وتعمل جاهدة 
األرملة والمرأة عموًما في المجتمع. وهو ما ُيحسب لها كنقطة إيجابية مضيئة في حياتها على 

 )ثيودورا( الرغم من سعيها لتحقيق ذلك بشكل فيه من السيطرة والتحكم ما يوضح شخصيتها
كشخصية حاكمة ومتسلطة وذلك من خالل عدم االهتمام بالقوانين أو رجال الدولة أو غير ذلك 

النساء  من أمور أخرى قد تقف عقبة في طريق تنفيذ رغباتها فقد كان كل ما يهمها هو حماية
    .(94)ومساعدتهن في االبتعاد عن الخطيئة

اء األرامل فحسب بل ما قدمته ثيودورا من أجل خدمة ولم تكتف ثيودورا بحماية العاهرات والنس
فيقول بروكوبيوس في هذا الصدد أن ثيودورا قامت "بتعديل )تنظيم( كل الزيجات  كثير النساء

 .(95)بالسلطة التي يمكن وصفها بسلطة الجدة"
 " τοὺς γάμους ὰπαντας τηθεία ε ξουσία τινὶ δίωκειτο " 

وجهة نظر بروكوبيوس ـ حيث يقول إن ألول مرة نجد أن الرجال  وهو ما انعكس بالسلب ـ من
والنساء أقلعوا عن التطلع إلى الزواج ألن الرجال اكتشفوا أنهم يكون لديهم زوجة ال ليسعدوا بها، 

مما سبق نستنتج أن بروكوبيوس أراد أن يوضح أن ثيودورا   .(96)ولكن ألن هذه هي إرادة ثيودورا
قوانين الزواج )العرفي( بل أنها كانت أيًضا تقوم بالتوفيق بين األزواج لم تكتف فقط بتعديل 

حسب إرادتها الشخصية وهذا ـ من وجهة نظر بروكوبيوس ـ ما جعل الرجال ُيحجموا عن الزواج 
وذلك رفًضا منهم لتدخل ثيودورا في اختياراتهم، أي أن ثيودورا كانت تتحكم في قوانين الزواج 

ولكن ربما يكون  بروكوبيوس ـنظر من وجهة ـ و ما يمثل تسلط من ثيودورا وتنظيم قواعدها، وه
هناك تفسير لذلك من ناحية )زاوية( أخرى وهي أن ثيودورا كانت تحاول جاهدة أن تقضي على 
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في ذلك الوقت بدرجة كبيرة وهو ما  الفساد األخالقي الذي كان منتشًرا في المجتمع في بيزنطة
نتج عنه تفشي الكثير من المشكالت االجتماعية واألخالقية، وانعكس بدوره على نواحي أخرى 

حتى وإن في الدولة ولهذا حاولت جاهدة على تخليص الدولة من كل هذه السلوكيات الالأخالقية 
وممارسة  ـ (97)غبتها الشخصيةكان ذلك بتغيير وإلغاء قوانين وسن قوانين أخرى ـ على حسب ر 

تسلط لضمان تحقيق رغبتها الشخصية دون الوقوف على قانون أو وضع من الشدة والذلك بنوع 
إنما هي كانت تحاول أن تحقق ما تراه في صالح المرأة ـ من وجهة نظرها ـ   اعتبار لرجال الدولة.

صُلح حال المجتمع كله بطبيعة وهو ما سوف ينعكس بدوره على المجتمع كله فإذا صُلحت المرأة 
لم يتوقف دورها على أنها مجرد مواطنة بل لها دور آخر فهي أم وهو ما كانت الحال؛ فالمرأة 

وهنا   تنظر إليه ثيودورا والتي حاولت حماية حقوق الطفل كما عملت على حماية حقوق المرأة.
فها كزوجة فهي لم تكن أًما بروكوبيوس رأيه في ثيودورا كأم فيقول أنها "مهما كان وص يذكر

الئقة على اإلطالق فهي كانت تحمل بأطفال من رجال قبل زواجها باإلمبراطور جستنيان ولكنها 
الوقت كانت تمارس اإلجهاض بصفة مستمرة، إال أنها فشلت ذات مرة في عمل حساباتها في 

من أحد  ( Ιωάννης سب ـ في التخلص من الطفل )الحمل( ـ فولدت ابًنا )اسمه يوحنا( )المنا
وتهاون هذه األم الشابة عشاقها الذي اعترف بالطفل ابًنا له، وألنه كان يعرف جيًدا شراسة 

. وبعد وفاة األب غامر الصبي في (98))ثيودورا( فقد حمله إلى حيث األمان في البالد العربية
يعني الرجوع إلى بيزنطة وعندما علمت هي بذلك ورأته فإنه لم يره أحد بعدها على االطالق ـ مما 

على الرغم مما ذكره بروكوبيوس عن ثيودورا ووصفه لها بأنها لم   .أنها ربما تكون تخلصت منه ـ
من المساوئ التي يمكن أن يتعرضوا لها تكن أًما صالحة لكنها حاولت حماية أبناء العاهرات 

ويتحكمون بهم، ولكي ال يحدث ذلك فقد  بسبب أنهم أبناء عاهرات، حيث كان القّواديين يشترونهم
م ينص 529تم إصدار قانون ـ وهي سابقة في تاريخ القانون الروماني ـ في عهد ثيودورا عام 

حيث كانت ثيودورا تعامل ابن  ،(99)معلى تحرير أبناء العاهرات من القواديين الذين اشتروه
ربما يمكن أن نستنتج من ذلك أنه كان محاولة   .(100)العاهرة على أنه ابن )من نسل( المجتمع

مع أبنائها؛ وهو ما يمكن أن يكون محاولة إيجابية  منها إلصالح ما فشلت هي في تحقيقه
يظهر الدور اإلصالحي من كل ما سبق   تحسب لها كنقطة مضيئة أخرى في سجل أعمالها.

االجتماعي الذي قامت به ثيودورا على نحو ضمن لها مكانة بارزة في ذلك العصر وأكد أهمية 
 دورها في اإلمبراطورية جنًبا إلى جنب مع جستنيان.
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 الخاتمة:
مما سبق يتضح مالمح شخصية ثيودورا تلك الفتاة الصغيرة البسيطة التي بدأت حياتها في 

استطاعت بطموحها الزائد أن تصل إلى عرش اإلمبراطورية عن طريق التحكم السيرك ثم 
وتحقيق أغراضها ومصالحها الشخصية دون  (101)والسيطرة على شخصية اإلمبراطور جستنيان

ة التي اتسمت بها ثيودورا االهتمام بالقوانين أو رجال الدولة؛ وربما لم يكن السبب في هذه السيطر 
استطاعت  ـ ب، بل كان هناك سبًبا آخر ـ من وجهة نظر بروكوبيوسى قوة شخصيتها فحسإل

ثيودورا من خالله السيطرة على جستنيان والتحكم فيه، حيث يذكر بروكوبيوس في هذا الشأن أن 
"ثيودورا كانت منذ طفولتها تصاحب السحرة والعّرافين وتهتم بهذه األمور )السحر(، وكانت تلك 

حياتها، فهي كانت تقوى إيمانها بهذه األمور وتضع ثقتها فيها  جهاألمور السحرية هي التي توّ 
ويستطرد بروكوبيوس في هذه النقطة فيقول: "إنه يقال إن الطريقة التي   .(102)طوال حياتها"

استعملتها ثيودورا لتجعل جستنيان سهل االنقياد والسيطرة عليه إنما هي ليست بمحايلته ولكن 
 .(103)إلجبار باألرواح الشريرةكانت تستعمل معه طريقة ا

 " ὸσον τη ε κ των δαιμονίων α νάγκη " 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يذكر بروكوبيوس أن جستنيان نفسه كان سهل االنقياد للسحرة، 

وكذلك كانت ثيودورا تحب   .(104)وبذلك كان من السهل على ثيودورا السيطرة عليه بهذه الطريقة
هكذا يوضح   .(105)بهذه األمور السحرية" الذي كان خبيًرا  τὸν πέτρονالساحر بيتر " 

بروكوبيوس أن ثيودورا لم تعتمد فقط على شخصيتها في السيطرة على اإلمبراطور والتحكم في 
شئون اإلمبراطورية وقوانينها من خالله بل كانت هناك وسيلة أخرى وهي أكثر فاعلية ـ من وجهة 

لثيودورا تلك السيطرة على جستنيان وهو استعمال السحر،  التي جعلتنظر بروكوبيوس ـ هي 
وهو ما ظل تأثيره مستمًرا عليه )جستنيان( طوال فترة حياتها )ثيودورا(. واستمر هذا التأثير على 

بشئون اإلمبراطوريه ولم يعطى عناية لم يعد يهتم  (106)شخصية اإلمبراطور حتى أنه بعد وفاتها
. حتى أنه لم (107)والموجهة له ولسياسات اإلمبراطوريةت ثيودورا هي المسيطرة ألمورها، فقد كان

وفي النهاية على   .(108)ج مرة ثانية ربما ألنه لم يجد أخرى مناسبة ألن تأخذ مكانة ثيودورايتزو 
الرغم من رأي بروكوبيوس الصريح والواضح في شخصية ثيودورا ـ وإن كان فيه الكثير من 

صيتها ـ والذي ورد عنده في عمله التاريخ السري والذي تناول فيه بالتفصيل الهجوم على شخ
وإشاراته الواضحة عن ممارساتها الال أخالقية ثم حياة ثيودورا منذ أن كانت طفلة، ثم شابة، 

وصواًل إلى زواجها بجستنيان والذي خالفت بهذا الزواج القوانين واألعراف التي كانت سائدة في 
آنذاك واستكمااًل قام بروكوبيوس بإظهار ثيودورا اإلمبراطورة والزوجة المسيطرة  اإلمبراطورية

والمتحكمة في كافة شئون اإلمبراطورية والتي دائمًا كانت تسعى لتحقيق أغراضها الشخصية 
إال أنه   وطموحاتها دون الوقوف على قانون أو احترام رجال الدولة أو القانون أو حتى الكهنة.
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السطور يكتب بروكوبيوس عن بعض األعمال التي قامت بها ثيودورا والتي لم يكن ـ  من بين تلك
من وجهة نظره ـ يرى فيها سوى سيطرة ثيودورا وتحكمها في المجتمع البيزنطي. ويذكر بعض 
األعمال التي يمكن أن تحسب لثيودورا كأعمال إيجابية ونقاط مضيئة في حياتها، فهي عند 

ر بروكوبيوس أنها أنقذت عرش اإلمبراطور عند قيام ثورة األحزاب والتي زواجها بجستنيان يذك
بعد أن أوشك العرش على االنهيار وهّم اإلمبراطور بالهرب إال أنها  (109)ُعرفت بثورة النصر

وقفت ثابتة وأنقذت العرش واإلمبراطور واستطاعت أن تقضي على الثورة وهو دور سياسي 
مخلصة تحمي ( 110)ابية، فهي وقفت بجانب اإلمبراطور كزوجةإيجابي ُيحسب لها كنقطة إيج

ما قامت  إلىثم على الجانب االجتماعي فقد أشار بروكوبيوس   .(111)عرش زوجها من االنهيار
به ثيودورا من سن قوانين من شأنها حماية المرأة العاهرة أو األرملة أو األطفال وإن كان في هذه 

العامة لإلمبراطورية إال أنها يمكن أن ُتحسب لها هذه األعمال القوانين ما يخالف القوانين 
كأعمال إيجابية فهي ربما أرادت بسن تلك القوانين التي تحمى العاهرات ـ الالتي يمارسن هذه 

ـ وتمنعهن من العودة لممارسة تلك األعمال الال أخالقية أن تحمي  (112)األعمال بحًثا عن الطعام
مما كان يشوبه من ممارسات وأعمال مشينة من ناحية ومن ناحية أخرى المجتمع البيزنطي كله 

أرادت أن تحمي المرأة من أن تقوم بمثل هذه األعمال وهو ما يشّوه صورتها وصورة المجتمع كله 
ويؤثر على دورها كأم فيما بعد في المجتمع فمثل أولئك النساء ال تصلح ألن تكون أمهات 

تهن وحماية أطفالهن كذلك بوضع قانون لحماية أطفال العاهرات المستقبل، ولذلك حاولت حماي
من القّواديين الذين يشترونهم ويمكن أن يكون هناك سبب آخر خفي وهو أنها )ثيودورا( ربما 
تكون أرادت أن تكفر عن حياتها السابقة، وما ارتكبته من أخطاء في حق المجتمع وذلك عندما 

هي وأختيها، وهو ما انعكس بدوره على عدم قيامها بدورها  كانت تمارس األعمال الال أخالقية
أي أن تلك القوانين التي سنتها ثيودورا   كأم وتربية طفلها الذي أنجبته قبل الزواج بجستنيان.

وفي النهاية فإننا   والتي حاولت بها حماية المرأة والطفل تحسب لها كنقطة إيجابية في حياتها.
شخصية ثيودورا قد جمعت من الفضائل التي تحملها تعاليم الدين يمكن أن نخلص مما سبق أن 

المسيحي، وهي أنها كانت كزوجة مخلصة لزوجها ـ كذلك كانت ُتحسن للفقراء والمحتاجين، وهو 
ي تستحق أن توضع في مصاف ما يجعل من تلك األعمال نقاط مضيئة في حياتها ـ فه

 األبطال.
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وهو من أحد المصادر التي تحدثت عن حياة ثيودورا األولى حيث عرف الكثير  ( ورد عن يوحنا السريانى،11) 
 عن تفاصيل حياتها األولى.

(12) Procopius, op. cit., IX. 11.  

(13 ) Warren Treadgold, op. cit., p. 178; Ibid., IX, 11, 20-22.                                                       

 الممارسات الشاذة التي كانت تمارسها ثيودورا راجع:( وعن 41)
Procopius, op. cit., IX, 10-25.   

(15) Ibid., IX. 25-26.                                      

(16 ) Ibid., IX. 26.  

(71 )Ibid., IX. 27. :عن حياة ثيودورا وسفرها إلى اإلسكندرية وغيرها من المدن األخرى راجع . 
Robert, Browning, op. cit., p. 40. 

(18) Robert Browning, op. cit., p. 41; Procopius, op. cit., IX. 30.                                                  
   .James Allan Evans, op. cit., Introduction, p. XV; Robert Browning, op. cit., p. 41( راجع: 91)

(20 ) Procopius, op. cit., IX. 32, 33.                                                                                               

(21) Ibid., IX, 47; Dionysios Stathakopoulos, op. cit., p. 50; Robert Browning, op. cit., p. 41.    
(22 ) Warren Treadgold, op. cit., p. 207.  

 ( أشهر قبل وفاته )جستين(.4( شارك جستنيان اإلمبراطور جستين على عرش اإلمبراطورية لمدة )23)
Procopius, op. cit., IX. Note (1). 

(24 ) Dionysios Stathakopoulos, op. cit., p. 50; Ibid., IX. 51. 
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(25 ) Warren Treadgold, op. cit., p. 179.                                                                                        

 ( يبدو أن هذا القانون كان قد صدر بوجه خاص من أجل ثيودورا حيث أنه لم يحدث في تاريخ روما أن26)
 .Robert Browning, op. cit., p. 41          حصلت امرأة على هذا التشريف. راجع:            

سمت غنيم، إمبراطورية جستنيان، جدة، إ( عن القوانين التي صدرت في عهد اإلمبراطور جستنيان راجع: 27)
، ص 1968؛ السيد الباز العريني، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، بيروت، 77 -71، ص ص 1997

139. 
مرسي الشيخ، تاريخ مصر وعن المحاوالت التي قام بها جستنيان إلصدار قوانين جديدة راجع: محمد  (28)

 .9؛ ص 1998البيزنطية، 
(29 ) Procopius, op. cit., IX. 52.                                                                                                     

(30 ) Ibid., IX. 53.                                                                                                                           

(31 ) Ibid., IX. 54.                                                                                                                           

(32 ) Bury, J. B., A history of the Later Roman Empire (from Arcadius to Irene) (395 AD. To 800 

A.D), vol. I, Cambridge University Press, 1st ed. 1889, The Digital ed., 2015, p. 337; James Allan 

Evans, op. cit., p. XV.                                                                                               

 ( عام.15( كانت ثيودورا أصغر من جستنيان بحوالي )33)
Robert Browning, op. cit., p. 38. 

(34 ) Dionysios Stathakopoulos, op. cit., p. 51; Procopius, op. cit., X. 1.                                      

(35 ) Ibid., X. 6.                                                                                                                              

(36 ) Ibid., X. 7.                                                                                                                              

(37) Procopius, op. cit., X. 9.                                                                                                        
( كانت اإلمبراطورة ثيودورا في أول خمس سنوات من اعتالئها عرش اإلمبراطورية تختلف عن باقي فترة 38)

الشئون الداخلية حيث هددت الكثير من الظروف عرشها حكمها لإلمبراطورية، وذلك ألنها كانت تركز فيها على 
 ,.David Potter, op. cit         وعرش زوجها مثل ثورة النصر والطاعون الذي أصاب القسطنطينية. راجع:

p. 123. 

 وعن رأي بروكوبيوس في الطاعون الذي أصاب القسطنطينية وأسبابه. راجع:     
Procopius, Wars, II. 22. 1-34; II. 23. 16; Warren Treadgold, op. cit., p. 225. 

(39 ) David Potter, op. cit., p. 2.                                                                                                     
(40 ) Procopius, op. cit., X. 13.                                                                                                       

(41 ) Warren Treadgold, op. cit., p. 207.                                                                                        

(42 ) Dionysios Stathokopouls, op. cit., p. 62; Procopius, op. cit., X. 14.                                      
وقد كانت ثيودورا تعتنق مذهب الطبيعة الواحدة أو المذهب المونوفيزيتي وتساند  أصحابه وتدريجًيا صار 

، ص 1995جستنيان نفسه على نفس مذهبها. راجع: عمر كمال توفيق، تاريخ الدولة البيزنطية، اإلسكندرية، 
القس ؛ 77، ص 1998م(، اإلسكندرية، 1453 -284تاريخ الدولة البيزنطية، )؛ جوزيف نسيم يوسف، 90

 .245، بدون تاريخ، ص 3وريمر، تاريخ الكنيسة، ج جون ل
(43) Procopius, op. cit., X. 15- 16.                                                                                                  

 هناك العديد من اإلشارات إلى أن ثيودورا كانت تدعم أيًضا الموحدين. راجع:( 44)
Dionysios Stathokopouls, op. cit., p. 61. 

(45 ) Procopius, op. cit., X. 19-20.                                                                                                 
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(46 ) Jenni, Irving, Theodora: A true Heroine? Published on Ancient History Encyclopedia, 17th 

September, 2013, Article 603; Warren Treadgold, op. cit., p. 212.                                       

(47) Procopius, op. cit., XV. 2.                                                                                                       
(48 ) Ibid., XV. 1-4.                                                                                                                        

(49) Procopius, op. cit., XI. 1-2.                                                                                        (50) Procopius, 

op. cit., XV. 17- 18.                                                                                               

(51 ) Ibid., XV. 20.                                                                                                                         
(52 ) Ibid., XI. 40-41.                                                                                                                      

(53 ) Ibid., XII. 1-4.                                                                                                                        

(54 ) Ibid., XII. 1-4.                                                                                                                        

(55 ) Ibid., XII. 4.                                                                                                                            

 .Ibid., XII. 5-8                                       ( عن هذه األمثلة راجع:                       56)

                         .Procopius, History of Wars, I. 24. 33-37; Bury, J. B., op. cit., p. 361( راجع: 57)
(58 ) Robert Browning, op. cit., p. 72; Procopius, Secret History, op. cit., XII. 14.                      
(59 ) Procopius, op. cit., Introduction, p. XIV.                                                                               

                                              .Procopius, History of Wars, I. 24, 33-37( حول ثورة النصر راجع: 60)
                                               .Dionysios Stathokopoulos, op. cit., pp. 51- 52, 54 راجع أيًضا:      

وعن ما قام به جستنيان وثيودورا بعد الثورة من مصادرة أمالك أعضاء مجلس السيناتو، وأصحاب الثروات 
     راجع:      

Procopius, Secret History, XII. 12, XIX. 12.                                     
(61 ) Bury, J. B., op. cit., p. 339; Dionysios Stathokopoulos, op. cit., p. 54; Barker, J., Justinian and the 

Later Roman Empire, Wisconson, 1966, pp. 82- 91;                                         
رأفت عبد الحميد، بيزنطة بين الفكر والدين  ؛127، ص 2004نعيم فرج، تاريخ بيزنطة السياسي، دمشق، 

               .249 -199، ص ص 1997والسياسة، القاهرة، 
(62 ) James Allan Evans, The power Game in Byzantium: Antonina and the Empress Theodora, 

Continuum International Publishing Group, 2011, p. 75.                                             
(63 ) Robert Browning, op. cit., pp. 50, 70.                                                                                    

( عندما اشتعلت الثورة وبدأت تصل ذروتها إلى القصر اإلمبراطوري طلب جستنيان مشورة وزرائه وهنا 64)
 نصحه يوحنا الكبادوكي بالهروب إلى مدينة )هيراكليا( ووافقه الرأي قائده بليزاريوس. راجع:

Bury, J. B., op. cit., p. 344; Robert Browning, op. cit., p. 72. 

( كان الخطاب الذي قالته ثيودورا أمام المجلس االستشاري لإلمبراطور أثناء ثورة النصر هو الموقف الوحيد 65)
 الذي تحدثت فيه ثيودورا في تاريخ الحروب على الرغم من ظهورها في بعض المناسبات األخرى. راجع:

Leonora Neville, Strong Woman and their husbands in Byzantine History An article in the Byzantine 

World, edited by Paul Stephenson, Routledge, London and New York, 2012, p. 73; 

 راجع أيًضا:
Brubaker, L., "The Age of Justinian: Gender and Society", in: M. Moas (ed.), The Cambridge 

Companion to the Age of Justinian, Cambridge, 2005, p. 429; James Allan Evans, The Power Game in 

Byzantium, pp. 9, 70. 

( وهنا يذكر بروكوبيوس أن ثيودورا بدأت حديثها باعتذار، كما يوضح أن هذا الخطاب غير المتوقع قد فاجأ 66)
 عة وحث عن الحرب ال الهروب. راجع:المجلس وذلك لما حمله من معاني للشجا
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Procopius, Wars, I. 24-25; Leonora, Neville, op. cit., p. 73; Procopius, Buildings (De aelificiis), (ed. 

And trans.) H. B. Dewing and G. Dawney, Cambridge, M. A. and London, 1940, I. 232, Book I. 24. 

33- 34; Greatrex, Geoffrey, "The Nika Riot: A Reappraised", Journal of Hellenic Studies", 117 (1997), 

pp. 60- 86. 

(67 )Procopius, Wars, chap. 30.    :؛ راجع أيًضاRobert Browning, op. cit., p. 72; Bury, B., op. cit., p. 

344; 

 .127نعيم فرج، المرجع نفسه، ص       
ثيودورا وظهورها واالنطباع الذي أعطته للحاضرين عن شخصيتها القوية وشجاعتها التي تشير ( كان موقف 68)

كيف وإلى أي مدى يتصرف الرجال مثل النساء، حيث كان بداية حديثها فيه إحراج لكل المحيطين بها في 
 اجع:المجلس، وذلك عندما اتسم خطابها بالشجاعة والقوة التي كان يجب أن يتصف بها الرجال. ر 

Brubaker, op. cit., p. 430; Lenora Neville, op. cit., p. 73; Clark, E., "Ideology, History and The 

Construction of "Woman in Late Ancient Christianity", 1994, p. 166. 

 عن موقف ثيودورا الجرئ في خطابها والذي سجله بروكوبيوس راجع: Brubakerوعن تعليق الكاتب 
Brubaker, op. cit., p. 430.  

 راجع أيًضا: 
Evans, J. A. S., "The Nika Rebellion and the Empress Theodora", Byzantine, 1984, pp. 381-382; 

Diodorus Siculus, 14. 8. 5; Kaldellis, A., Procopius of Caesarea: Thyranny, History and Philosophy at 

the end of Antiquity, Philadelphia, 2004, pp. 36- 38. 

                                                                                           .Bury, J. B., op. cit., p. 345( راجع: 69)
                                                                                                                  .Ibid., p. 356 ( راجع:70)

  .Ibid., p. 357                        وعن شهادة يوحنا الليدي عن شخصية ثيودورا راجع أيًضا:    

(71) Procopius, op. cit., XV. 13 ؛ كان أعداء اإلمبراطورة ثيودورا يخافون منها ـ وكانوا على حق في ذلك
                                                     .David Stone Potter, op. cit., p. 203 قوة شخصيتها، راجع:ـ بسبب 

(72)  Procopius, op. cit., XV, 14- 16.                                                                                              

(73 ) Ibid., XVII. 27.                                                                                                                       
(74) Ibid., XVII, 27.                                                                                                                        
(75 ) Procopius, op. cit., XV. 10.  

(76) Procopius, op. cit., XV. 22-23.                                                                                                
(77 ) Ibid., XV. 17-18.                                                                                                                    

حدث ارتباك في القوانين التي تحكم الدولة، منذ تولي جستنيان العرش، ولم يبق شيًئا ثابًتا ومستقًرا سواء  (78)
                                         ;Procopius, op. cit., VII. 7المنظم للحكومة. راجع: في القوانين أو الشكل 

           
Jenni, Irving, op. cit., article 603. 

(79) Procopius, op. cit., XV. 21. كانت لشخصية ثيودورا تأثير كبير ـ وهو ما يراه الكثير من المؤرخين ،
جستنيان فهي كانت تستطيع إقناعه بتغيير القوانين لصالح أغراضها الشخصية كما كانت ـ على اإلمبراطور 

 .Jenni, Irving, op. cit., article 603كافة أمور اإلمبراطورية. راجع:                                   تسيطر على 

(80 ) Procopius, op. cit., XVI. 22.                                                                                                   
(81 ) Ibid., XXX. 21- 25.                                                                                                                
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  قانوني للمرأة في المجتمع في هذه الفترة يتحّسن ببطء لكن بقوة، راجع: كان الوضع ال (82)
  

James Allan Evans, The Empress Theodora, Partner of Justinian, p. 38; Jenni, Irving, A true Doctrine? 

Article 603. 

(83 ) James Allan Evans, op. cit., p. 37.                                                                                          
قامت ثيودورا بعمل إصالحات اجتماعية عملت من خاللها على مواجهة ظاهرة الدعارة التي انتشرت في  (84)

 .Oxford Dictionary of Byzantium, vol. III, pأنحاء العاصمة البيزنطية. راجع:                       

1741. 

 كانت هذه القوانين تحرم استغالل الفتيات القاصرات في أعمال الدعارة. راجع:  (85)
Oxford Dictionary of Byzantium, vol. III, p. 1741; Procopius, op. cit., XVII. 5-6. 

الدعارة فيذكر أن  نقدم بروكوبيوس انطباًعا ساخًرا على جهود ثيودورا مع هؤالء النساء الالتي تمارس (86)
 بعض الفتيات لم تعجبهن تلك الحياة فانتحرن بإلقاء أنفسهن من فوق أسوار الدير. راجع: 

James Allan Evans, The Power Game in Byzantium, p. 93. 

(87 ) Procopius, op. cit., XVII. 5.                                                                                                   
                                                 .James Allan Evans, Theodora The Empress, p. 32راجع أيًضا:     

(88 ) Procopius, op. cit., XVII. 24.                                                                                                 
(89 ) Ibid., XVII. 24- 25.  ؛Warren Treadgold, op. cit., p. 207. 
(90 ) Procopius, op. cit., XVII. 25.                                                                                                 

شملت الحقوق التي أصدرها قسطنطين وجستنيان فيما بعد بأن األرملة يمكن أن تكون حارسة على أطفالها  (91)
 وقد امتدت حقوق المرأة في االعتراف بملكية المرأة فيما يخص المهور والهدايا. راجع:

James, Allan Evans, op. cit., p. 111. 

(92 ) Procopius, op. cit., XVII. 7-9.                                                                                                
(93 ) Ibid., XVII. 10-11.                                                                                                                 

نساء الالتي تحيا حياة طاهرة، وكذلك النساء الالتي أكرهن على حياة الخالعة ( كانت ثيودورا كذلك تساعد ال94)
)الفجور( هذا بجانب النساء الالتي كن يمارسن حياة الخالعة والفجور حيث يوضح بروكوبيوس هنا أن من 

 .James Allan Evans, Theodora the Empress, p. راجع:            طبيعة ثيودورا مساعدة النساء البائسات

32. 

(95) Procopius, op. cit., XVII. 28.                                                                                                  
(96 ) Ibid., XVII. 28.                                                                                                                       
(97 ) Jenni, Irving, Theodora, A true Heroine ? Article 603.                                                         
(98 ) Procopius, op. cit., XVII. 16- 18.                                                                                           

(99) David Stone Potter, op. cit., p. 55.                                                                                          
(100 ) Ibid., p. 138.                                                                                                                         
(101 ) Jenni Irving, Theodora, A true Heroine? Article 603; David Stone Potter, op. cit.,   p. 123.                                                                                                                                            

(102)  Procopius, op. cit., XXII. 27.                                                                                               
(103) Ibid., XII. 28- 29  ؛ كــان بروكوبيــوس كســائر المســيحيين فــي عصــره يــؤمن بالشــياطين وأنهــم كــانوا

يســـتطيعون أن يظهـــروا فـــي أشـــكال آدميـــة. وهكـــذا إذا كـــان ثيـــودورا وجســـتنيان شـــياطين ـ مـــن وجهـــة نظـــر 
( السـاحر قـد اسـتخدم الشـياطين للـتحكم فـي Peter Parsymesبروكوبيـوس ـ فإنـه يعتقـد أن بيتـر بارسـيميس )
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ا ضد إرادتهـا، كمـا كانـت ثيـودورا تسـتخدم السـحر للـتحكم فـي جسـتنيان ضـد إرادتـه، حيـث كانـت ثيـودورا دور و ثي
                                       تفضـــــــــــــــــــــل شخصـــــــــــــــــــــية الســـــــــــــــــــــاحر بارســـــــــــــــــــــيميس ألنهـــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــده أداة مفيـــــــــــــــــــــدة لهـــــــــــــــــــــا. راجـــــــــــــــــــــع:

Warren Treadgold, op. cit., p. 210. 

 ما قاله السيد المسيح عن الشياطين. راجع أيًضا:وقد كان بروكوبيوس على علم واسع ب
St. Matthew, 12. 24- 29; St. Luke. 11. 15-22; St. Mark. 3. 22-27. 

(104) Procopius, op. cit., XII. 32.  ؛ هناك طريقة أخرى كانت تتحكم بها ثيودورا في اإلمبراطور
والبعض منهم كان ممن لهم صلة بها منذ أن  جستنيان حيث كان لديها شبكة خاصة من العمالء لمساعدتها،

 كانت تعمل بالمسرح، وهم كان مرحًبا بهم في القصر اإلمبراطوري. راجع:
James Allan Evans, The Power game in Byzantium, p. XIV; 

                                                                          .Warren Treadgold, op. cit., p. 207راجع أيًضا:  
(105 ) Procopius, op. cit., XII. 32.                                                                                                  

وكانت أول شخص يدفن في كنيسة )آياصوفيا(. متأثرة بمرض السرطان م 548عام  اتوفيت ثيودور ( 106)
 راجع:

Dionysios Stathokpoulos, op. cit., p. 65; Evans, The Empress Theodora Partner of Justinian, pp. 13-

119; Nicole, A Biographical Dictionary, p. 120. 

(107 )Procopius, op. cit., V. 23.                                                                                                     

أنه لم يصف أي أحد من المؤرخين في هذه الفترة رد فعل  Robert Browningوهنا يوضح الكاتب  (108)
 .Robert Rowning, op                                            جستنيان على وفاة ثيودورا. راجع:

cit., p. 129. 

(109 ) James, Allan Evans, The power game in Byzantium, pp. 70, 180.                                      

(110 ) James Allan Evans, Theodora The Empress, p. 48.                                                             
(111 ) James Allan Evans, op. cit., introduction, p. XV.                                                                

(112) James Allan Evans, op. cit., p. 31.                                                                                             
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أعالم المدرسة الرواقية: ما بين حياتهم الفلسفية وتصويرهم في الفنين 
  الهيلينستي والروماني

 
 
 

                                        
 :ملخص البحث

ُتعد الرواقية واحدة من أكبر المدارس الفلسفية التي ظهرت في العصر الهيلينستى،   
اسعًا على كافة المدارس المنافسة لها. كانت الرواقية تهدف واستمرت لعدة قرون تمارس تأثيرًا و 

إلى تقديم سياسة عملية لتنظيم حياة الفرد العادي وتقديم منهج للحياة يصلح لكافة البشر، كما 
للمواطنين. وقد  والسعادة  كانت تهدف إلى تحقيق الطمأنينة 

ى األخالق، حيث قدمت هذه المدرسة العديد من كانت الرواقية ترتكز في المقام األول عل
انتشار الرواقية كرد فعل محافظ على  فيلعبت دورًا محوريًا  التيالمبادئ األخالقية الصارمة 

شيوع اإلبيقورية بين العامة والجماهير العريضة.  لقد مرت المدرسة الرواقية بمراحل زمنية ثالث 
 ق.م( وأبرز أعالمها هو زينون من كيتيوم204 إلى 300حيث امتدت الرواقية األولى من )

Zeno of Citiumثم جاء بعده كليانتيس من أسوس ،Cleanthes of Assos وتبعهما ،
إلى  204. أما الرواقية الوسطى فلقد امتدت من ) Chrysippus of Soliخريسبوس من سولى

 وسيدونيوس و بPanetius of Rohdes ق.م( ومن أهم أعالمها بانيتيوس من رودس 129
Poseidonius of Apameia من أباميا. أما الرواقية المتأخرة فأشهر أعالمها السياسى واألديب

م(، وتنتهي باإلمبراطور ماركوس 65ق.م إلى  42)Senecaالمعروف سينيكا 
 مMarcus Aurelius (121 – 180 .)أوريليوس

صىىوروا جميعىىًا فىىي الفىىن، فقىىد وعلىىى الىىرنم مىىن تعىىدد فالسىىفة الرواقيىىة إه أننىىا ه نجىىدهم قىىد 
صىىور أهىىىم أعالمهىىا. ويهىىىدف البحىىث إلىىىي الىىرالء مىىىا بىىين حيىىىاة هىى هء األعىىىالم كفالسىىفة ومبىىىاد هم 
الفلسىىفية ومىىا بىىين صىىورهم الشاصىىية فىىى الفىىن وخاصىىة فىىن النحىىت وهىىل انعكسىىت حيىىاتهم علىىى 

 صورهم الشاصية أم ه؟!.
 الكلمات الدالة:

 كيتيوم. -روماني-هليلينستى-رواقية
 
 

 د/ ماسة أسامة رؤوف
مدرس الفلسفة اليونانية بقسم اآلثار والدراسات 

 سكندريةجامعة اإل-اليونانية والرومانية كلية اآلداب
 

 د/ فتحية جابر إبراهيم
 أستاذ مساعد اآلثار اليونانية والرومانية

 جامعة اإلسكندرية-كلية اآلداب
 
   
 



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

117 
 

 أسباب اختيار الرواقية
يجدر بنا في البداية أن نشير إلى أسباب إختيار الرواقية دون نيرها من مدارس العصر   
قبل أن نعرض ألهم أعالم الرواقية ممن صوروا في الفن لمعرفة إلى أي مدى نجح -الهيلنستى

-م ومواقفهم الفلسفيةالفنان في نقل الصورة الحقيقية له هء الفالسفة وذلك بما يتسق مع مذاهبه
حيث يقوم هذا البحث على الفلسفة الرواقية نظرًا لما لهذه المدرسة من أهمية كبرى وذلك في كل 
من العالمين اليوناني والروماني، وألنها امتدت لفترات زمنية طويلة، و لدورها فى نشر أفكار 

قد كانت فلسفة بسيطة تساعد فلسفية هامة كانت األخالق والبعد عن اللذات من أهم أهدافها ، فل
 اإلنسان كي يكون أكثر سعادة وأكثر إيجابية في مجتمعه. 

وعلى الرنم من أنها ترجع إلى بالد اليونان القديمة، إه أنها وجدت جمهور لها حتى القرن 
الواحد والعشرين، فهناك العديد ممن يسعون لممارسة مباد ها بنشاط حيث توجد مجموعات 

ات اإلنترنت تقوم بعمل ما ُيسمى "باألسبوع الرواقى" ينافس فيه المشاركين تتواصل عبر شبك
. فنحن كثيرًا ما نطبق العديد من 1بعضهم البعض للعيش على الطريقة الرواقية لمدة أسبوع

في حياتنا  -التي أرساها م سسو هذه المدرسة في القرن الثالث ق.م-مبادئ الفلسفة الرواقية
والتي كانت  Neostoicismيا ها وذلك فيما ُيعرف باسم "الرواقية الجديدة" اليومية، فضاًل عن إح

تقوم على محاولة التوفيق بين معتقدات ومبادئ كل من الرواقية والمسيحية. ولقد كان لها تأثير 
. وهى لم تكن مجرد 2كبير على الحضارات الالحقة، فهى أول من اقترح فكرة المواطنة العالمية

ل كانت بمثابة عقيدة أو دين حيث كانت تعاليمها تتشابه كثيراً  مع تعاليم مدرسة فلسفية ب
 .3المسيحية مما ي كد على أهمية هذه المدرسة التي اقتبست منها المسيحية العديد من مباد ها

 الظروف التاريخية لظهور الرواقية
لوك عندما ظهر م -وسا ر مدارس العصر الهيلينستى  –ظهرت المدرسة الرواقية   

مقدونيا كقوة جديدة في بالد اليونان واإلنتصارات الكبرى التي حققوها مما كان له أكبر األثر في 
اضمحالل دولة المدينة والتي كانت مميزة لبالد اليونان قبل اإلسكندر األكبر. والعد وفاته عام 

القديم ويمتد  ق.م وتكوين الممالك الهيلينيستية يبدأ عصر جديد ليحل محل العصر الهيلينى 323
. 4إلي اإلمبراطورية الرومانية ق.م، وهو تاريخ تحول مركز الثقل وحكم العالم فيه 31حتى 

وتالقت شعوب ماتلفة ثقافة وفكرًا مما أدى إلى تغيير الكثير من األفكار الفلسفية فلم يعد التمييز 
يعد اإلنريق هم األجدر بحكم  الحاد بين اليونانيين والبرابرة تمييزًا يتماشي مع العصر الجديد، ولم

البرابرة أو كافة الشعوب كما ذكر أرسطو، كما لم يعد مقبوًه تميز اإلنريق عن نيرهم من 
.لقد انفتح الغرب على الشرق واندمجا معًا،ولقد أدى هذا بطبيعة الحال إلى ظهور فلسفة 5الشعوب

بمعزل عن دولة المدينة  جديدة تتناسب مع تلك الظروف، فالفرد الذي كان ه يمكن تصوره
أصبح يتعين عليه اآلن أن يشترك ويندمج في عالم أكبر، وهو ما أدى إلي ظهور فكرة المواطنة 
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، ولذلك ركزت المدارس الفلسفية في العصر الهيلينستي Cosmopolitanismالعالمية 
لكنها تتفق اهتماماتها على الفرد. ومن هنا ظهرت تيارات فلسفية جديدة اختلفت في مناهجها، 

ولكن بأساليب وأفكار ماتلفة.تميزت كذلك تلك على امداد صاحبها بالاير 
المدارس بمنهج خاص ياتلف عن فلسفة أفالطون وأرسطو، ألنها لم يكن أمامها الوقت الكافي 
الذي يسمح لها بالتنظير والتحليل على نسق أفالطون وأرسطو. بل كان هدفها وضع مناهج 

للمواطن، مما أدى  والسعادة   كفل تحقيق الطمأنينةعاجلة ت
 .6إلى ظهور بعض األفكار العملية بصورة أكبر

 أعالم المدرسة الرواقية 
وحتى القرن الثالث الميالدى. ولقد كانت  ق.م 301ازدهرت تلك المدرسة منذ حوالي  

إلى الوصول للسعادة  -لهيللينستىشأنها شأن سا ر مدارس العصر ا -الرواقية تهدف 
  وذلك عن طريق تقبل األوضاع الراهنة كما هي مع عدم السماح للذة أن

تسيطر علينا مع عدم الاوف من األلم. أسس زينون من كيتيوم المدرسة الرواقية في القرن 
ق.م ومن 204 – 300الثالث ق.م، ومرت بثالث مراحل. امتدت المرحلة األولى في الفترة من 

 ، خريسبوس Cleanthes ، كليانتيسZeno of Citiumأهم أعالمها زينون من كيتيوم
Chryssipus ديوجينيس البابلى ، Diogenes of Babylon  وأنتيباتير من تارسوس 

Antipater of Tarsus ق.م ومن أهم أعالمها 129 – 204. والمرحلة الوسطى استمرت من
. أما الرواقية المتأخرة وهى المقصود بها  Poseidonius نيوسوالوسيدو  Panetius بانيتيوس

،  Musonius Rufus الرواقية في العصر الرومانى ومن أهم أعالمها موسونيوس روفوس
، ولم يتبق  Marcus Aurelius وماركوس أوريليوس Epictetus ، ابكتيتوس Seneca سينيكا

ومنذ أن تأسست الرواقية .7رواقية المتأخرةمن أعمال ه هء سوى النصوص الرومانية ألعالم ال
اإلمبراطورية الرومانية ، ثم شهدت الرواقية بعد ذلك تراجعًا  فيكانت تعاليمها شعبية ومنتشرة 

. و بعد عدة قرون تم إحياؤها بما الميالديبعد أن أصبحت المسيحية دينًا للدولة في القرن الرابع 
 .modern stoicism8يث باسم الرواقية الحديثة وفى العصر الحديسمى الرواقية الجديدة 

سميت هذه المدرسة بالرواقية نسبة إلى الرواق
حيث اختار زينون أن يدرس 9

. ومن أهم الجوانب األساسية للرواقية تحسين أخالق الفرد، 10فلسفته في مكان عام مثل الرواق
وتحرره  11فرد التي تتفق مع الطبيعةوتقوم فلسفتها على الفضيلة التي اعتبرتها تكمن في إرادة ال

من مشاعر الغضب والحقد والغيرة، وتجعله ينظر إلى العبيد على أنهم متساويين مع الرجال 
اآلخرين، فهم جميعًا من نسل الطبيعة. لقد أصبحت الرواقية الفلسفة األكثر شعبية بين علية 

أن جميع خلفاء اإلسكندر تقريبا اعترفوا  القوم في العالم الهيلينستى واهمبراطورية الرومانية لدرجة
 12.بأنهم رواقيين
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وعلى الرنم من وجود الكثير من الفالسفة الرواقيين من مراحل ماتلفة إه أن تركيزنا 
سوف يقتصر على أولئك الذين صوروا منهم في الفن، ففي المرحلة األولى سوف يكون تركيزنا 

رفة إلى أي مدى تنعكس فلسفتهم على تصويرهم على زينون الم سس وكليانتيسو خريسيبوس،لمع
في الفن.وفي المرحلة الوسطى ظهرت بورتيريهات بانيتيو سوالو سيدونيوس )تلميذ بانيتيوس 
الشهير الذى خلفه على ر اسة الرواقية( ولقد كان أهم ما يميز هذه المرحلة التوفيق بين الرواقية 

ة اهختالف في التصوير الفني عن المرحلة واألكاديمية، وسوف نالحظ في هذه المرحلة بداي
األولى حيث يسود هنا اهتجاه الكالسيكي في التصوير، وذلك بما يتفق مع اتجاه الرواقية في 
هذه المرحلة حيث أنها كانت تتجه إلى اهنتقا ية وأضفت على الرواقية الطابع الكالسيكي حيث 

وهو أهم ما يميز الرواقية في هذه المرحلة. وفي  أنها مزجت بين تعاليم الرواقية وتعاليم أفالطون،
المرحلة المتأخرة في العصر الرومانى، ومن أهم أعالم هذه المرحلة الذين ظهروا في الفن سينيكا 

ولقد كانت الرواقية في هذه الفترة في روما في ،م180-121موماركوس أوريليوس  65 – 4
كانت تمثل معسكر السناتو في مواجهة اإلبيقورية  القرن األول ق.م تمثل دورًا سياسيًا حيث أنها

. وجديُر بالذكر أنه Julius Caesar التي كانت تمثل معسكر الشعبيين وأنصار يوليوس قيصر
لم يتبق عماًل فلسفيًا كاماًل ألي فيلسوف رواقى من المرحلة األولى والثانية، وما تبقى فقء هي 

 .13أخرةالنصوص الرومانية لفالسفة الرواقية المت
 زينون من كيتيوم 

ق.م (. وهو م سس المدرسة 262 -334فيلسوف هيللينستى عاش في الفترة من )
في قبرص ،  Citiumولد فى كيتيوم  Mnaseasالرواقية في أثينا.هو زينون ابن منيسياس 

بحسب  – Thimotheus of Athensورالما كان ينحدر من أصل فينيقى .يابرنا تيموثيوس 
وذلك في كتابه "عن سير حياة أشهر  Diogenes Larertiusس الال رسيرواية ديوجني

، كما يابرنا الفيلسوف الرواقى  νενευκὼς  Vτράχηλοأنه كان ذو رقبة منحنية-14الفالسفة"
أن زينون كان نحياًل، طويل القامة، ذا بشرة داكنة في إشارة  Apollonius of Tyre"أبوللونيوس 

،كما كان زينون صاحب ساقين " مصرياً “إلى أن شاصًا ما قد يطلق عليه 
. وكان زينون يوصف دا مًا بأنه هزيل καὶἀπαγὴςἀσθενής 15بدينتين،مترهلتين وضعيفتين
ي كان يأكله ليس بحاجة إلى نار حتى يتم إعداده كما فالطعام الذ16وضعيف، يعيش حياة زاهدة

كان يرتدى عباءة هزيلة. وي كد الشاعر فيلمون ذلك حينما قال عنه أنه يعلم الناس كيف يكون 
ورالما تشير هذه الجملة على اعتراض زينون على الفلسفة  الجوع 

ورالما يكون في  ذلك إشارة إلى 17يح اللذاتاهبيقورية التي كانت موجودة من قبله والتي كانت تب
 تأثره بتعاليم المدرسة الكلبية التى كانت تقوم على الزهد المفرط.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=neneukw%5Cs&la=greek&can=neneukw%5Cs0&prior=qa/tera
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tra%2Fxhlon&la=greek&can=tra%2Fxhlon0&prior=*to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=a)pagh/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=a)pagh/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=a)pagh/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29sqenh%2Fs&la=greek&can=a%29sqenh%2Fs0&prior=kai/
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  Στοὰ بدأ زينون التدريس في الرواق في أجورا أثينا المعروفة باسم "الرواق المطلى"  
Ποικίλη  ق.م، وكان يطلق على أتباع زينون ومريديه "الزينونيين" 301عام 

. لقد كان األثينيون  عرفوا باسم "الرواقيين أو رجال الرواق نسبة إليه ، بعد ذلك 
يبجلون زينون ويكنون له احترامًا شديدًا والدليل على ذلك انهم أعطوا له مفاتيح المدينة وتوجوه 

ى له مقبرة في بتاج ذهبى وصنعوا له تمثاًه من البرونز، وذلك بسبب فضيلته وزهده كما ُبن
. ولقد كان أهل وطنه الذين كانوا يقدرونه أيضًا 18على نفقة الشعب Keramaicusكيراميكوس 

 Aristo. ومن بين تالميذ زينون أيضًا أرستون من خيوس19يعتبرون هذا التمثال شرفًا لمدينتهم
of Chios  ا ُيقال عن .ومم20وكليانتيس الذى خلف زينون على ر اسة المدرسة الرواقية في أثينا

زينون أيضًا أنه قد رفض الحصول على المواطنة األثينية عندما ُعرضت عليه خوفًا من أن 
. ولقد كتب زينون في العديد من المجاهت الفلسفية حيث كتب في 21يظهر نير مالص لوطنه

كان  وفى مجال األخالق ،23من وجهة نظر زينون هي اإلله، وعن الطبيعة التي كانت 22المنطق
 .24للوصول إلى الاير األوحد -شأنه شأن سا ر المدارس الهيلينستية-ن يهدف زينو 

وكيف عبر الفنان عن صورة هذا الفيلسوف  واآلن لنتعرف على صور زينون في الفن
لقبرص باع كل التماثيل التي كانت هناك   Cato الشاصية، يذكر بليني أنه في حملة كاتو
له كفيلسوف من قيمة. وقد أقيمت تماثيل له في أثينا  ماعدا ذلك الااص بزينون نظرا لما كان

وقبرص وكل الباقي نسخ من األصل الهيلينيستي.ويظهر زينون في العديد من األعمال الفنية 
التي تنوعت ما بين الرؤوس والهيرم والترا كوتا، وُيظهر الفن بعضًا من مالمح هذا الفيلسوف 

قد تأكدت صوره الشاصية من خالل ظهور اسمه الشاصية التي ذكرتها المصادر السابقة، و 
(حيث يظهر في كليهما وجه الفيلسوف بشكل شبه مرالع ما ل 226-125منقوشًا باليونانية )صور 

لالستطالة، ذا تسريحة شعر بسيطة بشكل خصالت منحوتة نحتًا ضحال أو سطحيا ممشطًا 
عيد قليلة على الجبهة بين لألمام. تعبير الوجه يميل إلى الدهشة وهو ما أدى إلى وجود تجا

الحاجبين المقضبين. األذن طويلة وعريضة، األنف طويل ومدبب،والعينان مصورتان بدون 
تحديد الحدقة. ذو شارب سميك يكاد يغطى الجزء العلوي من الشفاه، اللحية طويلة والشعر على 

ة على شكل شكل خصالت ناعمة نير مجعدة في طبقتين يعلو بعضهما البعض،والطبقة العلوي
تظهر العينان  2-خصالت قصيرة، والسفلية على شكل خصالت أطول. بينما في صورة

مصورتان بالحدقة التي رالما كانت ُمطعمة. ذو شارب كثيف لكن تظهر من خالله الشفتان 
بوضوح. اللحية طويلة والشعر بشكل خصالت طويلة والطبقة السفلية على شكل خصالت أقصر 

 عن المثال األول.
ظهر زينون في عمل فني أخر من الرخام يرجع للعصر الروماني في متحف كوالنهاجن ي
حيث تظهر بعض اهختالفات من حيث عدم وجود مالبس، وتسريحة الشعر أبسء 27(3)صورة 
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، ولكن بنفس الطريقة ويبدو من الوضع الجانبي للتمثال وجود فتحات رالما تشير إلى وضع 
 بيته في مكان ما.البرونز المنصهر أو المعدن لتث

عثر عليها في األجورا األثينية 28(4بينما يظهر زينون في ميدالية من الترا كوتا )صورة 
وقد ُعرفت أنها لزينون عن طريق الرالء بين مكان العثور على الميدالية في األجورا وماكتب عن 

السامي. وعن طريق اقامة تمثال في القرن الثالث قبل الميالد  للرواقي الشهير زينون ذى األصل 
( نجدها تتفق مع مالمحه الشاصية 2-1مقارنتها مع الرأس البرونزي والرخامي من نابولي)صور

التي ذكرها ديوجينيس، كما تتفق مالمحه مع مالمح زينون خاصة من حيث األنف البارز 
 والشفاه وكذلك الذقن واللحية وكذلك تسريحة شعر الرأس.

تصىىوير زينىىون فىىي الفىىن عىىدة أشىىياء فاللحيىىة علىىى سىىبيل  وممىىا سىىبق يمكننىىا أن نسىىتدل مىىن
التىىي تىىدعو إليهىىا الفلسىىفة الرواقيىىة فهىىى عنىىدهم مىىن φρόνησιςالمثىىال تشىىير إلىىى الرزانىىة والحكمىىة 

فضىىا ل والحكىيم عنىىده هىىو الىذى يتمتىىع بحريىىة اإلرادة وهىو الىىذى يملىىك زمىام السىىيطرة علىىى أسىمى ال
. كذلك يمكننا أن نستدل من تسريحة 29نفسه و يتمتع بالوقار والثبات في مواجهة المحن والشدا د 

الشعر البسيطة أنه قد يكون في ذلك إنعكىاس ألحىد المبىادئ الرواقيىة التىي تىدعو إلىى البسىاطة أه 
ش وفقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًا للطبيعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة أي الحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاة و العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيوهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

30للفضىىيلةوفقاً 
 ἀρετὴν κατ᾽ ἐστὶ ὅπερ ,ζῆν φύσει τῇ ὁμολογουμένως  ،

وقد يكون في ذلك أيضًا إشىارة إلىى الحيىاة الزاهىدة التىي كىان يعيشىها زينىون والتىي كىان متىأثرًا فيهىا 
 –ذهب الكلبى، والتي تتضح من خالل فلسفته التي كان يدعو فيها الناس كيىف يكىون الجىوع بالم

. 31ومن طعامه الذى كان يتمثل فىي رييىف عىيش واحىد وتىين مجفىف وشىرابه المىاء  –كما ذكرنا 
كىىذلك نالحىىظ مىىن خىىالل نظىىرة العىىين مىىدى التعبيىىر الحىىزين لمفكىىر عميىىق وم سىىس لمبىىادئ فلسىىفية 

 non esse malumتدعو الناس إلى تحمل األلىم حيىث أن األلىم لىيس شىرًا  جديدة في المجتمع
dolorem32  ورالمىىا يرجىىع هىىذا التعبيىىر الحىىزين إلىىى قلىىق هىىذا الفيلسىىوف حىىول مىىدى تقبىىل المجتمىىع

لفلسفته الجديدة التي تىدعو النىاس إلىى تحمىل األلىم وذلىك فىي مقابىل فلسىفة ابيقىور التىي تىدعو إلىى 
فنىىي الىىذى يشىىير إلىىى وجىىود تجاعيىىد قليلىىة علىىى الجبهىىة بىىين الحىىاجبين اللىىذة.  أمىىا عىىن الوصىىف ال

المقضبين فهو يتفق مع وصف زينىون فىي المصىادر التىي تشىير إليىه دا مىًا علىى أنىه جىاد وصىارم 
وجبينه مجعد ومقضب دا مًا، ولقد اتفق علماء اآلثار المحدثين  الىذين اهتمىوا بصىور والورتريهىات 

( والتىي 4حادة لفيلسوف يصعب فهمه ويتضح ذلك من )صىورة  زينون على أنها تظهر شاصية 
تشير إلى صرامة التفكير، فاهنقباض القوى لعضالت الحاجبين رالمىا يحمىل دههت إيجابيىة فهىى 
تدل على تفكير عميق وقوى. أما األنف المدبب ومالمح الوجه فقد تدل على طاقىة إيجابيىة ها لىة 

وف قىىوى ومفكىىر أصىىيل ذو طاقىىة ها لىىة وتفكيىىر صىىارم، . وتشىىير الصىىورة فىىي مجملهىىا إلىىى فيلسىى

https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=zh%3Dn&la=greek&can=zh%3Dn2&prior=a)reth/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29reth%5Cn&la=greek&can=a%29reth%5Cn4&prior=kat%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kat%27&la=greek&can=kat%2713&prior=e)sti/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29sti%5C&la=greek&can=e%29sti%5C11&prior=o(/per
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fper&la=greek&can=o%28%2Fper3&prior=zh=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=zh%3Dn&la=greek&can=zh%3Dn1&prior=fu/sei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%2Fsei&la=greek&can=fu%2Fsei1&prior=th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C39&prior=o(mologoume/nws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28mologoume%2Fnws&la=greek&can=o%28mologoume%2Fnws0&prior=to/
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ويمكننا أن نىرد هىذا التفسىير إلىى زينىون نفسىه الىذى كىان يصىر علىى ضىرورة بىذل الجهىد المضىنى 
 33في إدراك وتقييم اهنطباعات الحسية 

 ق.م230-330كليانتيس
. كان 34ق.م 300في طروادة حوالى عام  Assos ولد في أسوسفيلسوف رواقى    

لزينون وهو ُيعد الم سس الثانى الذى خلف زينون على ر اسة المدرسة الرواقية في أثينا.  تلميذاً 
كان كليانتيس في األصل مالكمًا حيث كان يشير إليه معلمه زينون "هرقل الثانى" 

δεύτεροςἩρακλῆς ،  ثم اتجه بعد ذلك إلى الفلسفة عندما جاء إلى أثينا واستمع في البداية
الكلبى ثم استمع بعد ذلك إلى محاضرات زينون، وقيل أنه قد  Cratesإلى محاضرات كراتيس

. 35كتب محاضرات زينون على قشور المحار وعظام الثيران وذلك نظرًا لنقص المال لشراء الورق 
 ولكي يساعد نفسه كان يعمل طوال الليل ناقاًل للمياه إلى الحدا ق،ومن هنا اتاذ لقب جامع المياه

Φρεάντλη.  لقدرة كليانتيس على التحمل أو رالما لبطئه ما جعل تالميذه يطلقون عليه ولقد كان
ح قويا بما فيه وهو اهسم الذي قيل أنه قد أفرحه، ألنه يعني أن ظهره أصب"ὄνοςلقب "الحمار

وُيقال أن اسهامات كليانتيس في المدرسة الرواقية كانت .36الكفاية لتحمل ما وضعه عليه زينون 
.ومن أهم ما وصل إلينا من كتابات كليانتيس 37أكثر تميزًا وأصالة من أي فيلسوف رواقى آخر

لرواقية، أنشودته إلى زيوس والتي كان يبتهل بها إلى زيوس وهى تمثل أطول نص من نصوص ا
ولقد كان يهدف منها إلى تحقيق المثال الرواقى عن الفضيلة وهو العيش وفقًا للقانون العام 

.  عامًا وذلك بسبب  99ق.م عن عمر يناهز  230توفى كليانتيس عام
 Simplicus. ويابرنا سمبليكوس38اصابته بقرحة خطيرة أجبرته على الصيام لمدة يومين كاملين

  Assos ن السادس الميالدى أن تمثال كليانتيس  كان هيزال موجودًا ومر يًا في أسوسفي القر 
. لقد كتب ما يقرب من خمسين عماًل، لم يبق منها سوى 39والذى أقامه مجلس الشيوخ الرومانى

بعض الشذرات التى حافظ عليها ُكتاب مثل ديوجينيس، ستوالايوس، شيشرون، سينيكا واللوتارخ. 
 .40يعة والمنطق واألخالقكتب في الطب

فلقد ذكرت المصادر أنه كىان هنىاك تمثىال لىه فىي أسىوس ولكىن لىم  أما عن صوره في الفن
تذكر تفاصيله، ويعتقد أن أصل التمثال كىان مىن البرونىز ثىم أقيمىت العديىد مىن النسىخ مىن الرخىام 

-5سىتى )صىور مع اختالفات طفيفة بينها،وقد ظهىرت لىه ثالثىة تماثيىل ترجىع إلىى العصىر الهيلين
محفوظىىة فىىى المتحىىف البريطىىانى والمتروالوليتىىان والفاتيكىىان. تمثىىال المتحىىف البريطىىاني مىىن  41(7

ويبىىىدو مجوفىىىًا مىىىن الىىىداخل، وذلىىىك واضىىىح مىىىن وجىىىود جىىىزء مكسىىىور علىىىى كتفىىىه األيسىىىر، 42البرونىىىز
التمثال جالس على مقعد مرالع ويرتدي عباءة فقء ملفوفة حىول الجسىم كلىه مىا عىدا الكتىف، وجىزء 
مىىن الصىىدر والىىذراع األيمىىن عىىاريين، ويمتىىد هىىذا الىىذراع إلىىى أعلىىى ويثنيىىه الفيلسىىوف باتجىىاه وجهىىه 
واضىىعا يىىده الُمغلقىىة باتجىىاه خىىده األيمىىن كدعامىىة أو مسىىند لىىه، اليىىد اليسىىرى مغطىىاة تمامىىًا بالعبىىاءة 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deu%2Fteros&la=greek&can=deu%2Fteros0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deu%2Fteros&la=greek&can=deu%2Fteros0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28hraklh%3Ds&la=greek&can=*%28hraklh%3Ds0&prior=deu/teros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fnos&la=greek&can=o%29%2Fnos0&prior=kai/
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 ويبىىدو أنىىه يمسىىك بهىىا العبىىاءة الملفوفىىة حىىول جسىىده مىىن الىىداخل. يرتىىدي فىىي قدميىىه صىىندل ويضىىع
قدمىىىه اليمنىىىى أعلىىىى اليسىىىرى. الىىىرأس يبىىىدو أنىىىه ينظىىىر باتجىىىاه اليسىىىار، تسىىىريحة الشىىىعر فىىىي شىىىكل 
خصىىالت شىىبه كثيفىىة ممشىىطة لألمىىام، توجىىد تجاعيىىد قليلىىة علىىى الجبهىىة، األنىىف قصىىير، العينىىان 
ضىيقتان ويبىدو الجفىن العلىوى منهمىا منىتفخ قلىىياًل، الشىفتان رفيعتىان والفىم صىغير، توجىد بقايىا أثىىار 

( فهىي بىنفس الشىكل 6ولحية خفيفة جدا ومسطحة. بالنسىبة لنسىاة الميتروالوليتىان )صىورة  لشارب
(فتوجىد بهىا اختالفىات فىي 7والمالمح ماعدا الذراع األيمن فهو مفقود. أما نساة الفاتيكىان )صىورة 

وضع اليد اليمني حيث أنها هنا مفتوحة وإصبع السبابة موضوع على الاىد األيمىن باإلضىافة إلىى 
ت الشعر التي تبدو بشكل خصالت حلزونية وكذلك اللحية كثيفىة والاصىالت حلزونيىة فىي خصال

 طبقتين تعلو إحداهما األخرى، وتوجد تجاعيد أكثر على الجبهة. 
عبىىارة عىىن تمثىىال نصىىفي 43(8بينمىا يظهىىر عمىىل فنىىي أخىىر محفىىوو بمتحىف نىىابولي )صىىورة 

عن التماثيل السابقة، ورالما كان السبب  عليه نقش باسم الفيلسوف ولكنه ياتلف قلياًل في مالمحه
في ذلك لتصويره في مرحلة عمرية متأخرة، أو ألنىه مىن العصىر الرومىاني، فرالمىا صىورت تماثيلىه 
المبكرة التي ترجع إلى العصر الهيلينستى فى مرحلة الشىباب وصىوره فىي العصىر الرومىانى كانىت 

ة وأصبح شعره من األمام أخف واللحيىة تمثل مرحلة الشياوخة،  حيث تكثر التجاعيد أعلى الجبه
كثيفىىة والشىىفاه نليظىىة والمالبىىس الرومانيىىة المعتىىادة.ويعتبر العثىىور علىىى العديىىد مىىن النسىىخ لىىنفس 
التمثال لهذا الفيلسوف وهو ما يشير في حد ذاته إلى كونه شاصًا مشهورًا، ويتميز طىراز التمثىال 

ين. ويمكننىىا أن نالحىىظ مىىن جلسىىة الشىىاص أنىىه بىىنفس المالبىىس والجلسىىة المميىىزة للفالسىىفة والمفكىىر 
يناسب كليىانتيس الرياضىي، علىى الىرنم مىن انىه ه يمكىن اهعتقىاد بانىه يشىبه هيىراكليس أو مالكىم 

 ألنه ه يوجد بعضالت جسمه المترهل ما يشير الى ذلك. 
ومن الوصف السابق لصور كليانتيس يتضح أن الفنان الىذى قىام بنحىت هىذه التماثيىل رالمىا 

ون على دراية بالفكر الفلسفى لهذا الفيلسوف فقد تتفق بعض اإليماءات التي صورها الفنان في يك
هذه الصور مىع فكىر هىذا الفيلسىوف وذلىك مثىل وضىع اليىد المغلقىة باتجىاه خىده األيمىن كداعمىة أو 
مسند له وكذلك نظرة العىين المتجهمىة فقىد يشىير ذلىك إلىى الميىل الرواقىي نحىو الصىبر علىى اآلهم 
وتحمل أعباء الحياة وكوارثها و كان كليانتيس يتمتع بالقدرة على التحمل بدليل اللقىب الىذى اطلقىه 

وهىو لقىب "الحمىار". كىذلك يمكننىا أن نسىتدل مىن وضىع اليىد  –كما سىبق أن ذكرنىا -عليه تالميذه 
ر المفتوحىىة وإصىىبع السىىبابة الموضىىوع علىىى الاىىد األيمىىن علىىى اسىىتغراق هىىذا الفيلسىىوف فىىي التفكيىى

 .44حيث كان ُيقال عنه أن كان يفرك أصابعه معًا بعصبية أثناء عملية التفكير
 ق.م(206-279خريسبوس )

، في كيليكيا Soliانحدر من سولىTarsusهو خريسبوس ابن أبوللونيوس من تارسوس 
Cilicia45 لقد كان خريسبوس ذا قامة ضعيفة  كما يتضح من تمثاله الموجود في .
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،والذى يقع خلف تمثال الفروسية ورالما كان ذلك 47ه له ابن أخيه تكريمًا لهالذى أقام46كيراميكوس
وقبل أن يصبح ، ιππονΚρύψهو السبب الذى جعل كارنياديس يطلق عليه "الحصان المافى"
. وعندما كان شابًا فقد ثروته 48خريسبوس تلميذًا لكليانتيس كان يعمل كعداء المسافات الطويلة

، ولم ُيذكر اسم هذا الملك وذلك ألن كيليكيا 49الكبيرة التي ورثها حيث صودرت إلى خزانة الملك
 .50نطيوخوس األولكانت في هذه الفترة موضع نزاع بين بطلميوس الثانى فيالدلفوس وأ

وعندما توفى كليانتيس .51انتقل خريسبوس بعد ذلك إلى أثينا وأصبح تلميذًا لكليانتيس   
ق.م أصبح خريسبوس هو الر يس الثالث للرواقية.كان خريسبوس كاتبًا يتميز  230حوالي عام 

ضيف باإلسهاب في الجدل لذلك أخذ يوسع في المذاهب األساسية لزينون م سس المذهب وكان ي
التغيير الذي يرى أنه ضروريًا، ورالما كان هذا هو السبب الذى جعل خريسبوس يتاذ لقب 

سطرًا يوميًا، وأنه  500. وُيقال إنه نادرًا ما كان يذهب دون أن يكتب 52"الم سس الثانى للرواقية"
 .53عمالً  705ألف أكثر من 

وجينيس روايتين ماتلفتين ولقد كان لدي ًا تقريبًا.عام 73توفى خريسبوس عن عمر يناهز  
األولى أنه قد توفى بسبب حدوث دوخة ناتجة عن حالة من السكر بسبب تجرع  54عن وفاته

خمر مركز في أحد الوه م. أما الثانية أنه توفى بسبب نوالة من الضحك عندما كان يراقب حمارًا 
أما عن م لفات ن".أعطنى مشروب من النبيذ النقى لغسل التييأكل بعض التين ويصرخ قا اًل: "

خريسبوس المكتوالة فهي كثيرة ومتنوعة للغاية خاصة التي ألفها في مجال المنطق واألخالق، 
كتاب لم يتبق منهم نير  163ولقد ألف خريسبوس في جميع فروع الفلسفة الماتلفة ما يزيد عن 

بعض الشذرات المقتبسة في أعمال بعض الم لفين مثل شيشرون، سينيكا، جالينوس، 
باختصار كان خريسبوس هو الذى جعل النظام الرواقى على ما كان عليه .55واللوتارخوس ونيرهم
 ,εἰ μὴ γὰρ ἦν Χρύσιππος " لو لم يكن خريسبوس، ما كان هناك رواقحيث قيل عنه " 

οὐκ ἂν ἦν στοά
56. 

فقد ظهرت العديد من األعمال الفنية التي تصوره ومن أهمها أما عن صوره في الفن 
الذي يوجد عليه نقش باسمه ويظهر فيه الفيلسوف 57(9ل النصفي بمتحف نابولي)صورة التمثا

مصورًا ببقايا العباءة الملقاة على الكتفين والصدر والرقبة عاريين. مالمح الوجه له وهو في سن 
كبير حيث تظهر التجاعيد على الوجنتين والادود وحول العين، العين بدون تحديد للحدقة، وهو 

كثيف حيث يغطى الشفاه العلوية، اللحية قصيرة مكونة من ثالث طبقات من الشعر  ذو شارب
القصير نير المجعد، ذو أذن صغيرة وأنف قصير بارز. تبدو تجاعيد على الجبهة عددها ثالثة، 
ذو رأس أصلع من األمام ويبدو الشعر في النصف السفلى من الرأس. ويظهر في نساة أخرى 

تصوره بنفس المالمح مع اهختالف فقء 58(10لمتحف البريطاني)صورة من العصر الروماني با
في وجود الشارب نير الكثيف حيث تظهر الشفتان بوضوح. نساة أخرى رومانية بمتحف 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*kru%2Fyippon&la=greek&can=*kru%2Fyippon0&prior=*karnea/dhs
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وتاتلف فقء من حيث تصوير جزء صغير من الصدر 59(11فلورنسا بنفس المالمح )صورة 
جبهة وعددها ثالثة ولكن نحتها مسطح دون تصوير أي بقايا للمالبس، وتبدو التجاعيد على ال
يظهر بنفس المالمح مع تصوير 60(12عن األمثلة السابقة. وفي هيرم له بمتحف الكابيتول)صورة

بقايا للمالبس التي تبدو واضحة على الكتف األيسر ومنسدلة على الصدر و ذات ثنايات سميكة 
سطح. ويوجد جزء عميق في ومنحوتة بعمق، وجزء آخر يظهر على الكتف األيمن فقء بشكل م

الجانب األيمن رالما لتثبيت جذع التمثال في مكان ما أو وضع البرونز المنصهر لتركيب الرأس 
 مع الصدر. 

( والذي يجلس فيه 13-ومن أهم األعمال الفنية التي تذكر لاريسبوس التمثال )صورة
 الفيلسوف على مقعد من نوع الديفروس

الجانبي، يرتدي  ذو أرجل تظهر فى الوضع61
خريسبوس عباءة يلفها حول جسده بيده اليسرى التي تمسك بها من الداخل وتمر العباءة من فوق 
الكتف األيمن ولكن تترك جزءًا كبيرًا من الصدر والذراع عاريين ، ويبدو كما لو أنه يقوم بالعد 

يظهر جزء من رجليه على أصابع يده اليمنى الموضوعة على رجله اليمنى. العباءة قصيرة حيث 
وقدميه ويرتدي صندًه وتتقدم رجله اليمنى قليال لألمام عن اليسرى التي تبدو وكأنها مرفوعة 
قليال عن األرض. تميل رأسه قليال باتجاه اليمين ومالمح الوجه تعبر عن سن كبير حيث تظهر 

اد يغطى الشفاه التجاعيد على الوجنتين والادود وحول العين، وهو ذو شارب كثيف قليال يك
العليا. اللحية قصيرة، وذو رأس أصلع من األمام مثل صوره السابقة. وقد علمنا من قبل أن 
شيشرون قد ذكر وجود تمثال لاريسبوس في الكيراميكوس مادًا يده، وقد ذكر كذلك بوزانياس 

بليني  تمثاًه لاريسبوس من سولوي في الجمنازيوم ليس بعيدا عن مكان السوق، و يذكر كذلك
أنه قد أقيم له تمثال يصوره وهو يعد على أصابع يده، على أي حال التمثال الجالس بيد في 
وضع العد كان سمة مميزة لتماثيل الفالسفة، وقد ظهرت في تماثيل زينون وكليانتاس كما يذكر 

بد وأنهما بليني ولكننا لم نعثر عليها، ولكن يالحظ أن التماثيل التي ذكرها شيشرون والوزانياس ه
كانا ماتلفين ألنهما أقيما في أماكن ماتلفة وأن التمثال الذي أقامه تلميذه له رالما كان نمطًا ثالثًا 
ألنه يقول أنه يصوره في وضع الشباب. والنسخ والتماثيل العديدة التي صنعت له في العصر 

انت هناك نماذج الروماني يبدو أنه ليس جميعها من أصل يوناني أو هيلينستي واحد فرالما ك
 .62يونانية ماتلفة له والالتالي جاءت النسخ الرومانية ماتلفة

باإلضافة إلى الرؤس والتماثيل التي ظهر فيها خريسبوس صور كذلك على عملة)صورة 
م، حيث صور فى الوضع الجانبي باتجاه 163(سكت في سولوي في الفترة الرومانية في 14

لكتف تاركة جزءًا من الصدر والرقبة عاريين مثل األعمال اليمين. يظهر جزء من العباءة على ا
المنحوتة. الوجه يبدو أنه يرتفع قليال ألعلى.الرأس أصلع من األمام مع وجود صفوف الشعر 
القصير عند م خرة الرأس، و الذقن ذا لحية قصيرة، واألنف قصير و بارز مثل األعمال 
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الذي رالما يعني احتفاهت  المنحوتة. حول الصورة يوجد النقش 
المدن والتي تدل على أنه رالما تم سكها لتاليد ذكرى احتفاهت معينة بالمدينة.وكانت تلك 
العمالت هي األساس كذلك في تعريف صور خريسبوس. حيثظهرت في سولوي عمالت برونزية 

خريسبوس كانا من و   Aratosيظهر عليها اثنتان من الصور الماتلفة على الوجه،وألن أراتوس
أشهر الشاصيات الهامة والبارزة لتلك المدينة، فانه من الطبيعي اهعتقاد بان تلك الصور 
تمثلهما. ولكن عدم وجود نقش يميزهما جعل من العسير التمييز بينهما. ففي البداية كان 

برأس مرفوعة  الدارسون يعتقدون أن الرجل ذا اللحية الطويلة خريسبوس واآلخر ذا اللحية القصيرة
وكأنه ينظر للنجوم رالما كإشارة إلي كونه عالمًا للفلك هو أراتوس.لكن ظهر التساؤل عندما 
اكتشف جذع فاقد الرأس منقوش عليه اسم خريسبوس والباقي من الجذع يشير إلي كون الرأس 
المفقودة كانت بلحية قصيرة وليست طويلة حيث ه يوجد لها أثر على الصدر، وأن الصور 
الكثيرة التي عثر عليها بلحية قصيرة تشير إلي الشاصية األشهر خريسبوس، بينما لم يعثر سوى 

 .63على رأس واحدة فقء بلحية طويلة ولذلك يعتقد أنها ألراتوس
ومن أوصاف صور وتماثيل خريسبوس السابقة يمكن القول أن مفهوم التفكير الحاد 

يتضح من مالمح الوجه التي تعكس تعبيرات متكررة  والعمل الشاق قد اتاذ دههت استثنا ية كما
تنم عن كثرة المجهود العقلى. والسمة الغالبة لمعظم هذه الصور هي التركيز على مالمح 

( على 13الشياوخة حيث تظهر التجاعيد على الوجنتين والادود وحول العين، وفى )صورة 
ي إشارة إلى ضعف قدميه التي سبيل المثال نالحظ أن أرجله التي تظهر في الوضع الجانب

يحاول أن يجرها ، كما أنه يحاول أن يسحب العباءة حول كتفه العاري وذلك حتى تقيه من 
البرد. وقد يكون في ذلك إشارات إلى الرواقي الصلب الذى على الرنم من وصوله إلى مرحلة 

التي تتمثل هنا في الشياوخة إه أنه ه يحتاج إلى أي شيء كما أنه يرفض كل وسا ل الراحة و 
 -جلوسه على مقعد بدون ظهر من نوع الديفروس .  ولكن مع هذا الضعف والجسم الهزيل  

تكمن روحًا مشاكسة ه تقهر وهى الروح التي يتمتع بها   -والذى يتضح من الصدر الغا ر
خريسبوس. ولقد كان الفنان يهدف من ذلك أن يظهر إلى أي مدى تستطيع الروح أن تنتصر 

. وقد ينم ذلك عن مبدأ رواقى أه وهو أن ازدراء الجسد هو الحرية بعينها  64ى ضعف الجسدعل
فعلى اإلنسان أن يعرف عن طريق الفلسفة أنه لم يالق لكى يكون جسمًا ألنه يعتبر أن هذا 

 . 65الجسم ليس سوى أنالًه تقيد الحرية
صوير الفالسفة فإلى جانب وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن اللحية كانت سمة مميزة في ت

أنها تشير إلى الرزانة والحكمة، كان الفالسفة الرواقيون يعتبرونها جزء من قانون الطبيعة، 
تشير إلى  –وفقًا للفالسفة  –فالطبيعة هي التي أدت إلى نمو الشعر في الذقن وإزالة هذه اللحية 
في العيش وفقًا للطبيعة. ولقد  رفض القانون الطبيعي لألشياء حيث تتعارض مع مبدأ الرواقيين
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كانوا يعتقدون أن الرجل الذي يزيل لحيته يعطى لنفسه مظهرًا ناعمًا يبعد عن الرجولة. ولقد أكد 
خريسبوس نفسه على أهمية هذه اللحية وذلك في عمله "عن الجمال واللذة" ورالما كان الفنان على 

ه المرحلة باللحية حتى ه يتعارض دراية بذلك لهذا السبب فقد حرص على تصوير فالسفة هذ
تصويرهم مع تعاليمهم. ولقد بلغ أهمية هذه اللحية في القرن الثالث إلى درجة أن الشاص قد 
يستطيع أن يدرك المدرسة الفلسفية التي ينتمى إليها الفيلسوف وطريقة تفكيره وذلك من وضع 

قيين تكون قصيرة دا مًا ونير لحيته وطريقة تسريحة شعره. لذلك نجد اللحية في تصوير الروا
ممشطة ورالما يرجع السبب في ذلك إلى رفض الرواقية أي وسيلة للعناية بالجسم الذى كان 

 .66يزدريه فقد يلهى ذلك عن عملية التفكير 
 ق.م(129-204الرواقية الوسطى )

، والوسيدونيوس  Panetiusننتقل اآلن إلى أهم أعالم الرواقية الوسطى وهم : بانيتيوس 
Poseidonius  تلميذه الشهير الذى خلفه على ر اسة الرواقية. ولقد كان أهم ما يميز هذه

 المرحلة التوفيق بين الرواقية واألكاديمية. 
 ق.م( :109-185بانيتيوس )

وذلك في أسرة شهيرة في ق.م 180-185فيلسوف رواقى نشأ في رودس، ولد حوالى عام 
 Diogenes of Babylonلديوجينيس البابلى  كان تلميذاً  .68ق.م 109وتوفى في 67رودس

وأنتيباتير من تارسوس في أثينا وذلك قبل أن يذهب إلى روما التي بذل فيها جهودًا كبيرة لكى 
ق.م، عاد  129حوالى عام  Scipioسكيبيو عد موت يقدم التعاليم الرواقية لهذه المدينة. وال

ولقد بانيتيوس إلى المدرسة الرواقية في أثينا حيث كان يمثل آخر علم لها في أثينا بال منازع. 
اصطحب سكيبيو كل من بانيتيوس والوليبيوسفي الحملة الرومانية التي رأسها سكيبيو لمواجهة 

. عاد بانيتيوس مع سكيبيو إلى 69ق.م138-139ملوكودويالت الشرق الهيلينستى حوالى عام 
روما، حيث بذل هناك مجهودًا كبيرًا لكى يقدم مذاهب الرواقية والفلسفة اليونانية إلى روما.  
وعلى هذا النحو يمكن أن نعتبر بانيتيوس حلقة الوصل األولى بين الرواقية والرومان فهو أول 

، أنه كان ر يسًا للمدرسة الرواقية 71عنه شيشرون ويروى .70من نقل الرواقية إلى العالم الرومانى
ولقد منحه األثينيون حق ،Stoicorumgravissimo 72وأنه كان األكثر ثقاًل بين الرواقيين 

 .73المواطنة، ولكنه رفضها
بدأت الرواقية مع بانيتيوس تتجه نحو اهنتقا ية، حيث أنه قدم في فلسفته عنصرًا أفالطونيًا 

واألفالطونية. ولهذا السبب أعطى الطبيعة المكان األول في هامًا، كما حاول التوفيق بين الرواقية 
التي أكد على وجوها خريسبوس  كما رفض فكرة الكهانة 74فلسفته وليس المنطق

 .75وأنتيباتير وديوجينيس في المرحلة األولى من الرواقية

https://en.wikipedia.org/wiki/Diogenes_of_Babylon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Stoicorum&la=la&can=stoicorum0&prior=gravissimo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gravissimo&la=la&can=gravissimo0&prior=placeret
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gravissimo&la=la&can=gravissimo0&prior=placeret
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ه عن فكما رأينا فقد كانت لبانيتيوس أفكار مغايرة عن سابقي أما عن صوره في الفن
الطبيعة والكون والعمل الفني الوحيد المرجح له هو رأس مع جزء صغير عاري من الكتفين 

( مالمح الوجه توضح رجاًل في سن متوسء، بعض مالمحه تشبه الفيلسوف 15والصدر)صورة 
خريسبوس ولكن توجد بعض اإلختالفات، منها نظرة العين نير المحددة الحدقة وكأنه ينظر 

ابتسامة بسيطة، ولذلك يبدو الحاجبان نير مقتضبين، و اللحية قصيرة جدا  ألعلى وكأن بها
باصالت شعر صغيرة نير كثيفة ورالما يرجع السبب في تصوير اللحية على هذا النحو إلى 
المرحلة العمرية لهذا الفيلسوف فهو في سن متوسء. كما يبدو أنه أصلع الرأس من األمام مع 

الرأس. أي يظهر هنا بداية اهختالف في التصوير الفني عن أعالم وجود بقايا للشعر في م خرة 
.ويمكننا أن نستدل على هذا اهختالف من اهتجاه الكالسيكي الذى كان نالبًا 76المرحلة األولى

هنا على التصوير الفني ورالما يرجع السبب في ذلك إلى أن هذه المرحلة التي ينتمى إليها 
ا ية حيث أنه قد قدم في فلسفته عنصرًا أفالطونيًا وذلك عندما تالى بانيتيوس كانت تتميز باهنتق

عن فكرة اهحتراق العام التي كانت تنادى به الرواقية واتفق مع أفالطون على فكرة أبدية العالم 
ورالما يرجع أيضًا اهختالف في تصوير فالسفة هذه المرحلة من الرواقية عن الفالسفة  .77

لذى أحدثه بانيتيوس في بعض اآلراء الفلسفية التي ارتبطت بالرواقيين األوا ل إلى التغيير ا
األوا ل ورالما كان الفنان على دراية بهذا التغيير الذى أحدثه بانيتيوس في المبادئ الفلسفية لهذه 

 المدرسة لذلك فإنه لم يصوره على النحو الذى ُصور به فالسفة المرحلة األولى. 
 ق.م(51-135بوسيدونيوس)

. 78ق.م 51حتى  135في سوريا وعاش في الفترة من Apameia د في مدينة أباميا ول
هو فيلسوف رواقى وهو أيضًا سياسى وعالم فلك وجغرافى وم رخ ومعلم. كان بوسيدونيوس 
متعدد جوانب الثقافة، ويوجد عمله الها ل حتى اآلن في شذرات، ومعظم معلوماتنا عن حياته 

، وقد ولد في سترابون وسينيكا. كان يلقب بالرياضى نستمدها من بعض الكتاب مثل
وأكمل تعليمه في أثينا، حيث كان هناك تلميذًا لبانيتيوس الذى كان ر يسًا للمدرسة 79أسرة يونانية

الرواقية وشارك في مناقشات ساخنة مع فالسفة رواقيين آخرين. ويمكننا أن نتعرف على هذه 
اب جالينوس عن تعاليم أفالطون وأبقراط. ولقد تالى بوسيدونيوس النزاعات مع الرواقيين من كت

عن تعاليم الرواقية وتحول إلى اتجاهات فلسفية أخرى أهمها إتجاهات أفالطون وأرسطو بصفة 
وهى دولة بحرية كانت  -ق.م  95ر يسية. ولقد استقر بوسيدونيوس في رودس حوالى عام 

لهذه المدينة، والحسب السياسىواشترك فى العمل -مشهورة بالبحث العلمى
 .80شيشرون لم يرجع مرة ثانية للعيش في أباميا

ق.م، وذلك في فترة حكم كل من  86كما عمل سفيرًا في روما في حوالي عام 
-شأنه شأن مثقفي اليونان اآلخرين -. ولقد كان بوسيدونيوس Sullaوسال Mariusماريوس
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في ظل عالم ملئ باإلضطرابات. ولقد كانت عالقاته وصالته  فهى بمثابة قوة ثابتة ،يفضل روما
ق.م أصبح ر يسًا  95أو  100وفى حوالى عام بالطبقة الرومانية الحاكمة هامة لبحثه العلمي. 
عامًا. لقد تميز بوسيدونيوس بأن له ميوًه  85للمدرسة الرواقية وتوفى عن عمر يناهز 
كانت ولكن . "عن المحيء" جغرافية،ومن أهم أعماله في هذا المجال 

وعلى الرنم .81الفلسفة بالنسبة له هي العلم والفن الر يسى، أما العلوم األخرى فهى تابعة للفلسفة
من أنه كان رواقيًا صارمًا، إه أنه كان مثل فالسفة الرواقية الوسطى فيلسوفا انتقا يا، وذلك ألنه 

 .82طون مزج بين تعاليم الرواقية وتعاليم أفال
نجد أنها تجمع بين اهتجاه الشرقى والهيلينستى، كما نجد أيضًا   في صور بوسيدونيوس

اهتجاه الكالسيكي الهادئ مثل صور بانيتيوس. إنها النقطة الفاصلة في تلك المرحلة لرجل رأي 
عثر أن مس ليته األولي أن يجمع بين التراث الكالسيكي لليونان ويمرره للعالم الروماني. وقد 

وعليه نقش باسمه، وهو نساة من 83(16على رأسين له،أحدهما الااص بمتحف نابولي )صورة 
ق.م. ورالما كان هذا جزءًا من تمثال مكتمل حيث تتضح بقايا  80-70أصل برونزي يرجع إلى 

الايتون السفلي، وتتضح حدوده عند الرقبة ويعلوه العباءة التي تتضح ثناياها الكثيفة على الكتف 
يسر. مالمح الوجه تصوره وهو في سن متوسء حيث ه توجد تجاعيد فوق الجبهة كثيرة وانما األ

خطوط نير عميقة عددها ثالثة مع وجد خطين بجانب العينين نير المحدد بها حدقة العين، 
ويبدو أنه يرفع رأسه لينظر إلى األمام بنظرة معتدلة، األنف طويل والارز واألذن متوسطة الحجم 

عريضة. اللحية والشارب خفيفان جدا كأنهما حزوز. والشعر يغطي كل الرأس،وهو  والجبهة
 ممشء لألمام في شكل خصالت ناعمة قصيرة نير كثيفة. 

، فنتيجة للعثور عليه برودس ولتشابه مالمحه مع 84(17أما الرأس اآلخرى )صورة 
جزء صغير من الرقبة، بوسيدونيوس فقد تم تعريفه على أنه لبوسيدونيوس حيث يصور الرأس مع 

ومالمح الوجه تظهر تشابهًا مع الفيلسوف بوسيدونيوس من حيث تفاصيل الشعر واللحية القصيرة 
جدا التي تكاد تكون منعدمة، ومالمح الوجه التي يبدو عليها اهرتياح النفسي والهدوء. ولكن رالما 

ي صور بوسيدونيوس للطابع تمثله وهو في مرحلة عمرية ماتلفة. ونجد أنه لم يعد يتبقي شيء ف
المفكر العميق وإنما مالمح هاد ة وجادة تعبيرًا عن كونه مدرسًا أو ُمعلمًا قانعًا وراضيًا بطريقته 
وأبحاثه والتي يتعرف عليها تالميذه والمجتمع، فهو رجل معروف جيدا بقيمته للمجتمع ولم يعد 

ية قد استقرت وعرفت جيدا. ولقد جعلته هناك مجال أو إهتمام بالتغيير، حيث كانت أفكار الرواق
كتاباته ومحاضراته باحثًا مشهورًا في جميع أنحاء العالم اليوناني والروماني، كما أسس مدرسة 

 في رودس. 
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 القرن الثالث الميالدي(–الرواقية المتأخرة )أواخر القرن األول ق.م 
هذه المرحلة الذين صوروا في والمقصود بها الرواقية في العصر الرومانى، ومن أهم أعالم 

الفن سينيكا، واإلمبراطور ماركوس أوريليوس، ولقد كان أهم ما يميزها هو التركيز على األخالق 
حيث كانت من أبرز الجوانب الفلسفية في هذه المرحلة. ولقد كانت الرواقية في هذه الفترة في 

كانت تمثل معسكر السناتو في تمثل دورًا سياسيًا حيث أنها -في القرن األول ق.م  -روما 
مواجهة اإلبيقورية التي كانت تمثل معسكر الشعبيين وأنصار يوليوس قيصر،كما كان لها تأثير 

 .85كبير على الحياة السياسية واهجتماعية في روما
 م(65 -ق.م4سينيكا )

 هو لوكيوس أنايوس سينيكا المعروف بسينيكا األصغر، كان من أشهر فالسفة الرواقية في
مرحلتها المتأخرة ، كما كان سياسيًا و كاتبًا دراميًا معروفًا بأهم أعماله في هذا المجال وهما 

حيث  وازدهر في روما-. ولد سينيكا في قرطبة في هسيبانيا Thestes86وثيستيس Medeaميديا
. وعندما 87في أسرة ثرية حيث كان اهبن الثانى لهذه األسرة -تدرب هناك على الاطابة والفلسفة 

 وعندما مرض ذهب إلى مصر لكى يتعافى عند عمته التي كانت متزوجة من جايوس جاليريوس
Gaius Galerius  م أصبح برايتورًا  50م. وفى عام 31الوالى، ثم عاد إلى روما حوالى عام

  Tacitus ويشير تاكيتوس.Pompeia Paulina وتزوج من إمرأة ثرية تدعى بومبيا باولينا
إلى أن الفترة المبكرة من حكم نيرون والتي كان يستمع فيها إلى   Dio Cassius وديوكاسيوس

ومع ذلك تشير المصادر  باهزدهاركانت فترة تتميز  -قا د الحرس البرايتوري –سينيكا والوروس
إلى أنه مع مرور الوقت فقد سينيكا والوروس نفوذهما على اإلمبراطور.و يروى تاكيتوس أن 

 62والعد وفاة بوروس عام .88ير صادقة عن نيرون إلى مجلس السناتوسينيكا قد كتب تقارير ن
م أصبح سينيكا موضع انتقاد من قبل تاكيتوس الذى وصفه بأنه من أكثر مستشارى نيرون سيئ 
السمعة، فضاًل عن أنه وجهت إليه عدة اتهامات منها أنه يملك ثروة مفرطة وممتلكات 

لقتل نيرون، Piso مة تورطه في م امرة بيسو م ُقبض على سينيكا بته 65وفى عام .89ضامة
ونفى بسبب تواطئه المزعوم في الم امرة، ومع ذلك تشير بعض المصادر إلى أنه رالما يكون 
بريئًا. وعلى الرنم من أنه من نير المحتمل أن يكون سينيكا قد اشترك في هذه الم امرة إه أن 

ليد عن طريق قطع عدة أوردة لكي ينزف حتى نيرون قد أمره بأن يقتل نفسه. فاتبع سينيكا التق
الموت، ولقد حاولت زوجته أن تشاركه نفس المصير. تشمل األعمال المنسوالة إلى سينيكا 

رسالة حافلة بمبادئ الفلسفة 124عشرات من الرسا ل أو المقاهت الفلسفية التي تبلغ حوالى 
 .90الرواقية وهى تكاد تكون المصدر األول لهذه الفلسفة

التي تصور سينيكا الفيلسوف هيرم مزدوج له وللفيلسوف  أهم األعمال الفنيةمن 
،ورالما جمع الفنان بين سينيكا وسقراط في هيرم واحد له رأسين لكى 91أ وب(18سقراط)صورة 
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يشير إلى تشابه فكر كل منهما. توجد أجزاء مرممة من األنف وجزء من العين اليسرى والحاجب. 
ى الكتف األيسر واسمه منقوش بالالتينية على الصدر. وهو ذو رقبة تظهر بقايا للعباءة عل

سميكة والها تجاعيد، وذو عينين واسعتين محددة الحدقة وإنسان العين، مع وجود تجاعيد قليلة 
حولهم. األنف قصير قلياًل وأفطس، مع وجود تجاعيد على الجبهة. صور بدون لحية تمامًا والفم 

. التعبير الكلى يشير إلى رجل اجتماعي حيث تظهر عليه صغير واألذن متوسطة الحجم
عالمات الثراء في تصويره بدينًا ويظهر ذلك على الرقبة والاقي جسمه.بالنسبة للرأس فهو أصلع 
من األمام مع وجود قليل من خصالت الشعر القصيرة في م خرة الرأس.وهذا التمثال المزدوج 

ينتمي إلى مرحلة تارياية تاتلف عن اآلخر ورنم  يحمل مضامين وإشارات فلسفية، فكل منهما
ذلك قام الفنان بتصويرهما في تمثال واحد. ويشير ذلك الجمع بين كل سقراط وسينيكا إلى تشابه 
طريقة إعدام كل منهما حيثواجه سقراط وسينيكانفس الموقف بشجاعة، ورالما كان األمر يتعلق 

ذكرنا مشهد اعدام سقراط بانتحار سينيكا في بحقيقة أن كالهما قد أجبر على الموت حيث يُ 
. 92العصر الرومانى حيث أمره اهمبراطور نيرون أن يقتل نفسه نظرًا لتورطه فى م امرة بيسو 

يعتبر  –شأنه شأن كافة فالسفة مدارس العصر الهيلينستى  –وفضاًل عن ذلك كان سينيكا 
إذا كنت تريد الفلسفية حيث كان يقول دا مًا" سقراط أبًا روحيًا له كما كان يرى فيه النموذج للحياة

" ، كما كان سينيكا يرى أن سقراط  مثاًه أو نموذجًا للبطل نموذجاً، اتاذ سقراط هذا النموذج
الرواقى، حيث كان مشهد إعدامه يقدم درسًا للرواقيين باعتبار أنه من الممكن أن يكون األلم 

بعد مبدًأ رواقيًا هامًا حيث كانت الرواقية تعبر أن  ، وهو ما أصبح فيما 93وسوء الحظ خيرًا لنا
كذلك كان سينيكا يعتبر أن الاير يكمن في مواجهة األهم والموت ليس شرًا.األلم 

فهو يعتبر وهو هنا يتأسى أيضًا بسقراط الذى كان يرى أن الموت خير 94بشجاعة 
 ي العصر الهيلينستى .را د هذه الفكرة قبل الرواقيين واهبيقوريين ف

جالسًا فى الوضعية الكالسيكية 95(19يظهر كذلك سينيكا على بقايا تابوت روماني)صورة 
لجلسة المفكرين والفالسفة بالعصا بين يديه وقدميه، والنفس مالمح الوجه السابقة والرأس األصلع 

رتدين الايتون من األمام مع وجود خصالت شعر قصيرة في م خرة الرأس. يوجد أمامه فتيات ي
القصير، ويوجد مذبح صغير، و يمكننا التعرف على أبوللو يمسك القيثارة وفتاة تقف أمامه.ورالما 
نستدل من تصوير الفنان لهذا الفيلسوف على تابوت رومانى إشارة إلى أنه كان يفضل الالود 

بأن النفس  –واقيين شأنه شأن فالسفة الر  –وسينيكا بحكم انتما ه إلى المدرسة الرواقية كان ي من
على النفس حيث أنه يستعبدها حتى  pondusخالدة فلقد أنه كان يرى أن البدن يمثل عبء 

تأتى الفلسفة وتبث القوة في هذه النفس وذلك عن طريق التأمل في العالم فعندما تصعد هذه 
ذلك نستدل . ك96النفس في السماء تتحرر من عبودية البدن وتجدد حياتها مرة ثانية في السماء 
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من تصوير الفنان لهذا الفيلسوف جالسًا على كرسى على هذا النحو أنه رجل ذو مكانة مرموقة 
 ألنه يرتدى عباءة مستطيلة فكل ذلك من سمات تصوير الفالسفة. 

 م( :180 – 121ماركوس أوريليوس )
واقية ُيعد اإلمبراطور ماركوس أوريليوس أنطونينوس أونسطس واحدًا من أهم فالسفة الر 

في المرحلة األخيرة، فعند انضمامه لها انتشرت وتوسعت مباد ها على نطاق كبير حتى يمكن 
القول أن حلم أفالطون لفكرة الحاكم الفيلسوف قد أصبحت حقيقة واقعة. ولقد حكم في البداية مع 

م 161حيث كان مساعدًا له وذلك في الفترة من  Lucius Verusاإلمبراطور لوكيوس فيروس
م. ولقد كان ماركوس أوريليوس ُيعد واحدًا من أفضل خمس أباطرة 169تى وفاة لوكيوس عام وح

 .97وذلك مع نيرفا، تراجان، هادريانو أنطونينوس بيوس
أُصطلح على ترجمته بالتأمالت، أو " والذى  إلى نفسىكان عمله الذى يحمل العنون "

نا للفلسفة الرواقية القديمة، ولقد اعتبره ُيعد واحدًا من أهم مصادر فهم ،Meditationes األفكار
 .98العديد من الشراح واحدًا من أهم وأعظم األعمال الفلسفية

نشأت أسرة ماركوس أوريليوس في مدينة صغيرة جنوب شرق قرطبة، ولقد احتلت هذه   
. أما والد ماركوس وهو"ماركوس أنيوس 99األسرة مكانة بارزة في أواخر القرن األول الميالدى

 Domitiaفكان زوجًالدوميتيا لوكيال Marcus Annius VerusIIIيروس الثالث "ف
Lucilla100.وكان لهما طفالن ماركوس أوريليوس وأنيا كورنيفيكيا فاوستيناAnnia Cornificia  

austinaF101 م عندما كان ماركوس يبلغ من العمر ثالث 124. ورالما توفى والدهما عام
سنوات. وعلى الرنم من أنه لم يكد يعرفه، إه أنه قد كتب في عمله "التأمالت" أنه قد تعلم 

كانت والدته تتبع  .102التواضع والرجولة من ذكرياته عن والده ومن سمعة هذا الرجل بعد وفاته
وعلى الرنم من ذلك ينسب رستقراطية السا دة، رالما لم تمض وقتًا طوياًل مع ابنها، العادات األ

ماركوس أوريليوس إليها الفضل في تعليمه الورع والبساطة وكيفية تجنب الطرق التي يتبعها 
 .104ولقد كان يدين إلى جده لتعليمه حسن الالق وتجنب تقلب المزاج.103األننياء

معلم الرسم والفيلسوف  – Diognetusديوجنيتوس  وكان ألحد معلمى ماركوس وهو
-م  132وفى أبريل عام تأثير خاص عليه حيث أنه قد عرفه بطرق الحياة الفلسفية، -الرواقى 

اتاذ ماركوس لباس وعادات الفيلسوف، فلقد كان يدرس في حين  -والناء على طلب ديوجنيتيس
 11قيًا في وقت مبكر عندما كان يبلغ كان يرتدى العباءة اليونانية. ولقد أصبح ماركوس روا

م منحه مجلس السناتو اسم 161.وفي عام 105عامًا و ظل تابعًا مالصًا للرواقية بقية حياته
. لقد رفض ماركوس aximusPontifex Mأونسطس وتم انتاابه رسميًا ليكون الكاهن األعظم 

نظرًا ألنه كان ُيفضل الحياة الفلسفية  لذلك لم يكن هذا المنصب هذا المنصب في البداية ، 
جذابًا بالنسبة له. نير أن إتباعه للمبادئ الرواقية جعل اختياره واضحًا بحيث أصبح هذا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Annia_Cornificia_Faustina
https://en.wikipedia.org/wiki/Annia_Cornificia_Faustina
https://en.wikipedia.org/wiki/Pontifex_Maximus
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لك بحسب مبادئ المنصب من واجبه  فكان عليه أن يفضل السمو األخالقى على المنفعة وذ
 .106الفلسفة الرواقية

، واستمر هذا اللقب حتى 107لقد كان اإلمبراطور ماركوس أوريليوس ُيلقب الملك الفيلسوف
،ولقد كتب عنه الم رخ 108في مدينة فيندوالونا )فيينا حديثًا( 180مارس عام  17بعد وفاته في

ذاهب الفلسفية فضاًل عن المكان واسع المعرفة كما كان على دراية بأنه Herodian109 هيروديان
ماركوس أوريليوس ولقد كان أنه كان يتمتع بشاصية همعة وأسلوب يميل إلى اإلعتدال والحكمة.

إمبراطورًا لروما، وه مواطنًا رومانياً بل مواطنًا للعالم بأسره، ويمثل ذلك فكرة ه يعتبر نفسه 
ش في عالم واحد يعمه الاير بالمعنى الحقيقي أو العيcosmopolitanismالمواطنة العالمية

ويسوده اإلخاء ه فرق فيه بين انسان وآخر، وهو المبدأ الذي كانت الفلسفة الرواقية تنادى به منذ 
وأكد عليه ماركوس أوريليوس ولكنه لم يحدد العالم كمدينة للبشر واآللهة على السواء كما  بدايتها

ا جعله يتميز عن الرواقيين فيما يتعلق فعل الرواقيون بل حدده كمدينة للبشر وحدهم وهذا م
وعلى الرنم من الصعوالات التي كان يواجها،كان فقء ه يزال قادرا على 110بالمواطنة العالمية

الحفاو على سيطرته على انفعاهته وذلك لكى يحكم بطريقة منظمة وعادلة والطبيعة الحال لكى 
من أسمى الفضا ل عند الرواقيين يغرس في نفسه فضيلة خاصة به أه وهى الحكمة  التي هى 

 .111فالحكيم الرواقى هو الذى يملك السيطرة على إرادته وانفعاهته في عزم واصرار
المتنوعىىة ولكننىىا سىىوف  كااان لبمبرارااور ماااركوس أوريليااوس العدعااد ماان األعمااال الفنيااة

لفنىىي نقتصىىر فقىىء علىىى عىىرض بعىىض النمىىاذج التىىي تشىىير إلىىى كونىىه حاكمىىا فيلسىىوفًا مثىىل العمىىل ا
وهي رأس لإلمبراطور مع وجود جزء من الكتفين عليه بقايىا العبىاءة وحىول الرقبىة. 112(20)صورة 

مالمىىىح الوجىىىه توضىىىحه بشىىىكل هىىىادئ ومتىىىزن يميىىىل إلىىىى الحىىىزن، وهىىىو ذو لحيىىىة باصىىىالت شىىىعر 
حلزونية قصيرة نير كثيفة في طبقتىين مىن الاصىالت، و ذو فىم صىغير، ويغطىي الشىارب الشىفاه 

متوسىىء الحجىىم وعىىريض. األعىىين لوزيىىة ومحىىدد بهىىا حدقىىة وإنسىىان العىىين ذو نظىىرة  العلويىىة. األنىىف
عميقىىة ألعلىىى. أعلىىى الجبهىىة خطىىان علىىى الجبىىين. تسىىريحة الشىىعر فىىي شىىكل خصىىالت حلزونيىىة 

عبىىارة عىىن تمثىىال نصىىفي لإلمبراطىىور 113(21كثيفىىة متراجعىىة للالىىف. وفىىي عمىىل فنىىي آخر)صىىورة 
عينىىين ولكىىن يرتىىدي فيىىه اإلمبراطىىور المالبىىس العسىىكرية بىىنفس مالمىىح الوجىىه وتسىىريحة الشىىعر وال

المكونة من التونيك العسكري يعلوه العبىاءة العسىكرية المثبتىة علىى الكتىف األيمىن بمشىبك مسىتدير 
يظهر فيه اإلمبراطور بنفس الهيئة التىي تجمىع بىين 114(22الشكل. وفي نموذج فني ثالث )صورة 

تأمليىىىة وشاصىىىيته كقا ىىىد عسىىىكري وحىىىاكم لتلىىىك شاصىىىيته ومالمحىىىه كفيلسىىىوف ذو طىىىابع ونظىىىرة 
أي نىرى مىن اإلمبراطورية. ونالحظ فنيًا فكرة العودة مرة اخرى إلى اللحيىة الكثيفىة والشىعر الكثيىف،

مالمحه مرحلة العودة للفالسفة األوا ل م سسي الرواقية من خالل مالمحىه واللحيىة ولكىن بسىمات 
 الفن وتسريحات الشعر المميزة لعصره.
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مكىىن مالحظىىة أن الفنىىان قىىد عىىاد إلىىى طريقىىة التصىىوير اإلنريقيىىة للفالسىىفة سىىواء فىىي وهنىىا ي
اللحية أو الشعر أو العباءة . ولقد عاد هنا إلىى تصىوير اللحيىة مىرة ثانيىة إشىارة إلىى الفالسىفة بعىد 
أن كانىىت قىىد اختفىىت مىىن معظىىم صىىور العصىىر الرومىىانى الااصىىة بهىىم فاللحيىىة تشىىير دا مىىًا إلىىى 

، ولقىىىد كانىىىت اللحيىىىة هىىىي أهىىىم مىىىا يميىىىز الصىىىور فىىىي عصىىىر هادريىىىان 115اليونىىىان  صىىىور الفالسىىىفة
المحىىب للهيللينية.لقىىىد صىىور اهمبراطىىىور مىىاركوس أوريليىىىوس هنىىا بتسىىىريحة شىىعر حلزونيىىىة ولحيىىىة 
باصىىالت شىىعر حلزونيىىة وُيعىىد ذلىىك اختالفىىًا عىىن التصىىوير المعتىىاد لفالسىىفة الرواقيىىة فىىي العصىىر 

قة كانىىت بىىدون لحيىة وذو شىىعر مسىىتقيم وقصىىير ولكىىن علىىى الىىرنم الرومىانى فمعظىىم صىىورهم السىىاب
من ذلك صور اهمبراطىور مىاركوس أوريليىوس هنىا بمالمىح تاتلىف عىنهم ورالمىا يرجىع السىبب فىي 
ذلك أن الفنان الذى قام بنحت صور وتماثيل هذا اهمبراطور كان يرنب فىي الجمىع بىين المالمىح 

والىين كونىه امبراطىورًا أو  -وفًا يتبىع الكالسىيكية اليونانيىة حيث أنه كان مفكىرًا وفيلسى -الكالسيكية 
محارالًا حيث كانت صورته العسكرية تجمع بين مالمح الفيلسىوف ومالمىح القا ىد العسىكري. كىذلك 
نالحظ أيضًا أن الفنان قد صور هذا اهمبراطور مرتديًا العباءة مىرة وهىى فكىرة رومانيىة ومىرة أخىرة 

نستية فهو إذن يجمع بين العنصر الهيلينستى والرومىانى ، علىى الىرنم بدون عباءة وهى فكرة هيلي
مىىىن أن مالمىىىح الوجىىىه تىىىنم عىىىن فيلسىىىوف  إه أن تصىىىويره بالعبىىىاءة العسىىىكرية تشىىىير إلىىىى التزامىىىه 

الىىذى كانىىت تحىىث عليىىه بالواجىىب األخالقىىي  فىىي دفاعىىه عىىن الدولىىة ذلىىك الواجىىب 
التىي كانىت تعتبىر  السىمو  –De Officisالواجبىات"  بحسىب شيشىرون فىي عملىه "عىن –الرواقيىة 

بىىل أيضىىًا الايىىر األوحىىد     Summum Bonumأنىىه الايىىر األسىىمى Honestas األخالقىىى 
Solum Bonum 116  والتي كانت أيضًا تدعو إلى ضرورة اهشتراك في الحياة السياسية والعمل

أعلىى علىى نظىرة تأمليىة تتفىق مىع فكىر العام .ويمكننا أيضًا أن نستدل من نظرة العين العميقة إلى 
 هذا الفيلسوف الذى كتب عماًل بعنوان "التأمالت". 
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 الخاتمة
مما سبق عرضه رأينا كم كان رواد تلك المدرسة متعددين ومن مناطق ماتلفة من العالم 

دهم إه أننا الهيلينستي وامتد تأثيرهم في المجتمع لفترات تارياية طويلة، ولكن على الرنم من تعد
لم نجد أن جميعهم قد صور في الفن، فقد صور أهم أعالمهم وهم زينون من كيتيوم، 
خريسيبوس، كليناتيس، بانتيوس، بوسيدونيوس، سينيكا، والفيلسوف واإلمبراطور ماركوس 
أوريليوس. وهم لم يصوروا جميعا في اعمال فنية عديدة أو متنوعة، فقد شاع تصوير البعض 

 ن مثل األعمال المتعددة لزينون الم سس األول للمدرسة، وخريسبوس الذى يعتبردون اآلخري
الم سس الثاني للمدرسة على الرنم من أنه قد أتى بعد كليانتيس. ورالما يرجع السبب فى تصوير 
البعض منهم دون البعض اآلخر إلى مدى اهتمام المجتمع وتأثير الفيلسوف ذاته وأفكاره في 

الهما من فالسفة خاصة من بداية المرحلة الوسطى فقد كانت األفكار الرواقية مجتمعه. أما ما ت
قد ُعرفت واستقرت في األذهان والالتالي لم يبذل أعالم تلك المرحلة وما بعدها العناء الشديد لنشر 
أفكارها ونالحظ ذلك فنيا من خالل رؤية مدى التعبير الحزين المفكر العميق لفالسفة المرحلة 

والذي يدل على المعاناة في نشر تلك المبادئ الفلسفية الجديدة في المجتمع، هذا العناء األولى 
بدء يقل مع فالسفة المرحلة الوسطى وهو ما انعكس فنيًا حيث بدءت تظهر ابتسامة خفيفة وقورة 
على وجه الفيلسوف.واختفت في تلك المرحلة اللحية التي كانت تميز الفيلسوف والمفكر والتي 

بالتقصير في الرواقية الوسطى ثم اختفت في صور سينيكا الذي كان على الرنم من كونه  بدءت
الرضا يتحقق من خالل العيش وفقًا ثريا ورجل سياسة ودولة، ينادي في أفكاره الفلسفية بأن 

وتعود اللحية مرة أخرى مع اإلمبراطور والفيلسوف ماركوس أوريليوس والذي مثلت فترة للطبيعة.
حكم هادريان من قبله مرحلة العودة للتقاليد الكالسيكية فكان من الطبيعي عودة اللحية  حكمه مع
 مرة أخرى.

ومن هذا المنطلق للمدارس الفلسفية فانه يبدو أن اهختالف في الصور الشاصية طبقا 
للمدرسة كان طبيعيا في القرن الثالث ق.م وكان يعبر عنه بتعبيرات متسمة بالمحافظة على 

ليد القديمة التي اختفت تدريجيا، لتسمح بظهور تعبيرات عامة للتأمل. وهي نفس النظرة التي التقا
تبناها العديد من المواطنين من نفس الفترة لصورهم الشاصية. ولكن على الرنم من هذه 
الظروف التي تغيرت، فان الفيلسوف ظل شاصًا ذا أهمية وسلطة في نهاية العصر الهيلينستي. 

عته اآلن على دوره كمفسر لالتجاه الكالسيكي القديم، ودور المفسر يرتبء كذلك استقرت سم
 بالمعلم والمستشار.

إن صورة القارئ أو الشاص الذي يصور وهو يقرأ أو يمسك لفافة بردي كانت جزءًا كذلك 
من تصوير المفكرين في بداية العصر الهيلينستي. ولكن في ذلك الوقت كانت القراءة واحدة من 

إلمكانات الكثيرة للتعبير عن شكل معين للنشاط الفكري. ومنذ ذلك الوقت لم يعد هناك احتمال ا
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أن نتصور مفكرًا هيكاد يصور إه وهو يمسك كتابًا في يده أو جالسًا، فأصبح تصوير الشعراء 
العظام. أو األدباء والفالسفة والمفكرين عمومًا بهذا الشكل تقليد ألمجاد من سبقوهم من المفكرين 

لقد تحول أفالطون وسوفوكليس وكذلك هوميروس األعمى في صور تلك الفترة إلي قراء يمسكون 
لفافة البردي للقراءة وهم جالسين،ولقد أصبحت تلك الصورة من أهم مميزات المفكرين والمثقفين 

 .117في الفن الروماني
اعتادوا عليهىا فقىء بعىد دخىول لقد كان معروفًا أن اإلنريق لم يألفوا مسألة تأليه البشر، وقد 

اإلسىىىكندر األكبىىىر مصىىىر واهنفتىىىاح علىىىى الشىىىرق، وظهىىىر ذلىىىك مىىىن خىىىالل تأليىىىه الملىىىوك البطالمىىىة 
ونيرهم من ملوك الممالىك الهيلينسىتية حيىث أقيمىت المعابىد والتماثيىل لهىم. والالتىالي أصىبح معتىادًا 

ا ومىن ثىم أصىبحت العىودة إلىى لدى اإلنريق إقامة تماثيل للشاصيات الهامة والم ثرة في مجتمعه
تصوير شاصيات هامة من العصر الكالسيكي فىي العصىر الهيلينسىتي ومىن بعىده الرومىاني أمىرًا 
معتىىىادًا مىىىن حيىىىث تصىىىوير أهىىىم الشىىىعراء والمفكىىىرين مثىىىل هىىىوميروس وهسىىىيودوس وشىىىعراء المسىىىرح 

األمىىاكن  التراجيىدي والكوميىىدي والعديىىد مىن الفالسىىفة وكانىىت صىورهم الشاصىىية توضىىع فىي بعىىض
 العامة لتاليد ذكراهم ومنهم من اقيمت له عبادة خاصة به مثل هوميروس ونيره. 

والالنسبة لفالسفة الرواقية الذين كانوا ينادون في كثير من األحيان بعدم الاوف من اآللهة، 
فليست هناك ده ل قاطعة على وجود عبادة خاصة بهىم او إقامىة معابىد لهىم، ورالمىا كىان تصىوير 

ن لبعضهم يعود كما سبق وأشرنا إلى تاليد ذكراهم نظىرًا لتىأثيرهم القىوي فىي المجتمىع فىي تلىك الفنا
الفتىىرة، وترجىىع إعىىادة تصىىويرهم فىىي العصىىر الرومىىاني  همتىىداد وانتشىىار أفكىىارهم الفلسىىفية لفتىىرات 

من قبل  زمنية طويلة، وه نكاد نبالغ اذا ما قلنا وحتى وقتنا الحالي فى العصر الحديث فكما ذكرنا
وجود ما يسمى باألسبوع الرواقى على صىفحات اهنترنىت اآلن، ورالمىا صىور الىبعض مىن فالسىفة 
الرواقية أثناء حياتهم وهو ما يشير إلىى نىوع مىن التبجيىل واهحتىرام والتقىدير وتاليىد الىذكرى ولىيس 

سىىوف تتحىىدث  نوعىىًا مىىن التأليىىه. كىىذلك كىىان اليونىىانيون يعتقىىدون بىىأن التماثيىىل مثىىل تماثيىىل اآللهىىة
الىيهم وتملىىى علىىيهم النصىىا ح، ورالمىىا كىىان اقىىامتهم تماثيىىل للفالسىىفة كىىذلك يىىأتي مىىن اهعتقىىاد بىىأنهم 

 .118سوف يظلون في حياة تالميذهم ينصحونهم ويستشيرونهم
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 الخشب محفوظ بالمتحف اإلثنوغرافي بالقاهرة )دراسة أثرية فنية مقارنة(من باب 
 أيمن مصطفى إدريس محمدد/                                                    

 مدرس بقسم اآلثار اإلسالمية                                                      
 جامعة الفيوم -كلية اآلثار                                                      

  :البحث ملخص
 م) عىى  االسىىتانا  يةكىى  ال والتىى  الةعةىىار) لالبا(ىى    الىىنة  ذات األدوات مىىدأ ميةيىىة علينىىا يخفىى  ال

 .  األ(واب: األدوات يذه ميم وم  الت  توجد فيها  العةائر ف  الجوير)  لدوريا نظرا منها؛
ويىو بىاب  موىنون مى    الةعةىار)  الىنة  ذات التحى  الخبىةية  نةىاذ  مى  نةوذجا الدراسة يذه وتتناول

الخبىة  لىم شنبىر مى   ةى    البىاب بالقايرة  ويىذه اإلثنوغراف  الخبب النق  لالعزيز)   محفوظ بالةتح 
مقدمىىىىة مبسىىىىألة؛ عىىىى  األدوات ذات الىىىىنة   الدراسىىىىة وتتضىىىىة   .مىىىىرة ألول نبىىىىره ودراسىىىىت   وسىىىىوم شىىىىتم

 ثىىم البىىاب  لهىىذا شىامال الةعةىار)  وتعريىىل البىىاب  ثىم دراسىىة وضىى ية؛ تتضىىة  الةيانىات الرئيسىىة  ووضىىفا
  يىذا البىابم اوىةيم الةعةىار)  وكةكىاس اسىتخدمنا بة لعال ة التوةيم الفن  بالت تتضة  دراسة تحليلية؛

تسىل  الضىىو  علىى  كةىىا والةضىىةوس   البىك    يىى  مىى  البىاب: يىىذا علىى  للكتابىىات  الةنفىذة شىىر ا وكىذ 
 و ضىىارية  مثريىىة  متنوعىىة: ب دلىىة الةقارنىىة خىىالل ومىى   .والهندسىىية؛ بالبىىرا  والت ضىىي  النباتيىىة الزخىىارم
ومةىىىا شزيىىىد مىىى  ميةيىىىة يىىىذه الدراسىىىة: منهىىىا   .مكىىىاس ضىىىناعت  وتحدشىىىد البىىىاب  سىىىيتم تىىى ري  يىىىذا وتاريخيىىىة؛

الخبىة  يىذا البىاب  نوعيىة الةكىاس  الىذ) كىاسفق التوةيم  والكتابات؛ فى  تحدشىد تتضة  مباال ياما لتوا
تتضىىىة  ا تباسىىىا مىىى   ىىىدش  نةىىىو)     كةىىىا مس الكتابىىىات الةنفىىىذة علىىى  يىىىذا البىىىابفيىىى موجىىىودا ومسىىىتخدما 

مىىى  النةىىىاذ    تعىىىد البىىىابعلىىى  يىىىذا بوىىىياتها الىىىواردة     ويىىىذه الكتابىىىات«الحيىىىا »شىىىريل  يحىىى  علىىى  
 البىاب الخبىة  ويذا مةا يجع  دراسىة يىذا اإلسالمية  السيةا ف  مور   عل  التح  التألةيقية النادرة 

(وجى    (وجى  عىام  والنقىوأل األثريىة اإلسىالمية  ف  مجال دراسة الفنىوس التألةيقيىة اإلسىالمية ؛ميةية تذا
 خاص.

 :الكلمات الدالة
 خووضية. –نجارة  –ضناعة  - زخارم -كتابات  -توةيم  -استخدام  – خبب - باب
 :مقدمة

  قىىىد عنىىى  الةسىىىلةوس بالوىىىناعات الخبىىىةية؛ سىىىوا  لتزويىىىد العةىىىائر بةىىىا شلزمهىىىا  مىىى  األ(ىىىواب  والنوافىىىذل
    . 2لوغيريا؛ مو لت ثيبها بالتح  الخبةية: م  كراس   وضنادشق   1لواألسق 

 التاريخيىىة  مىىدأ فتراتهىىا علىى  موىىر  فىى  والعظىىم  والعىىا   األخبىىاب  وزخرفىىة  3لالنجىىارة فىى  ولقىىد ازديىىر
 األخىرأ؛ الحىرم ومضىحاب الفنىاني   مى  غيىريم؛ جانىب إلى  كةيىر  (نويب والنقاشوس  النجاروس  ومسهم
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 العوىىر  روا عىى  تكبىى  التىى    4لاألنيقىىة الةناسىىبة األثىا  بقألىى  وتزويىىديا الةوىىرية  العةىىائر إثىىرا  فى 
  .  5لوالرخا  التقدم  م  الحياة؛ (لات  ما ومدأ

وال يةكىىى  مىىى  ميىىىم األدوات ارتباعىىىا بالعةىىىائر    6لال شىىىن مس األدوات ذات الىىىنة  الةعةىىىار)  مو البا(ىىى و 
ذات الىىىىنة  وتعىىىىد األ(ىىىىواب م ىىىىد منىىىىوان األدوات   االسىىىىتانا  عنهىىىىا؛ نظىىىىرا أليةيتهىىىىا  وعةيعىىىىة و يفتهىىىىا.

 اإلسىىالمية؛ العركيىىة العةىىارة فىى  الرئيسىىة  العناضىىر يعىىد مىى  .  وال شىىن مس البىىابومىى  ميةهىىاالةعةىىار)  
 داخىىىى  الةةنىىىى  مىىىىا (ىىىىي  العىىىىزل  لعامىىىى  تىىىىوفيره  يىىىى  مىىىى  الىىىىو يف ؛ األدا  فىىىى  الةتةبلىىىىة وذلىىىىن أليةيتىىىى 

   . 7لوخارج 
الةةنىىى ؛ إذ منهىىىا تىىىرك  مجىىىزا ه  بعضىىىها وتعتةىىىر عناضىىىر االتوىىىال والحركىىىة مىىى  العناضىىىر الهامىىىة  فىىى  

(بع   كةا منها تو  الةةن  بةا يحي  بى ؛ مى  شىوارن  و ىارات  ومز ىة  مو مىا شلحىق (هىا مى  و ىدات  
 . 9لوتعتةر فتحات األ(واب م  ميم عناضر االتوال والحركة  . 8لف  الجهة الةقا(لة
ومغلىىب يىىذه الفتحىىات   شةىىدم بفتحىىة الةىىدخ   ةبالعةىىارة الداخليىى  ا تكىىا  اإلنسىىاس الةباشىىرومىى  الةعلىىوم مس 

    . 10لام(واب ) تحو 
: بةعنى  الةىدخ   مو الألىاا؛ الىذ) شىدخ  منى   وميضىا  بةعنى  مىا يالىق بى  ذلىن الةىدخ ؛ مى   11لوالبىاب

ب نىىىى  سىىىىاتر؛ غالبىىىىا مىىىى  الخبىىىىب  مو الةعىىىىدس  مو الزجىىىىا   مو  عىىىىرلم البىىىىابي  و   . 12لدرم خبىىىىب وغيىىىىره
تركب؛  ت  يةك  مس يفتح  مو شنزلق  مو شدور  مو يألةق؛ وذلن إلغالا فتحة إل    مجةوعة م  الةواد

 نى  يىو الةىدخ  فى  سىور مدشنىة  مو واجهىة مسىجد  مو  وىر  مو جىدار بكةا يعرم   . 13لمةن  مو غرفة
لالخىىىارج   مو الىىىداخل    يعىىىرم البىىىاب فىىى  الةوىىىأللح األثىىىر) الةعةىىىار) و   . 14ل(ىىىي  الاىىىرم(يىىى   مو 

الرئيسىىى   مو الفرعىىى   ب نىىى : الفتحىىىة القائةىىىة فىىى  سىىىور الةدشنىىىة  مو الحوىىى   مو الخىىىاس  مو فىىى  واجهىىىة 
الةسجد  والةدرسة  والةنةر  والقور  والةي   والرك   والوكالة  وغيىر ذلىن؛ مةىا يالىق عليى  موىران  مو 

 .  15لموراعاس  مو مكبر
 "  اضألال يا  يأللق عل  معنيي   ويةا:ونستخلص  مةا سةق  مس "الباب

 األول: الفتحات الت  شتم الدخول منها  إل  مكاس معي ؛ سوا  اشتةل  عل  مواري   مو لم تبتة .
 البان : ما يستخدم ف  إغالا الفتحات؛ م  سواتر  تون  م  مواد متنوعة  السيةا األخباب.

نبىىى ت  والسىىىكاس  واألمتعىىىة  و عألىىىا   ىىىدر مىىى  وللبىىىاب و ىىىائ  يامىىىة  يسىىىتخدم فيهىىىا  ومنهىىىا: تىىى مي  الة
موىدر رئىي   مسىتةرة  ويىو بوفة تجدشده  عل  والعة  نق   (هوا  الةةن  يوا  الخووضية  واستةدال

للضو   وخاضة بىالألوا(ق األريىية  و دخىال اإليىا ة الوىناعية  إلى  داخى  األجىزا  الةختلفىة  والو ايىة 
 .  16للهوا  شدشد الةرودةم  عوام  الجو  كالحرارة البدشدة  مو ا

ولقىىىد (ىىىرن الةسىىىلةوس فىىى  عةىىى  األ(ىىىواب الخبىىىةية والةعدنيىىىة  وتفننىىىوا فىىى  تزيينهىىىا؛ فقىىىد اسىىىتخدم  شىىىرائ  
كةىىا اسىىتخدم  التاأليىىة بالر ىىائق النحاسىىية  مو الفضىىية  مو  ؛مفرعىىة (زخىىارم نباتيىىة  ويندسىىية  نحاسىىية

 . 17لمو الةرونز  ميضا للةوابات مألارا  و د ضنع  م  النحاس  الذيةية الةكفتة  وكان
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محفىوظ بىالةتح  اإلثنىوغراف     العزيز) ل باب  مونون م  الخبب النق  وم (دراسة وم موفيةا شل   س
 :بالقايرة

  الدراسة الوصفية:
 (يانات يذا الباب كةا شل : األساسية: أوال: البيانات

 .بابالنوع:  -أ
و ائ  اسىتخدامية؛ تتةبى  فى : تحقيىق الحةايىة والتى مي   للةنبى ت  والسىكاس  واألمتعىة   االستخدام: -ب

  كةا شؤد)  18لوالو اية م  عوام  الجو  و عألا   در م  الخووضية  الةساعدة ف  اإليا ة  والتهوية
 و يفة جةالية  م  خالل زخارف ؛ الت  يظهر االيتةام (ها  ببك  وايح.

فى   اعىة   لتىاب  للجةييىة الجارافيىة الةوىرية ؛ وتحدشىدا الةتحى  اإلثنىوغراف  بالقىايرة مكـا  وجـود : -ـج
 .القايرة لعادات وتقاليد 

 .  يد التسجي  رقم السجل: -د
   ع  عريق اإليدا . كيفية الحصول عليه: -هـ
 . 19لغير معلوممصدر :  -و
   . 21لالخبب النق  لالعزيز) ؛ وتحدشدا   20لضن  يذا الباب م  الخبب الصناعة: ةماد -ز
 .والتألييم البارز    والحفرالنقر واللساس  والتجةي  والتعبيق الطرق الصناعية والزخرفية: -حـ
ــة  -ط ــةحال األجىىزا ؛ وخاضىىة الجىىز  السىىفل   وفىى  بعىى  فىى  بعىى    جيىىدة جىىدا  مىى  فقىىد بسىىي  :التحف

 .الزخارم
السىىىةن لالتخانىىىة  مىىى  سىىىم   89: العىىىر   م 88,1االرتفىىىان: مبعىىىاد يىىىذا البىىىاب كةىىىا شلىىى :  األبعـــاد: -ي

سىىىىم  ارتفىىىىان  2,6سىىىىم  عىىىىر  القىىىىائم األيسىىىىر:  2,6  عىىىىر  القىىىىائم األيةىىىى : سىىىىم 5 :الجهىىىىات األركعىىىىة
سىىم  ارتفىىان العاريىىة  5,8سىىم  ارتفىىان العاريىىة الوسىىأل  لفىى  الجىىز  العلىىو) :  5,8العاريىىة العلويىىة: 

 سم. 5,8عارية السفلية: سم  ارتفان ال 5,8الوسأل  لف  الجز  السفل  : 
تقول معلومات الةتح  مس يذا الباب شرج  إل  العور الةةلىوك ؛ لوللبا ى  رم) رخىر فى  التاريخ:  -ك

 . 22ليذا الةويون 
  . 23لغير محددمكا  الصناعة:  -ل
 ألول مرة.   التحفةتنبر يذه  المراجع: -م

ـــا: الوصـــف: مفقيىىىة    يىىىذا البىىىاب الخبىىىة  مىىى   ىىىائةي  رمسىىىيي   وعىىىوار  لر وس  24لشتكىىىوس ليكىىى  ثاني
 وسأل    و بوات.  وفيةا شل   وض  ألجزا  ليك  الباب الةذكورة:     وضوار) ل وائم

.  ويوجىىد يىىذا  27ل  مو لالعظىىم  26لويأللىىق علىى  يىىذش  القىىائةي  لاإلسىىألامات  : 25لالقائمــا  الرأســيا  -أ
الباب؛  ي  يةتد م ديةا  بكامل   م  معل  الباب ألسىفل   فى  النا يىة القائةاس الرمسياس ف  جانة  يذا 

اليةنىى   واآلخىىر فىى  النا يىىة اليسىىرأ  ويظهىىر علىى  القىىائم األيسىىر  فىى  مسىىتوأ معلىى   لىىيال مىى  منتوىىف   
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بعىى  الخىىدوأل  ورثىىار  وكقايىىا الةسىىامير؛  يىى  شةىىدو منىى  كىىاس شوجىىد فىى  يىىذا الجىىز   بعىى  الةكةىىالت  
ويقىوم يىذاس القائةىاس     وم) مى  يىذه األشىيا  مفقىود اآلس. 30ل  مو الةىزال  29لالةقب    مو 28لكالةألر ة
ويىذا بحة  كامى  ثقى  البىاب  بةىا فى  ذلىن العىوار   والوىوار)  والحبىوات.   -ببك  رئي –الرمسياس 

 . 2 ر م شك ل   7 -1 مر ام لو اتلالقائةاس خالياس م  الزخرفة 
يبتة  يىذا البىاب على  مركى  عىوار  مفقيىة  تىم تحةيلهىا على  القىائةي     31ل الر وسل مو العوارض: -ب

 .  ويذه العوار  يةك  وضفها كةا شل : 32لالرمسيي   وتتو  (هةا  (واسألة عريقة النقر واللساس
  ويىىى  عبىىىارة عىىى  لىىىوا خبىىىة   شوجىىىد فىىى  معلىىى   33لويأللىىىق عليهىىىا لراس فو ىىىان   العارضـــة العلويـــة: -1

العارية (ي  القائةي  الرمسيي   وتتو  (هةا  م  اليةي  واليسار؛  ي  تتو   مى  الباب.  وتةتد يذه 
واللسىىاس  وتتوىى  مىى  جهىىة اليسىىار  بالقىىائم األيسىىر   النقىىر جهىىة اليةىىي   بالقىىائم األيةىى   (واسىىألة عريقىىة

 (نف  الألريقة. 
   مىى  يىىذا البىىاب  : إ ىىدايةا لفىى  مسىىف  الجىىز  العلىىو)  معلىى  الةنألقىىة الوسىىأل العارضــتا  الوســطيا  -2

واألخرأ لف  معل  الجز  السفل   مسف  الةنألقة الوسأل    وتتو  كى  منهةىا بالقىائةي  الرمسىيي  (ىنف  
 الألريقة السابقة.   

  وتوجىىد فىى  مسىىف  البىىاب  وتتبىىاب  مىى  العىىوار   34ل: يأللىىق عليهىىا لراس تحتىىان  العارضــة الســفلية -3
يذه العوار  األركعة خالية م  الزخرفة  وتتخل  يذه العوار  و السابقة  ف  عريقة اتوالها بالقائةي .  

  .    2   لشك  ر م 11 -1لو ات مر ام  الةجةعة الحبوات  
وتسىىىاعد يىىىذه العىىىوار  فىىى  تبىىىكي  توىىىةيم البىىىاب  وفىىى  تقويتىىى  وتدعيةىىى   كةىىىا تقىىىوم بحةىىى  الحبىىىوات 

 .    35لتسا ألهاالةتنوعة  وتفو  الحبوات ع  بعضها  وتساعد عل  اندماجها  وعدم 
  يبتة  يذا الباب عل  مرك  ضوار) ل وائم وسأل  ؛ اثنتاس (ي   36ل  الوسأل  مو لالقوائمالصواري:  -جـ

كىىى  عاريىىىتي ؛  يىىى  شوجىىىد فىىى  الجىىىز  العلىىىو)  مىىى  يىىىذا البىىىاب  ضىىىاريتاس (ىىىي  العاريىىىتي  لالعلويىىىة  
ة  فىى  يىىذا الجىىز  مىى  البىىاب.  والوسىىأل  التىى  تجاوريىىا   وتفوىى  ياتىىاس الوىىاريتاس (ىىي  الحبىىوات البالثىى

ويوجد ف  الجز  السفل   مى  يىذا البىاب  ضىاريتاس (ىي  العاريىتي  لالسىفلية  والوسىأل  التى  تجاوريىا   
 وتفو  ياتاس الواريتاس (ي  الحبوات البالثة  ف  يذا الجز  م  الباب.  

األركعىىة  بألريقىىة النقىىر واللسىىاس؛ فىى  العىىوار  األفقيىىة الوسىىأل     القىىوائملالوىىوار)  و ىىد تىىم تبةيىى  يىىذه
 ي  نفذ اللساس  ف  ك  ضارية منها  مرتي : مرة م  معلى   ومىرة مى  مسىف   ونفىذ النقىر فى  العىوار  

 األفقية؛ بحي  شدخ  ك  لساس منها  ف  نقرة م  النقر الةوجودة ف  يذه العوار .
فيىىىة للبىىىاب  وتضىىىف   يةىىىة   وتفوىىى  (ىىىي  الحبىىىوات الزخر العىىىوار وتسىىىاعد يىىىذه الوىىىوار) فىىى  تىىىدعيم 

جةاليىىة؛ مىى  خىىالل التنىىون فىى  التوىىةيم الهندسىى  للبىىاب  بتيىىفا  مزيىىد مىى  التقسىىيةات الهندسىىية  لهىىذا 
  .2   لشك  ر م 11 -8  3 -1للو ات مر ام  التوةيم
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  تنقسىىم يىىذه الحبىىوات إلىى   37ليبىىتة  يىىذا البىىاب علىى  مجةوعىىة مىى  الحبىىوات الةزخرفىىةالحشــوات:  -د
ز  العلو)  ومجةوعة م  الحبوات الةجةعة  ف  الجز  األوس   وثالثىة فى  الجىز  السىفل   ثالثة ف  الج

 م  يذا الباب  ويةك  وض  يذه الحبوات كةا شل :
   لالبىكالس ر ةىا 9 -6  2مسىتأليلة للو ىات مر ىام   بىوات عبارة ع  ثىال العلوي:  حشوات الجزء -1
 زخىىىارم منهةىىا كىىى  شزخىىرم  يىىى  لاليسىىىرأ  متبىىا(هتاس؛ لاليةنىىى    والبالبىىة األولىى   .  الحبىىوتاس2  1

ف   شنقسم مستألي   الهندسية شك  الزخارم و وام   39لبالعا   38لالتألييم بألريقة منفذة ونباتية  يندسية
خةاسياس.  ويوجد بك  شك  خةاس   شكالس فيتكوس  ؛ X  رم يبب  ببك  متقاععي   منتوف  بخألي 

 ادة  ويوجد بك   زاوية ف  شلتقياس بخألي   شنته  مستألي   جز  م  مكوس  خةاس  رخر  منهةا  شك 
 األشىىكال مىى  مجةوعىىة بجواريىىا التفىىاا  ثةىىرة شىىك  فاكهىىة  تبىىب  ثةىىرة شىىك   وامهىىا نباتيىىة  منهةىىا زخىىارم

الةرو ىىىىة النخيليىىىىة متعىىىىددة  شىىىىك  يبىىىىب  مىىىىا الةتداخلىىىىة والةتقاععىىىىة  محىىىىورة عىىىى  الألةيعىىىىة  منهىىىىا النباتيىىىىة
ةي  إل  االستألالة؛ بحي  تببة شك  الور ة النباتية الةد(بة  ويوجىد (ىداخ  محىي  الفووص  ف  ييئة ت

يذه الةرو ة النخيليىة شىك  ور ىة نباتيىة ثالثيىة الفوىوص الفىص األوسى  مىد(ب  ويةيى  إلى  االسىتألالة  
لىداخ  ويتو  (هىذه الور ىة النباتيىة فىرن نبىات   شنقسىم (ىدوره إلى  فىرعي   يسىيراس باتجىاه الخىار   ثىم إلى  ا

مكوناس شكال (يضاويا  شنته  (ور ة نباتية ثالثية  وف  منتوى  يىذا البىك  الةيضىاو) شوجىد جىز  يةبى  
  9  8  2م ات مر ىاللو ىنهاية الةرو ة النخيلية سابقة الذكر  ويتو  بفرن نبات   مبىقوا إلى  نوىفي  

الةوجىىىودة فىىى  الجىىىىز  مىىى  الحبىىىوات البالثىىىة  –الوسىىىأل    .  والحبىىىوة9  8   لالبىىىكالس ر ةىىىا 19  18
مجىىزا   (واسىىألة إعىىار خىىارج   وخألىىي  رمسىىيي ؛ ومكةىىر يىىذه  ثالثىىة إلىى  مقسىىةة -مىى  يىىذا البىىاب العلىىو) 

 شىك  نبىات   يخىر  منى  فىرن واأليسىر على  األيةى   األجزا  يو الجز  األوس   ويبتة  ك  م  الجز ش 
النباتيىىاس  فىى   ويىىذاس الفرعىىاس نخيليىىة  مرو ىىة (نوىى    وينتهىى  يىىذا الفىىرن محىىالال ضىىاير ملتىىو)  فىىرن

التىى  تبىىةلها  مىى  األجىىزا  البالثىىة  األوسىى   ممىىا الجىىز   متنىىا ر. ويىى  واأليسىىر  فىى  األيةىى   الجىىز ش 
   بىالخ  40لبىالحفر البىارز منفىذة كتابىة على  الحبوة الوسأل   ف  الجز  العلو)  م  يذا الباب  فيبىتة 

   لمشىكال 14 -12  9  8 مات مر ىاللو ى «الرحيم الرحمن هللا بسم»ونص يذه الكتابىة:  الةورا  الكوف 
  .  5  4م   3مر ام 
 ويبتة  يىذا الجىز  الباب  مسا ة معظم ويبا  األجزا   مكةر يذا الجز  يواألوسط:  حشوات الجزء -2

 توجىىد  يىى  زخىىارم يندسىية ونباتيىىة؛ (هيئىىة   41لعلى   بىىوات مجةعىىة  منفىذة بألريقىىة التجةيىى  والتعبىيق
 كىى  مركىىز مىى  يخىىر  متجىىاورة  الةعروفىىة باسىىم "مسىىدس سىىروة"  ويىى  عبىىارة عىى  مشىىكال سداسىىية الزخرفىىة
ميىىالن يىىذا البىىك   كىى  خىى  منهىىا م ىىد مجةوعىىة مىى  الخألىىوه  عىىدديا سىىتة  يقألىى  منهىىا سداسىى  شىىك 

وي   النجةية   األعباا ف  لالةعروفة اللوزات مشكال م  ستة ذلن م  الةنتو   ويتكوس  م  السداس 
 زخارم وكداخلها بالعا   بالتألييم منفذة رخرأ  لوزة شك  عل  منها لوزة األيالن  وتبتة  ك ركاعية 
ور ىىة نباتيىىة تبىىب  ور ىىة األكىىانت   يجاوريىىا فرعىىاس نباتيىىاس  يقتركىىاس مىى  بعضىىهةا؛   وامهىىا محىىورة  نباتيىىة
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 تىى  شتجةعىىاس  وينتهىى  كىى  منهةىىا  مىى  جانبىى   ببىىك   لزونىى  لمحىىالا   ويخىىر   مىى  نقألىىة التقائهةىىا  
 -12   لمشىكال مر ىام 25 -22  5 -1 مات مر ىاللو شك  ور ة نباتية مد(بة تبب   شك  شجرة السرو 

19 .  
   11  10  3  1 مات مر ىىىىاللو ىىىىمسىىىىتأليلة   بىىىىوات عبىىىىارة عىىىى  ثىىىىال  الســــفلي: حشــــوات الجــــزء -3

 كىى  شزخىىرم  يىى  لاليسىىرأ  متبىىا(هتاس؛ لاليةنىى    والبالبىىة األولىى  الحبىىوتاس  . 2  1لالبىىكالس ر ةىىا 
 مسىتألي   الهندسىية شىك  الزخىارم و ىوام بالعىا   التأليىيم بألريقىة منفىذة ونباتيىة  يندسىية زخىارم منهةا
خةاسىىياس.  ويوجىىد بكىى   شىىكالس فيتكىىوس  ؛ X  ىىرم يبىىب  ببىىك  متقىىاععي   فىى  منتوىىف  بخألىىي  شنقسىىم

 زاويىىة فىى  شلتقيىىاس بخألىىي   شنتهىى  مسىىتألي   جىىز  مىى  مكىىوس  خةاسىى  رخىىر  شىىك  خةاسىى  منهةىىا  شىىك 
 بجواريىىىا التفىىىاا  ثةىىىرة شىىىك  فاكهىىىة  تبىىىب  ثةىىىرة شىىىك   وامهىىىا نباتيىىىة   ىىىادة  ويوجىىىد بكىىى  منهةىىىا زخىىىارم

 شك  يبب  ما ع  الألةيعة  منهاالةتداخلة والةتقاععة  محورة ببك  كةير  النباتية األشكال م  مجةوعة
الةرو ىىة النخيليىىة متعىىددة الفوىىوص  فىى  ييئىىة تةيىى  إلىى  االسىىتألالة؛ بحيىى  تبىىبة شىىك  الور ىىة النباتيىىة 
الةد(بة  ويوجد (ىداخ  محىي  يىذه الةرو ىة النخيليىة شىك  ور ىة نباتيىة ثالثيىة الفوىوص  الفىص األوسى  

نباتيىة فىرن نبىات   شنقسىم (ىدوره إلى  فىرعي   يسىيراس مد(ب  ويةيى  إلى  االسىتألالة  ويتوى  (هىذه الور ىة ال
باتجىىاه الخىىار   ثىىم إلىى  الىىداخ  مكونىىاس شىىكال (يضىىاويا شنتهىى  (ور ىىة نباتيىىة ثالثيىىة  وفىى  منتوىى  يىىذا 
البك  الةيضاو) شوجد جز  يةب  نهاية الةرو ة النخيلية سابقة الذكر  ويتو  بفىرن نبىات   مبىقوا إلى  

مىىىىى  –الوسىىىىىأل    .  والحبىىىىىوة11  10  لالبىىىىىكالس ر ةىىىىىا  21  20  11  10م ات مر ىىىىىاللو ىىىىىنوىىىىىفي  
مجىىزا   (واسىىألة إعىىار  ثالثىىة إلىى  مقسىىةة -الحبىىوات البالثىىة الةوجىىودة فىى  الجىىز  السىىفل   مىى  يىىذا البىىاب

 األيةىىى   خىىىارج   وخألىىىي  رمسىىىيي ؛ ومكةىىىر يىىىذه األجىىىزا  يىىىو الجىىىز  األوسىىى   ويبىىىتة  كىىى  مىىى  الجىىىز ش 
 مرو ة (نو    وينته  يذا الفرن محالال ضاير ملتو)  فرن شك    من نبات   يخر  فرن واأليسر عل 

 األوسى   ممىا الجىز   متنىا ر. وي  واأليسر  ف  األية   النباتياس  ف  الجز ش  ويذاس الفرعاس نخيلية 
 على  الت  تبة  عليها الحبوة الوسأل   فى  الجىز  السىفل  مى  يىذا البىاب  فيبىتة  م  األجزا  البالثة 

ــاء(»ونىىص يىىذه الكتابىىة:  الةىىورا  الكىىوف  بىىالحفر البىىارز  بىىالخ  نفىىذةم كتابىىة ــا )الحي  «اإليمــا  مــن الحي
  . 7  6ب   3   لمشكال مر ام 17 -15  11 مات مر اللو 

لاليسىرأ   فى   لاليةن    والبالبىة ويال ظ  ببك  وايح  مدأ التباب  (ي  الحبوتي  الجانةيتي ؛ األول 
الجىىىز  العلىىىو)  مىىى  نظيرتهةىىىا فىىى  الجىىىز  السىىىفل   مىىى  يىىىذا البىىىاب.  كةىىىا مس الحبىىىوتاس الوسىىىألياس  مىىى  
الجىىزئي  العلىىو) والسىىفل   تتبىىا(هاس فىى  عريقىىة التنفيىىذ  ونىىون الخىى   والزخىىارم النباتيىىة  والهندسىىية؛ مىى  

 اختالم النص الكتا( . 
دد م  الحبوات الةجةعة؛  د تزيد  مو تقى ؛ و ىد توىار  عادة ما يبتة  موران الباب الخبة  عل  عو 

مو تكةىىىر؛ وتىىىزداد زخارفهىىىا  مو تىىىنقص؛ تبعىىىا العتبىىىارات معينىىىة  ومىىى  يىىىذه االعتبىىىارات:  جىىىم الةوىىىران  
وتعد يذه الحبوات ي  م د العناضر الةكونة لةوران   . 42لوالذوا الفن  للوان   ورغبة ضا ب الباب
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  بى نوان مى  الزخىارم: ف  إكساب  القيةة الجةاليىة  وذلىن مى  خىالل زخرفتهىا  وتلعب دورا ياما  43لالباب
نباتيىىة  مو يندسىىية  مو كتا(يىىة ...الىى .  وعىىادة مىىا يكىىوس سىىةن يىىذه الحبىىوات  مضىىار مىى  سىىةن عظىىم 

 . 44لالباب
فيةىىا شتعلىىق بجىىانة  يىىذا البىىاب  فالجانىىب األيةىى  لبالنسىىبة للنىىا ر إلىى  وجىى  البىىاب    جوانــب البــاب: -هـــ

والىىذ) يةبىى  جانىىب القىىائم الرمسىى  األيةىى   ويظهىىر فيىى  رثىىار ا تكاكىى  بحلىىق البىىاب الىىذ) كىىاس مبةتىىا فيىى .  
ويظهىىىر فىىى  يىىىذا الجانىىىب  نهايىىىة العىىىوار  األفقيىىىة األركعىىىة  الةبةتىىىة فىىى  القىىىائم األيةىىى   بألريقىىىة النقىىىر 

شبةى  (هىا يىذا البىاب  الةعدنيىة  التى  كىاس واللساس.  كةا يظهر ف  يذا الجانب  مماك  وجود الةفوىالت
فىى  الحلىىق  والتىى  يىى  غيىىر موجىىودة اآلس؛  يىى  يظهىىر مكىىاس وا ىىدة منهىىا فىى  البلىى  السىىفل   مىى  يىىذا 
الجانب  ووا دة ف  الةنتو   و د  د  كسر لجىز  ضىاير مى  الخبىب  فى  جانىب البىاب  مكىاس يىذه 

لجانىىب األيسىر  مىى  يىذا البىىاب   .  وا5  4الةفوىلة الةفقىودة  والبالبىىة فى  البلىى  العلىو) لاللو تىىاس ر ةىا 
يظهر في  نهاية العوار  األفقية األركعة  الت  ثةت  ف  القائم األيسر  بألريقىة النقىر واللسىاس لاللو تىاس 

  .    7  6ر ةا 
ويتضح م  جوانب يذا الباب  ييئة تركيب   ف  مويع   الذ) كاس مبةتا فيى ؛  يى  منى  كىاس مبةتىا فى  

  م  نا ية اليةي  لبجوار القائم األية    ويفتح ويالق ع  عريىق النا يىة الحلق  ع  عريق الةفوالت
األخرأ لبجوار القائم األيسر .  وكاس يذا الباب يفتح إل  داخ  الحجىرة  التى  كىاس يالىق عليهىا  متجهىا 

 ف   وس  عل  ييئة رك  دائرة  م  اليسار إل  اليةي  لبالنسبة للوا   خار  الحجرة .
 هر يذا الباب  عبارة ع  مجةوعة م  األلواا الرمسىية الر يقىة الةتجىاورة  وتختلى  مى   ظهر الباب: -و

 يىى   يىىاس عريىىها.  ويىىذه األلىىواا تاألىى  وتحجىىب كافىىة مكونىىات التوىىةيم األمىىام  للبىىاب لالقائةىىاس 
 الرمسياس  والعوار   والحبوات .  ويذه األلواا الرمسية خالية م  الزخرفة.  

  فىى   الىىة إغىىالا يىىذا البىىاب  يكىىوس وجهىى  الةزخىىرم مألىىال علىى  الخىىار  لخىىار  وكنىىا  علىى  ذلىىن  فتنىى
الحجرة   مما  هره  الخال  مى  الزخرفىة  فيكىوس مألىال على  الىداخ ؛ وفى   الىة فىتح يىذا البىاب  السىيةا 
ببىىك  متكامىى   يكىىوس وجهىى  مكبىىوفا  لةىى  يىىو فىى  داخىى  مو خىىار  الحجىىرة؛ ممىىا  هىىره فيكىىوس مخت يىىا  

   الذ) يالمس  الباب  ف  يذه الحالة. بجوار الجدار
 الدراسة التحليلية:
الةعةىىار)   بالتوىىةيم سىى تناول بالتحليىى  بعىى  خوىىائص التوىىةيم الفنىى  للبىىاب  وعال تىى  أوال: التصــميم:

 م  نا ية  وكةكاس استخدام  ف  يو  مبعاده  م  نا ية مخرأ  وذلن كةا شل : 
 ت  يقوم الباب (و يفت   عل  مكة  وج   فىال (ىد مس شتىوائم عالقة التصميم الفني بالتصميم المعماري:  -م

 التوىىةيم الفنىى  لىى   مىى  التوىىةيم الةعةىىار)  للةكىىاس الىىذ) شوجىىد فيىى   ويةكىى  تويىىيح عال ىىة التوىىىةيم
 الةعةار)  كةا شل :  للباب الخبة   بالتوةيم الفن  
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ويتكىىوس الحلىىق مىى   ىىائةي  رمسىىيي     . 45لمو الوىىندوا   عىى  عىىرا الحلىىق  تبةيىى  البىىاب فىى  الجىىدارشىىتم 
؛ وذلىىن فىى  الجىىدار.  ويىىتم تبةيىى  الحلىىق  46لعلىى  جىىانة  فتحىىة الةىىدخ   ومعةىىرة مىى  معلىى   تىىرك  (ينهةىىا

 .    47لبضبأل   رمسيا ومفقيا  وتبةيت  بالفتحة  (واسألة الكانات  وتوعين  بخوا(ير
ويىىو شىىدور    49ل  مو الحاجىىب 48لالبىىاب فىى  الجىىدار  وجىىود اإلعىىار  مو الةىىروتتأللىىب عةليىىة تبةيىى   لىىق 

 ول األ(واب  عل  الحائ   ويون  م  الخبىب  و ىد تكىوس اإلعىارات بسىيألة  خاليىة مى  الزخرفىة؛ و ىد 
تضم زخارم متنوعة  منفذة ب ساليب عىدة  ويىذه اإلعىارات لهىا دور و يفى   فى  تعضىيد البىاب  وتبةيتى  

منهىىىا تسىىىةر فىىى  الحىىىائ   بةسىىىامير  ىىىداد) كةيىىىرة  كةىىىا منهىىىا تسىىىةر فىىى   ىىىوائم الحلىىىق  فىىى  مكانىىى ؛  يىىى 
  وف   الة زخرفىة اإلعىار  51ل  كذلن فتس اإلعار يخف  خألوه التقا   لق الباب م  الحائ  50لومعةرت 

 .   52لبالزخارم الةتنوعة؛ فتس يذه الزخارم تضف  عل  الباب مسحة جةالية
  واألخىىىىىرأ سىىىىىفلية  تسىىىىىة   54ل؛ إ ىىىىىدايةا علويىىىىىة  تسىىىىىة  "السىىىىىاك " 53لستىىىىىاعتة  عىىىىىادة    للبىىىىىابويكىىىىىوس 
و ىىد اسىىتيي  عىى    .  ويتكىىوس كىى  منهةىىا مىى  كتلىىة  جريىىة ضىىلدة  مو كتلىىة مىى  الخبىىب. 55ل"األسىىكفة"

.  ويىىذا مىىا شةىىدو منىى  كىىاس  56ليىىاتي  العتةتىىي   وكخاضىىة فىى  األ(ىىواب الداخليىىة؛ ضىىايرة الحجىىم  لبىىالحلق 
 الباب الخبة  لمويون الدراسة .متحققا  بالفع   ف  

وكعد تبةي  الحلىق فى  الجىدار  وتركيىب اإلعىار  شىتم تركيىب موىران لموىاري   البىاب  فى  الحلىق  عى  
 .   57لعريق الةفوالت  (وا   ثال  مفوالت  لك  موران

 ؛عىدد مى  الةوىاري و د يبتة  الباب عل  موران وا د  كةا ف  الباب الخبة  لمويون الدراسة   مو 
   59لتلسىىان الةىىدخ تبعىىا ال   و ىد تزيىىد  مو تىىنقص؛ 58لويأللىق علىى  الةوىىران ميضىىا: "الدرفىىة"  مو "الضىىلفة"

  مو رغبة ضا ب الةكاس. 
: سىىنحاول تويىىيح ماليىىة الةكىىاس  الىىذ) كىىاس شوجىىد فيىى  يىىذا عالقــة التصــميم الفنــي بمكــا  االســتخدام -ب

رة مخرأ  ي  كىاس مسىتخدما فى  الجىز  الخىارج  الباب؛ م   ي  كون  بابا رئيسا  مو غير ذلن  مو بيبا
 مو الداخل   م  الةةن   وذلن م  خالل م د خوائص توةية   وي  األبعاد  وذلن كةا شل :

عىىىادة مىىىا شىىىرتب  النجىىىاروس ارتباعىىىا وثيقىىىا بالةعةىىىاريي   الىىىذش  يضىىىعوس فىىى  اعتبىىىاريم  سىىىلفا  عنىىىد تبىىىييد 
 .   60لخبةيةالةبان   ما يحتا  إلي  الةةن   م  ضناعات 

 الخبىة   البىاب ضىناعة خألىوات مول  تعتةر للةدخ  الةأللوكة األبعاد مخذوتجدر اإلشارة إل  مس عةلية 
وكنىىىىا  علىىىى  ذلىىىىن  شىىىىتم ويىىىى  توىىىىور لتوىىىىةيم ليكىىىى  البىىىىاب  (د ىىىىة؛ يىىىىذه األبعىىىىاد مخىىىىذ شىىىىتم مس ويجىىىىب
 فيى ؛ تبةيتى  سىيتم الىذ) الةىدخ   البىاب الخبىة   بةكوناتى   مى  مبعىاد تتوافق مس (د ال ؛  ي  61لالخبة 

  . وعريا عوالل الةكاس فتحة مدخ  مبعاد نف  الخبة   ي  الباب مبعاد تكوس  ب س ذلن ويتم
  مىى  العدشىىد مىى  النىىوا  ؛ كىىالحجم  عىى  األ(ىىواب الخارجيىىة  األ(ىىواب الداخليىىةومىى  الةنألقىى  مس تختلىى  

الخارجيىىة تحقىىق عامىى  التىى مي    والةتانىىة ...الىى ؛  يىى  مس ذلىىن شتعلىىق (و يفتهىىا؛ مىى   يىى  مس األ(ىىواب
 .   62لوالحةاية  مكبر م  األ(واب الداخلية
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للو ىىات  ويال ىىظ فىى  البىىاب الخبىىة  لمويىىون الدراسىىة  بسىىاعة التوىىةيم؛ رغىىم ثىىرا  التوىىةيم الزخرفىى 
  نجىىد مس  جةىى  يعتةىىر لىىي  كةيىىرا للو ىىة ر ىىم  63ل .  وكنظىىرة فا وىىة  إلىى  مبعىىاد يىىذا البىىاب3 -1مر ىىام 

وسنقوم بةقارنة مبعاد يذا الباب الخبة   ب بعاد بع  األ(واب الخارجية والداخلية    . 1  لشك  ر م  1
    ف  العوري  الةةلوك  والعبةان   وذلن كةا شل :  64لف  نةاذ  م  العةائر السكنية

  : م  العور الةةلوك   نقارس بالنةاذ  التالية
 ,00بىىىاب مىىىدخ  الةقعىىىد: االرتفىىىان: م(: 1456 -1451هــــ/ 860 -855، )(65)منـــزل الســـلطا  إ نـــال -أ
م.  بىىاب بىىالألرم الاركىى   للجىىدار البىىةال  الاركىى  لارفىىة مسىىتأليلة  شتوضىى  إليهىىا 1 ,26م  العىىر : 2

سىىىم.  بىىىاب بىىىالألرم الجنىىىوك   للجىىىدار الجنىىىوك   83م  العىىىر : 2 ,00مىىى  بىىىاب الىىىدخول: االرتفىىىان: 
 .   66لسم 86م  العر : 1 ,90أليلة: االرتفان: البر    لنف  الارفة الةست

م.  1 ,20م  العىر : 2 ,58بىاب الىدخول للةقعىد: االرتفىان: م(: 1485/ هـ890، )(67)قا تباي منزل -ب
م.  بىىىاب بالزاويىىىة الجنوكيىىىة 1 ,20م  العىىىر : 2 ,53بىىاب علىىى  يسىىىار الوىىىاعد إلىىى  الةقعىىىد: االرتفىىىان: 

 93م  العىىىر :  2 ,18للضىىىل  الجنىىىوك  الاركىىى  مىىى  الةقعىىىد  شىىىؤد) إلىىى  ملحقىىىات الةقعىىىد: االرتفىىىان: 
 .   68لسم
م  بىاب  3 ,20بىاب الىدخول الرئيسى : العىر : م(: 1496/ هــ901،)(69)السيفي ماماي األمير قصر -جـ

م.  بىىىاب مىىىدخ  الةقعىىىد: االرتفىىىان:  2 ,18م  العىىىر :  2 ,35فىى  الجهىىىة الجنوكيىىىة الاركيىىىة: االرتفىىىان: 
م   2 ,33م.  بابىىاس يفتحىىاس علىى  بسىىألة واسىىعة: البىىاب األيةىى : االرتفىىان:  1 ,76م  العىىر :  3 ,00

 .   70لم1 ,55م  العر :  2 ,97م  الباب األيسر: االرتفان:  1 ,18العر : 
 وم  العور العبةان   نقارس بالنةاذ  التالية: 

بىاب بالزاويىة : (71)م(1540/ هــ947) ،سـالم بنـ  آمنـة منزل المعلم عبد القادر الحداد، المعـرو  بمنـزل -أ
م.  بىاب 1 ,11م  العىر : 2 ,13الجنوكية للجدار الجنوك  الارك  لديليز الةدخ  الةنكسىر: االرتفىان: 

 ,08م  العىر : 2 ,43الدخول للةقعد؛ ف  الألىرم الجنىوك  للجىدار الجنىوك  الاركى  للةقعىد: االرتفىان: 
م.  بىىاب بىىالألرم البىىةال  للجىىىدار البىىةال  البىىر   مىىى  الةقعىىد شىىؤد) إلىى  القاعىىىة الكةىىرأ فىى  الىىىدور 1

سم م   20  عل  ارتفان م.  باب بالضل  الحنوك  البر  1 ,01م  العر :  2 ,16األول: االرتفان: 
سىم.  بىاب  96م  العىر : 2 ,25مريية الةقعد  شتوض  من  إل  مةيى  مو  جىرة مسىتأليلة: االرتفىان: 

بالألرم البةال   للجدار البةال  البر   م  الةةي  مو الحجرة الةستأليلة  يفض  إلى  رديىة مسىتأليلة 
 67م  العىر : 2 ,14االرتفىان: تؤد) عةر باب إل  مسىا ة مسىتأليلة كىاس شتوسىألها  اعىدة مر ىا : 

 .   72لسم
بىىاب : (73)م(1631/ هـــ1041)، منــزل الحــام محمــد ســالم بــن جلمــام الجــزار المعــرو  بمنــزل الكريدليــة -ب

م  بىىاب الىىدخول  1 ,10م  العىىر :  1 ,90بالواجهىىة الجنوكيىىة الاركيىىة  شىىؤد) إلىى   اضىى : االرتفىىان: 
م   2 ,10سىىىم.  بىىىاب شىىىؤد) إلىىى  داخىىى  الةقعىىىد: االرتفىىىان:  99م  العىىىر :  2 ,20للةقعىىىد: االرتفىىىان: 
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م   1 ,90م.  باب شؤد) إل  اإلشواس الجنوك  الارك   م  القاعىة الرئيسىية: االرتفىان:  1 ,11العر : 
 .    74لم 1 ,11العر : 

الاركيىىة للفنىىا  فىى  القسىىم األسىىف  مىى  الواجهىىة : (75)م(1637/ هـــ1047الــبهبي، ) الــد ن جمــال منــزل -جـــ
م.  بىىىىاب يفضىىىى  إلىىىى  سىىىىلم 1 ,05م  العىىىىر : 2 ,00الكةيىىىىر: بىىىىاب يفضىىىى  إلىىىى   اضىىىى : االرتفىىىىان: 

م.  باب يفض  إل  اإلسألة  وعا ونة الةنزل: االرتفان: 1 ,00م  العر : 2 ,25الحرملن: االرتفان: 
م  العىر : 2 ,10: م.  باب شؤد) إلى  الدور اعىة  بالقاعىة السىفلية: االرتفىان1 ,15م  العر : 2 ,35
م.  بىاب الىدخول إلى  الةقعىد: 1 ,00م  العىر : 2 ,30سم.  باب بحجر مىدخ  الةقعىد: االرتفىان:  95

سىم.  بىاب بىالرك  الجنىوك  مى  الضىل  الاركى  مى  الةقعىد  ويىو الىذ)  86   العىر :2 ,15االرتفىان: 
اب بىىىالرك  الاركىىى   مىىى  م.  بىىى1 ,10م  العىىىر : 2 ,10شىىىؤد) مىىى  (يىىىر السىىىلم إلىىى  الةقعىىىد: االرتفىىىان: 

سىىىم.  بابىىىاس فىىى  75م  العىىىر : 1 ,70الضىىىل  الجنىىىوك   مىىى  الحجىىىرة البىىىاردة  مىىى  الحةىىىام: االرتفىىىان: 
الجدار الجنوك  الاركى  مى  الةقعىد  على  جىانة  السىدلة  التى  تبىرم على  الةقعىد  مبعاديةىا: االرتفىان: 

الةقعىىىىد يفضىىىى  إلىىىى  سىىىىا ة سىىىىم.  بىىىىاب (وسىىىى  الضىىىىل  الجنىىىىوك  البىىىىر   مىىىى   96م  العىىىىر : 1 ,83
مستأليلة  تستخدم كةةر  شوض  إل  القاعة الرئيسية  مو تقوم (و يفة الحجرة الدافئة  ف   الة استخدام 

سىىم.  بىىاب بىىالرك  البىىر    مىى   80م  العىىر : 2 ,03الحةىىام  الوا ىى  (ىىي  الةقعىىد والقاعىىة: االرتفىىان: 
سىم.   67م  العىر : 1 ,80اخنة: االرتفىان: الضل  الجنوك  شؤد) إل  مةىر مسىتألي  شتقىدم الحجىرة السى

بىىاب بالضىىل  الاركىى   مىى   جىىرة متسىىعة مو خزانىىة مسىىتأليلة  يفىىتح علىى  مةىىر خلىى  الحةىىام  ويىىؤد) يىىذا 
سىىم.  بىىاب بالضىىل  الاركىى  مىى  (يىىر السىىلم  يوىى   75م  العىىر : 2 ,40الةةىىر إلىى  الةقعىىد: االرتفىىان: 

سىىم.  بىىاب فىى   68م  العىىر : 1 ,90(ينىى  وكىىي  الةةىىر الةسىىتخدم كحجىىرة دافئىىة فىى  الحةىىام: االرتفىىان: 
سىىىم.   85م  العىىىر : 2 ,10الىىىرك  الجنىىىوك  الاركىىى  للدور اعىىىة  يفىىىتح علىىى  القاعىىىة العلويىىىة: االرتفىىىان: 

  مىى  الضىىل  الجنىىوك   مىى  دور اعىىة الىىرواا البىىان  للحرملىىن  تفضىى  مىى  (يىىر فتحىىة بىىاب بىىالرك  البىىر  
  . (76)سم 80م  العر : 1 ,90السلم إل  يذه الدور اعة: االرتفان: 

: (77)م(1796 -1648/ هـــ1211 -1058الطــبالوي المعــرو  بمنــزل الســحيمي، ) الوهــاب عبــد منــزل -د
سىم.   85 م  العىر : 1 ,80شىؤد) للةقعىد: االرتفىان: بىاب بالزاويىة الجنوكيىة للضىل  الجنىوك  البىر    

باباس يفتحاس عل  جانة  السدلة  الةوجودة بالضل  الجنوك  الارك  للةقعد: األول  ف  الزاوية الجنوكيىة  
 .  78لسم 77م  العر :  1 ,66والبان   ف  الزاوية الاركية: االرتفان: 

ب بعىىىاد بعىىى  األ(ىىىواب  فىىى  يىىىذه النةىىىاذ   مىىى   ومىىى  خىىىالل مقارنىىىة البىىىاب الخبىىىة  لمويىىىون الدراسىىىة  
 العةائر السكنية  شتضح لنا اآلت : 

عادة ما تكوس األ(واب الرئيسة الخارجية  ف  الةةن   ك (واب الةداخ  الرئيسة  ي  األكةر  م   ي   -
 األبعاد.
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قاعد  و اعات تتةيز بع  األ(واب  ف  داخ  الةبان   بكةر  جةها  كةا األ(واب الت  تفتح عل  الة -
 االستقبال  وكع  الةلحقات لكاإلسألبالت  والألوا ي  .

بعىى  األ(ىىواب الةؤديىىة مىى  الو ىىدات الرئيسىىة  كالةقاعىىد و اعىىات االسىىتقبال؛ إلىى  الةةىىرات الداخليىىة   -
 واألدوار العليا تتةيز بوار الحجم. 

ضىىية  مبىى : األ(ىىواب مضىىار األ(ىىواب  مىى   يىى  األبعىىاد  عىىادة مىىا تكىىوس فىى  األمىىاك  شىىدشدة الخوو  -
الةؤدية إلى  الةىرا ي   وممىاك  الةةيى   وخاضىة إذا مىا  ورنى  (نظائريىا الةوجىودة فى  األجىزا  األخىرأ 

 م  نف  الةةن .
تعتةىىر ضىىايرة  وتتبىىاب  مىى  مبعىىاد العدشىىد مىى  نةىىاذ  األ(ىىواب   79ليال ىىظ مس مبعىىاد يىىذا البىىاب الخبىىة  -

 الىدش  جةىال ضية  كةا ف  بع  نةاذ  األ(واب ف  منىزلالةذكورة  الت  توجد ف  مماك  شدشدة الخوو 
.  ولعى  ذلىن يفسىر مس يىذا البىاب كىاس مسىتخدما فى  إ ىدأ الحجىرات مو  80لم1637/ يى1047الذية   

 القاعات  الت  توجد ف  مماك  شدشدة الخووضية  كحجرات الةييبة  مو النوم.  
 ىد شؤكىد مو شنفى  ذلىن  ويىو مىا سىنقوم بى  فى  ولع  دراسة نقىوأل يىذا البىاب  وتحليلهىا شىكال ومضىةونا  

 العنواس التال :
  م   ي  لمويون الدراسة  (دراسة وتحلي  الكتابات الةنفذة عل  الباب الخبة  سنقوم ثانيا: الكتابات:

 البك  والةضةوس  وذلن كةا شل :
؛ وا ىدة فى  مسىتأليلتي داخى   بىوتي  ات قىد نظىم الفنىاس الكتابى(وج  عىام  فالكتابات من حيث الشكل:  -أ

.  فىىى  سىىىألر وا ىىىد  منهةىىىا بىىىوة فىىى  كىىى    تنىىىتظم الكتابىىىاتالسىىىفل   و الجىىىز  العلىىىو)  ومخىىىرأ فىىى  الجىىىز  
بســـم هللا الـــرحمن »علىىى  الىىىنص التىىىال : الةوجىىىودة بىىىالجز  العلىىىو) مىىى  البىىىاب   الحبىىىوة األولىىى   تبىىىتة 
الةوجودة بالجز  الحبوة البانية   تبتة و    5  4م   3   لمشكال مر ام 14 -12  للو ات مر ام «الرحيم

 3   لمشىكال مر ىام 17 -15  للو ىات مر ىام «الحيـا مـن اإليمـا »عل  النص التال : السفل  م  الباب  
  فنجىد اتداخى   بىو   عل  األ(واب الخبىةية  وكوجى  خىاص  وفيةا شتعلق (وجود الكتابات .  7  6ب  

ال تبتة  عل  كتابات  و نةا   لعوور اإلسالمية الةبكرةا وضلتنا  م الت  الخبةية  مس غالةية األ(واب 
كالزخارم النباتية  والهندسية  وم  ذلن: بىاب مى  الخبىب  وجىد   تبتة  عل  منوان مخرأ م  الزخارم

بىاب مى    وميضىا   81لف  مدشنة تكري   شرج  إل  (داية العوىر اليباسى   محفىوظ بةتحى  (نىاك  ب ثينىا
شرج  إل  العور اليباس   القرس البال  الهجر)/ التاس  الةيالد)  محفوظ الخبب  م  مدشنة سامرا   

يىىىىة  –ومىىىى  م ىىىىدم األ(ىىىىواب الخبىىىىةية التىىىى  وضىىىىلتنا  واشىىىىتةل    . 82لبةتحىىىى  الةتروكوليتىىىىاس (نيويىىىىور 
باب م  الخبب  باسم الخليفة الفاعة  الحاكم ب مر هللا  م  العوىر الفىاعة   عل  كتابات:  -زخارفها

م  كىىاس فىى  الجىىام  األزيىىر  ويىىو اآلس محفىىوظ بةتحىى  الفىى  اإلسىىالم  1010يىىى/ 400م شرجىى  إلىى  عىىا
مى  م ىد موىراع    ك   بىوة منهةىا توجىد بىالجز  العلىو)  ؛بالقايرة   ي  نفذت الكتابات داخ   بوتي 

بضىريح اإلمىام البىافع   ويىو مى     البىاب الىداخلوم  العور األشوك   نجد الكتابات عل    . 83لالباب
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(وا ىى   بىىوتي    م   يىى  نفىىذت الكتابىىات داخىى  مركىى   بىىوات1211يىىى/ 608يرجىى  إلىى  عىىام و بىىب  الخ
فىى  غالةيىىىة   وفىىى  العوىىر الةةلىىىوك   اتجىى  الفنىىىاس  . 84ل ىىىدايةا علويىىة  واألخىىىرأ سىىفليةإلكىى  موىىران؛ 

: إل  جع  الكتابات ف  الجز  الذ) يعلو الباب الخبة   ولي  على  يىلفت  البىاب  ومى  ذلىن  األ ياس
األميىىىىر جىىىىوير القنقبىىىىائ   بةدرسىىىىة البىىىىةالية البىىىىر ية  علىىىى  الىىىىدور ان   بالنا يىىىىة  ر بىىىىبىىىىالألرم البىىىىاب 
بالألرم الارك  بالنا ية   م د م(واب الدور اعة  ومنها ميضا:  86لم1440يى/ 844   ة  سنة  85لباألزير

 -1472 يىىىىىىىىى/879 -877بجبانىىىىىىىىة الةةاليىىىىىىىىن ل   87لبةدرسىىىىىىىىة السىىىىىىىىلألاس  اشتبىىىىىىىىا)  الجنوكيىىىىىىىىة الاركيىىىىىىىىة
نجىد بعى  األ(ىواب الخبىةية  تبىتة  على  كتابىات  منفىذة داخى  وم  العوىر العبةىان :   . 88لم 1474

البىىاب الفاضىى  (ىىي  (يىى  الوىىالة والحىىرم  فىى  مسىىجد سىىارية  بىىوات  فىى  الجىىز  العلىىو) منهىىا  كةىىا فىى  
 .  89ل ي  نفذت الكتابات ف   بوتي  علويتي   وا دة بك  موران ؛يى935الجة   

للو ىات   الةىورا على  يىذا البىاب  فهىو الخى  الكىوف    الذ) نفىذت بى  الكتابىات  شتعلق (نون الخ  فيةاو 
 يىو يىذا النىون مى  الخى  الكىوف   الىذ) الخ  الكوف  الةىورا و  .  7 -4  لمشكال مر ام  17 -12مر ام 

 وكىىاألخصة  يقل يى  تنبعىى  مىى   روفىى  القائةىة  و روفىى  الةسىىت ؛لحقى  زخىىارم األوراا لموراا البىىجر ت
  . 90ل  ومنوىام مىراوا نخيليىةمتنوعىة األشىكالتحةى  وريقىات نباتيىة الحروم األخيرة منها  سىيقاس رفيعىة 

و د (دم التوريق يظهر بحروم الخ  الكوف  بعد مسته  القىرس البالى  الهجىر)/ التاسى  الةىيالد)  وشىان 
بلتىى  فىى  موىىر: علىى  شىىايد  ةىىر  مىى  ومىى  مم  . 91لانتبىىاره فىى  مواخىىر القىىرني  البالىى  والرابىى  الهجىىريي 

م  محفىىىىوظ بةتحىىىى  الفنىىىىوس الجةيلىىىىة بةدشنىىىىة 833يىىىىى/ 218الرخىىىىام  باسىىىىم زينىىىىب ا(نىىىىة عبةىىىىاس  (تىىىىاري  
ويعتةىر .   93ل  وعل  بع  القأل  م  نسيج الفيوم  محفو ة بةتح  الف  اإلسالم  بالقىايرة 92ل(وسأل 

 . 94ل  واالرتقا والتألور  النةو م ف  مور؛   التوريق الفاعة  غاية ما (لات  يذه الظايرة
رسىم  كي يىة  يةك  تويىيحفى  لمويىون الدراسىة  على  البىاب الخبىة وكالنسبة للكتابات الكوفية الةور ىة  

 كةا شل :  داخ  الحبوتي   الكلةاتوتنسيق الحروم و 
وتنسىىيق رسىىم  قىىد تىىم ف  «بســم هللا الــرحمن الــرحيم»تتضىىة  الىىنص التىىال :   التىى  بالنسىىبة للحبىىوة األولىى 

 كةا شل :   داخلها الكلةاتالحروم و 
   ي  ت خىذ يامىة ف  معل  مستويات اللو ة الكتا(يةالةةتدمة  م  معل   (زل    «البا » رم شةدم  بسم:

؛ بحيىى  يوىى  إلىى  مسىىف  ضىىلب إلىى  مسىىف  ببىىك  مسىىتقيمرمس البىىا  ثىىم شنىىزل يىىذا الحىىرم شىىكال مبلبىىا  
ببىك  مىد(ب مى  مسىف   ثىم شرتفى  الجىز  األيسىر مى   «لبا ا»و د شك  الجز  األوس  م   رم السألر  

يىذا مى  مسىف    لىيال إلى  اليسىار« البىا »و ىد ويىع  نقألىة  ىرم وىلب السىألر  يذا الحرم  ليتوى  ب
   حرم. ال

تةدا السنة األول  من  م  فوا مستوأ ضلب السألرم  وتزداد ف  االتسان كلةا   ف«السي » رم مما ع  
والخىى  األيةىى  مىى  يىىذه السىىنة اتجهنىىا نحىىو األعلىى   لينتهىى  بجىىز  علىى  ييئىىة نوىى  ور ىىة نباتيىىة ثالثيىىة  

كلةا اتجهنا اليسار مقوس ويتج  إل    م  يذه السنة  ؛ (ينةا الخ  األيسرسف مستقيم  ت  نهاشت  م  م
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وي  م ى  ارتفاعىا عل   اتجهنا ألت خذ ييئة منحنية؛ بحي  تةي  إل  اليسار كلةا  السنة البانية   .عل أل
و ىىد   السىىنة البالبىىة  ويىى  م ىى  ارتفاعىىا مىى  السىىنة البانيىىة  وتتبىىاب  معهىىا فىى  البىىك ..  مىى  السىىنة األولىى 

هيئة ت خذ شىكال مىائال إلى  سع  الفناس لتحقيق  يةة جةالية ف  تبكي   رم السي   م  خالل تبكيل  (
ويةتىىد  ىىرم اليسىىار  كةىىا مكسىىب مسىىنان   ركىىة  مىى  خىىالل توىىةيةها ببىىك  رشىىيق  يظهىىر فيىى  مرونىىة.  

  ويىى  ت خىىذ شىىك  دائىىرة مكتةلىىة  الةتألرفىىة «الةىىيم»إلىى  مس شتوىى  (ىىدائرة  ىىرم   إلىى  اليسىىار« السىىي »
شنتهىى  (نوىى  مرو ىىة نخيليىىة   فىىرن نبىىات « الةىىيم»ويخىىر  مىى  معلىى  دائىىرة  ىىرم   الحىىرم. (ىىذش تتوىى  

ىىىى«.  الةىىىيم»  ودائىىىرة  ىىىرم «السىىىي »معلىىى   ىىىرم   ة الخاليىىىة الةسىىىايىىىذه الزخرفىىىة   ابىىىوت   الكةىىىا ش 
وتىزيي    ىدأ عالمىات تبىكي بةىا يبىب  إ« الةىيم»  ودائىرة  ىرم «السىي »مسف   ىرم   ة الخالية الةسا

لكنهىىا مختلفىة فىى  الىنق   عىى    «السىي »الحىروم  وك نىى  مراد مس يكتىب العالمىىة التى  علىى  شىك   ىىرم 
 .  5  4   لالبكالس ر ةا 14 -12للو ات مر ام يذه العالمة 

ثىىم شنىىزل  ة البىىك  مبلبىى  (هيئىىة مىى  لفىىظ الجاللىىة  «األلىى » ىىرم   مىى  «الزلىى »الجىىز  العلىىو) شةىىدم  هللا:
فىوا    وذلىننباتية ثالثيىةو  ور ة نهيئة (ثم شنته  م  مسف    ببك  مستقيم  امتداد الحرم إل  مسف 

 ىىد شىىك  زلىى    و «الىىالم» ىىرم « األلىى »يجىىاور  ىىرم   «.بسىىم»مىى  كلةىىة « الةىىيم» ىىرم ذشىى  امتىىداد 
؛  يى  «األلى » ىرم  زلى مى  اتجىاه عىاك  شىكلها شت  شىك  مبلى (هيئة عل   م  معل « المال» رم 

  إلىى  إلىى  مسىىف  ببىىك  ملحىىوظ« الىىالم»مىى  معلىى ؛ ويتىىدل  امتىىداد  ىىرم  شىىنعك  اتجىىاه البىىك  الةبلىى  
 مسىىف   ببىىك  مىىد(ب «المالىى»مىى   ىىرم  الةةتىىدو ىىد شىىك  الجىىز   مسىىتوأ مسىىف  مسىىتوأ ضىىلب السىىألر 

« الىىالم»البىىان  مىى  لفىىظ الجاللىىة  ويوىىعد امتىىداد  ىىرم « الىىالم»ويتوىى  بحىىرم   مسىىتوأ ضىىلب السىىألر
لكىى  شةتعىىد  لىىيال عىى  نهايىىة  نحىىو اليسىىار؛ وينحنىى  الجىىز  العلىىو) منىى   البىىان  مىى  لفىىظ الجاللىىة إلىى  معلىى 

(زلى  (هيئىة  ريبىة البىان  مى  لفىظ الجاللىة « الىالم»األول م  لفظ الجاللة  وينته   ىرم « الالم» رم 
يةتىىد  ىىرم   البىىان  مىى  لفىىظ الجاللىىة« الىىالم»شىىك  الةبلىى .  وفىى  معلىى  البلىى  السىىفل  مىى   ىىرم مىى  
ويال ظ مس  م  لفظ الجاللة « الها »ليتو  بحرم بةستوأ ضلب السألر    اليسارجهة    إل «الالم»

بىىب  (هيئىىة تنتهىى  ت  «الهىىا »مىى   ىىرم   الجىىز  العلىىو) الحليىىة لالةركوعىىة  و « الهىىا »الفنىىاس لىىم شنفىىذ دائىىرة 
 نبىىات  فىىرنويخىىر  مىى  (ىىدس الحىىرم الةجىىاور  مىى  جهىىة اليسىىار    البالثيىىة. النباتيىىة شىىك  نوىى  الور ىىة

كةىا .  مى  لفىظ الجاللىة  «الهىا » الخالية معلى   ىرموتبا  يذه الزخرفة الةسا ة   ور ة نباتية(  ته شن
نوى  شنتهى  ( نبىات   فىرن عبىارة (زخرفة  م  لفظ الجاللة  «الها »ة الخالية مسف   رم  لةساا  لاش  

  .  5  4   لالبكالس ر ةا 14 -12مرو ة نخيلية للو ات مر ام 
إل    ج  إل  مسف  مستقيةاتشك  مبل   ويعل  « الر ة »م  كلةة « األل » رم زل  شةدم الرحمن: 

ببىىك  مبلىى   مىى  فىىارا اتجىىاه البىىك  الةبلىى  فىى    مىى  مسىىف   شنتهىى  مسىىف  مسىىتوأ ضىىلب السىىر؛  يىى 
بحيى   ؛شىك  مبلى (زلى  على    ويىو شةىدم «الىر ة »م  كلةىة « الالم»يجاوره  رم   األعل  واألسف .
الىىذ)   مىى  البىىك  الةبلىى « الىىر ة »مىى  كلةىىة « الىىالم»الىىذ) يعلىىو  ىىرم   البىىك  الةبلىى شىىنعك  اتجىىاه 
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إلىى  مسىىف  مسىىتقيةا  إلىى  مىىا يقىىارب البلىى  « الىىالم»يةتىىد  ىىرم و   مىى  نفىى  الكلةىىة« األلىى »يعلىىو  ىىرم 
ليتوى  ف  مستوأ ضلب السألر    ثم شتج  إل  اليسار «الر ة »م  كلةة « األل »السفل  م   رم 

مىى  فىىوا   «الىىر ة »مىى  كلةىىة  الةتوىىلة  «الىىرا »ويةىىدم  ىىرم  . «الىىر ة »مىى  كلةىىة « ا الىىر »بحىىرم 
  شنحنىى  إلىى  مسىىف الىىذش  ويىىو ثىىم إلىى  مس شتوىى  بوىىلب السىىألر  ببىىك  مبلىى   ضىىلب السىىألر  مسىىتوأ 

ىىى مىىى  كلةىىىة « الىىىالم»مسىىىف   ىىىرم   ة الخاليىىىة الةسىىىاال  نا يىىىة اليسىىىار  وينتهىىى  ببىىىك  مىىىد(ب.  و ىىىد ش 
« الحىىا »ونفىىذ  ىىرم  مرو ىىة نخيليىىة.  نوىى نباتيىىة  عبىىارة عىى  فىىرن نبىىات   شنتهىى  ( (زخرفىىة «الىىر ة »

مسىتوأ إلى  مس يوى    بجىز  عىري   ثىم تقى  تخانتى  كلةىا اتجهنىا ألسىف   ببك  متةاو   شةدم م  معلى 
م  نف  الكلةة    الةتوسألة« الةيم»إل  مس شتو  (دائرة  رم  ةةتد نحو اليسارضلب السألر؛  ي  ي

توىى  بحىىرم يل   بةسىىتوأ ضىىلب السىىألر إلىى  اليسىىار «الةىىيم»ةتىىد  ىىرم ي  ثىىم خىىذ شىىكال دائريىىات والتىى  
شنىىزل ذشىى    ثىىم ةمبلبىى ضىىلب السىىألر  (ىىرمس ي خىىذ شهيئىىة الةتألىىرم  والىىذ) شةىىدم مىى  فىىوا مسىىتوأ « النىىوس »

ينتهى  لنا يىة اليسىار  ثىم يةتىد إلى  معلى   لىيال نحىو اليسىار   منحنيىا ضىلب السىألر مستوأ الحرم مسف  
 ةتد إل  معل   ليال نحىو اليسىارالةفوا الجز  « النوس »و د و يع  نقألة  رم   .عل  ييئة مبلبةز  بج

 .  5  4   لالبكالس ر ةا 13  12م  ذش  يذا الحرم لاللو تاس ر ةا 
إلىىى  مسىىىف  امتىىىداد الحىىىرم جىىى  ت  ويةمبلبىىى (هيئىىة« الىىىر يم»مىىى  كلةىىىة « األلىىى » ىىىرم زلىى  شةىىىدم  الـــرحيم:
هيئة   ثم شةدم ف  االتسان كلةا اتجهنا إل  مسف   إل  مس شنته  م  مسف  (من  ف  جز  ضاير  مستقيةا

 م  مسف   وينته   رم األل  ف  األعل  واألسف   اتجاه البك  الةبل  اختالمبل   م   ريبة م  الة
  مبلى ؛   ويو شةدم م  معل  ببك«الر يم»م  كلةة « الالم».  يجاوره  رم عند مستوأ ضلب السألر

م  البك  الةبلى  الىذ) « الر يم»م  كلةة « الالم»بحي  شنعك  اتجاه البك  الةبل  الذ) يعلو  رم 
 تى  إل  مسىف  مسىتقيةا « الر يم»م  كلةة « الالم»يةتد  رم   و م  نف  الكلةة« األل »يعلو  رم 

رمس   ويةىىدم «مالىىر ي»مىى  كلةىىة « الىىرا »ليتوىى  بحىىرم   ثىىم شتجىى  إلىى  اليسىىارمسىىتوأ ضىىلب السىىألر  
الىذش   ويىو ثىم مس شتوى  بوىلب السىألر  ببىك  مبلى    ضىلب السىألر  م  فوا مسىتوأ « الرا » رم 

شنحنىى  إلىى  مسىىف  نا يىىة اليسىىار  وينتهىى  ببىىك  مىىد(ب.  و ىىد نفىىذت الحىىروم البالثىىة األخيىىرة مىى  كلةىىة 
للو ىىىىة   اليسىىىرأ  مىىى  الزاويىىىىة  ؛ فىىى  الجىىىز  العلىىىىو) «الةىىىىيم»  و «اليىىىا »  و «الحىىىىا »  ويىىى : «الىىىر يم»

« الىر يم»م  كلةىة « الحا »و د نفذ  رم  .  الكتا(الجز  السا(ق م  النق  الكتا(ية  مختلفا (ذلن ع  
خىذ  مى  نفى  الكلةىة  وي« الةىيم»  ودائىرة  ىرم «الىر ة »مى  كلةىة « الحا »فوا مستوأ امتداد  رم 

ةتىد منى  نحىو تىم يجهنىا إلى  مسىف   اليةىي  كلةىا ات نحىوشكال منحنيا  « الر يم»م  كلةة « الحا » رم 
ثم شهب  إل  مسف   وينحن  متجهىا إلى  معلى   إلى  مس شتوى  بسىنة  ىرم يسير مستقيةا   ي   ؛اليسار

 بىىىب  شىىىك  نوىىى  الور ىىىةتةىىىدا يىىىذه السىىىنة مىىى  معلىىى  (هيئىىىة ت  و «الىىىر يم»الةتوسىىىألة مىىى  كلةىىىة « اليىىىا »
مىىى  كلةىىىة « األلىىى »ز  الةسىىىتقيم مىىى   ىىىرم ليجىىىاور الجىىى  إلىىى  اليسىىىار« اليىىىا »النباتيىىىة  ثىىىم يةتىىىد  ىىىرم 

مى  كلةىة « الىالم»و   «األل »ة الفاضلة (ي   رف   ف  الةسا« اليا »  ويايب امتداد  رم «الر يم»
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  فىى  النوىى  «الىىر يم»مىى  كلةىىة « الىىالم»ملتوىىقا بحىىرم  مىىرة مخىىرأ  يىىذا االمتىىداد يعىىود  ثىىم «الىىر يم»
الةتألرفىىة  والتىى  تقىى  فىىوا الجىىز  « الةىىيم»  ىىرم (ىىدائرةليتوىى    العلىىو) منىى   ومتجهىىا  لىىيال إلىى  اليسىىار

شنحنىى  إلىى  الىىذ)   بالىىذش « الةىىيم» ىىرم   وتتوىى  دائىىرة «الىىر يم»مىى  كلةىىة « الىىرا »العلىىو) مىى   ىىرم 
نقىى   «الىىرا »  وفىىوا ذشىى   ىىرم مائىى  إلىى  معلىى  نحىىو اليسىىارمىىد(ب  مسىىف  نحىىو اليسىىار  وينتهىى  بجىىز  

.  ويال ىىظ مس الفنىىاس  ىىد اسىىتا  يىىذه الحىىروم البالثىىة «الىىر يم»كلةىىة مىى   «اليىىا »الفنىىاس نقألتىى   ىىرم 
(ةراعة  و د نقبها ف  األعل  موائةا (ينهةا وكي  الحروم التى  تجاوريىا مو توجىد ب سىفلها  و ىد وائىم (ىي  

مىىىى  كلةىىىىة « الحىىىىا »  و «ة الىىىىر »مىىىى  كلةىىىىة « الحىىىىا »توىىىىةيم نهايىىىىات الحىىىىروم الةتبىىىىا(هة  كحرفىىىى  
شنسىىىق يىىىذه الحىىىروم البالثىىىة  ببىىىك  جيىىىد  فىىى  الةسىىىا ة التىىى  نقبىىى  فيهىىىا    كةىىىا اسىىىتألان مس«الىىىر يم»

 .  5  4   لالبكالس ر ةا 13  12لاللو تاس ر ةا 
رسىم  وتنسىيق الحىروم قىد تىم ف  «الحيا من اإليما »تتضة  النص التال : الت  وكالنسبة للحبوة البانية: 

  كةا شل :   داخلها الكلةاتو 
  ثىم شنىزل امتىداد الحىرم إلى  مسىف  ةمبلبى(هيئىة « الحيىا»األول م  كلةة «  األل» رم زل  شةدم  :الحيا

فىى    اتجىىاه البىىك  الةبلىى  اخىىتالممىى   مبلبىىة ببىىك   ريىىب مىى  االسىىتقامة  ثىىم شنتهىى  مىى  مسىىف  (هيئىىة 
  ويىىو شةىىدم مىى  معلىى  ببىىك  مبلىى ؛ بحيىى  «الحيىىا»مىى  كلةىىة « الىىالم»األعلىى  واألسىىف .  يجىىاوره  ىىرم 

مى  البىك  الةبلى  الىذ) يعلىو « الحيىا»مى  كلةىة « الىالم»شنعك  اتجىاه البىك  الةبلى  الىذ) يعلىو  ىرم 
  إل  مستوأ إل  مسف  مستقيةا« الحيا»م  كلةة « الالم»م  نف  الكلةة.  يةتد  رم « األل » رم 

فى  مسىتوأ مختلى     ثىم شتجى  إلى  اليسىار«الحيىا»مى  كلةىة « األلى »يعادل النوى  البىان  مى   ىرم 
  ببىىك  متةىىاو « الحىىا »و ىىد نفىىذ  ىىرم   «الحىىا »ليتوىى  بحىىرم  لمعلىى   عىى  مسىىتوأ ضىىلب السىىألر 

ضىىلب  مسىىتوأ إلىى  مس يوىى  إلىى    يةىىدم مىى  معلىى  بجىىز  عىىري   ثىىم تقىى  تخانتىى   كلةىىا اتجهنىىا ألسىىف و 
مىى   ىىرم  العلىىو) ويةىىدم الجىىز  «.  اليىىا »إلىى  مس شتوىى  بسىىنة  ىىرم   ةتىىد نحىىو اليسىىارالسىىألر؛  يىى  ي

ويتج  إل   ضلب السألر    إل  مس يو  إل  مستوأ د شك  الةبل (هيئة ت خ« الحيا»م  كلةة « اليا »
  اليسىار  إلى ضىلب السىألر  مىرة مخىرأ  ويةتىد األسف   ثم شنحنى  متجهىا إلى  معلى   ليوى  إلى  مسىتوأ 

مىى  كلةىىة « اليىىا » ىىرم   و ىىد نقىى  الفنىىاس نقألتىى  «الحيىىا»البىىان  مىى  كلةىىة « األلىى »ليتوىى  بحىىرم 
ويةىىىدم  ىىىرم   .مسىىىف  امتىىىداد يىىىذا الحىىىرم  و ىىىد فقىىىدت النقألىىىة البانيىىىة  مىىى  نقألتىىى  يىىىذا الحىىىرم «الحيىىىا»
سىف  مسىتقيةا  جى  إلى  متالةبلى   ويشىك  مى  معلى  ببىك   ريىب مى  « الحيا»البان  م  كلةة « األل »

  (هيئىىىة نوىىى  ور ىىىة نباتيىىىة ثالثيىىىة.إلىىى  مس شنتهىىى  مىىى  مسىىىف  ضىىىلب السىىىألر   ليوىىى  إلىىى  مسىىىف  مسىىىتوأ 
جىز  منحنى  لمحىالا   شنةبق منى     فرن نبات  «الحيا»البان  م  كلةة « األل » رم ويخر  م  (دس 

   وتبىا  يىذه الزخرفىةليىةنوى  مرو ىة نخيوساا نباتية  تنته  (ور ة نباتية ثالثية  وينتهى  يىذا الفىرن (
  15نفىى  الكلةىىة لاللو تىىاس ر ةىىا مىى    «اليىىا »  ىىرم  و «الحىىا » ىىرم امتىىدا معلىى    ة الخاليىىة الةسىىا
  .  7  6   لالبكالس ر ةا 16
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ليتوى  ف  مستوأ ضلب السألر      الةةتدئ  (رمس دائرية  ثم يةتد نحو اليسار«الةيم»شةدم  رم من: 
 علىى  ييئىىة  تىىم تبىىكيل رمسشتكىىوس مىى  « النىىوس »مىى  نفىى  الكلةىىة  و ىىرم   ةتألىىرمال« النىىوس »بحىىرم 

إلىى  معلىى  متجهىىا نحىىو فىى  انسىىيا(ية    بجىىز  مىىنح ي  ويرتفىى  يىىذا الجىىز ويتوىى  نوىى  مرو ىىة نخيليىىة  
عنىىد معلىى  مسىىتوأ مىى  الىىنق  بجىىز  عىىري   يبىىب  شىىك  نهايىىة  ىىرم اليةىىي   ثىىم إلىى  اليسىىار  وينتهىى  

  مىى  جهىىة اليةىىي   شوجىىد فىىرن «مىى »مىى  كلةىىة  «النىىوس »وكجىىوار  ىىرم   «.الحيىىا»كلةىىة مىى   «الحىىا »
 نبىىىات   يخىىىر  منىىى  سىىىاا نباتيىىىة ضىىىايرة  وينتهىىى  يىىىذا الفىىىرن (ور ىىىة نباتيىىىة ثالثيىىىة  وتبىىىا  يىىىذه الزخرفىىىة

  «مى »مى  كلةىة  «النىوس »مى  نفى  الكلةىة.  وكىي  نهايىة  ىرم « الةىيم»معلى   ىرم   ة الخالية الةسا
ل   م  جهة اليسار  شةدم فرن نبات   شنته  (نو  مرو ة نخيليىة  وتبىا  يىذه ونهاية الحرم الةجاور 

     .  7  6   لالبكالس ر ةا 17 -15  (ي  يذش  الحرفي  للو ات مر ام ة الخالية الةسا الزخرفة
 يىذا تىديةم  شىك  الةبلى   ثىم (هيئة  ريبة « اإليةاس»األول م  كلةة « األل » رم زل  شةدم اإليما : 

ينتهىى  مىى  مسىىف  إلىى  مسىىتوأ مىىنخف  عىى  مسىىتوأ ضىىلب السىىألر  و رم إلىى  مسىىف  ببىىك  مسىىتقيم  الحىى
بالنسىىبة لحىىرم  اتجىىاه البىىك  الةبلىى  فىى  األعلىى  واألسىىف .  اخىىتالممىى    مىى  شىىك  الةبلىى  ريبىىة (هيئىىة 

مىىى  معلىىى   ويةىىىد اس؛ والتفىىىام يىىىذش  الحىىىرفي  مىىى  نفىىى  الكلةىىىة  فقىىىد شىىىك  مىىى  تقىىىاع « لىىى واألالىىىالم »
يةيالس لالتجاه إل  الخار  م  الجز  العلو)  ثىم شنىزالس إلى  مسىف  ببىك  مسىتقيم  ويتجهىاس و   متجاوري 

  ويتقاععىاس مكونىاس شىكال  ريبىا   فى  مسىتوأ مىنخف  عى  مسىتوأ ضىلب السىألرم  مسف  إل  الىداخ 
 ة مبلبىىىهيئىىىة مىىى  معلىىى  (« اإليةىىاس»مىىى  كلةىىىة « اليىىىا ».  ويةىىدم  ىىىرم الور ىىىة النباتيىىىة البالثيىىىةمىى  شىىىك  

إل  اليسار  ثم إلى  ويةتد إل  مسف  مستوأ ضلب السألر  وينحن  متجها ويضيق كلةا اتجهنا لألسف   
ويةتىىد   «الةىيم»  ليتوىى  (ىدائرة  ىىرم   فى  مسىتوأ ضىىلب السىألرإلى  اليسىىار مىرة مخىىرأ يةتىىد معلى   ثىم 
  وزلىى   ىىرم «يةىىاساإل»البىىان  مىى  كلةىىة « األلىى » لىىيال إلىى  اليسىىار  ليتوىى  بحىىرم « الةىىيم» ىىرم 

فىىى  علىى  شىىك  مبلىىى   ويةتىىد يىىذا الحىىرم باسىىتقامة إلىى  مسىىف    «اإليةىىاس»البىىان  مىى  كلةىىة « األلىى »
و ىىد ويىىع  نقألتىىا   .مدنىى  مىى  مسىىتوأ ضىىلب السىىألر  لينتهىى  (هيئىىة نوىى  ور ىىة نباتيىىة ثالثيىىةمسىىتوأ 
  ويوجىد فقىد الكلةىة مى  نفى « الةىيم»مسىف  دائىرة  ىرم متجاورتىاس  « اإليةىاس»م  كلةىة « اليا » رم 

« األلىى » ىىرم ويخىىر  مىى  (ىىدس .  بسىىي   فىى  الجىىز  العلىىو)  مىى  النقألىىة البانيىىة  مىى  يىىاتي  النقألتىىي 
  ور ىىة نباتيىىة ثالثيىىةسىىاا نباتيىىة ضىىايرة  وينتهىى  (يخىىر  منىى     فىىرن نبىىات  «اإليةىىاس»البىىان  مىى  كلةىىة 

ممىا عى   ىرم م  نف  الكلةة.   «لةيما»و   «اليا »معل   رف    ة الخالية الةسا وتبا  يذه الزخرفة
على  شىك  نوى  مرو ىة رمسى  فقد سع  الفناس إلكساب  مظهرا جةاليا؛  يى  شىك    ةتألرمال «النوس »

منحنيىا إلى  مسىف  نحىو اليسىار  ثىم إلى  معلى  لينتهى  بجىز  مائى  إلى   «النىوس »  ىرمذشى  ويةتد   نخيلية
 (ور ىىة شنتهىى  نبىىات   فىىرن  «اإليةىىاس» كلةىىة مىى  البىىان  «األلىى »  ىىرم مىى  ويخىىر مسىىف  نحىىو اليسىىار.  

 يىىذه وكىىاس ينىىا  جىىز  متوىى  (ىىذلن الجىىز   مىى  يىىذه الزخرفىىة  ولكنىى  مفقىىود اآلس  وتبىىا  ثالثيىىة  نباتيىىة
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   لالبكالس ر ةىا 17 -15الكلةة للو ات مر ام  نف  م  «النوس »  رم معل  الخالية الةسا ة الزخرفة
6  7  . 

 ىىىد  ىىىرص علىىى  إخىىىرا  يىىىذش  النقبىىىي  فىىى  م(هىىى  ضىىىورة  ومجةىىى  شىىىك    ويال ىىىظ (وجىىى  عىىىام مس الفنىىىاس
و رص عل  تحقيق البرا  الزخرف   ف   روم الخ  الكوف  الةورا؛ سوا  كاس ذلن ف  عريقىة تبىكي  
الحىىىروم  مو عىىى  عريىىىق الزخىىىارم النباتيىىىة  التىىى  تنةبىىىق مىىى  الحىىىروم؛ والةكونىىىة مىىى  الفىىىرون  واألوراا 

 م الةراوا النخيلية  ويةك  توييح ذلن م  خالل النقاه التالية:  النباتية  ومنوافها  ومنوا
تبكي  نهايات بع  الحروم  م  معل  (هيئة مبلبة  وتنسىيق كى  نهىاشتي  منهةىا  بألريقىة متعاكسىة   -

  فى  مكبىر مى  مويى ؛ مةىا مدأ إلى  تىراب  شىك  الحىرفي   «الىالم»  و «األلى »ويو ما نراه ف   رف  
  «الىىر يم»  «هللا»  فىى  كىى  مىى  كلةىىات: «الىىالم»  و «األلىى »وك نهةىىا و ىىدة وا ىىدة  كةىىا فىى :  رفىى  

 .«اإليةاس»  «الحيا»  «الر ة »
يظهر الألاب  الجةال   ف  بعى  الحىروم  مى  خىالل االنحنىا  مو التىد(يب  وذلىن فى  مسىتوأ مسىف   -

  «هللا»مىى  كلةىىة « الىىالم» ىىرم   و «بسىىم»مىى  كلةىىة « البىىا » ىىرم السىىألر  كةىىا فىى  كىى  مىى :  ضىىلب
مىىى  كلةىىىة « اليىىىا » ىىىرم   و «الحيىىىا»مىىى  كلةىىىة « اليىىىا » ىىىرم   و «الىىىر يم»مىىى  كلةىىىة « الحىىىا » ىىىرم و 
 .«اإليةاس»
  كةىا تظهر الرشا ة واالنسيا(ية  ف  تبىكي  بعى  مجىزا  الحىروم  (تبىكيلها (هيئىة منحنيىة ومتةاوجىة -

« النىوس » ىرم   و «الحيىا»مى  كلةىة « الحىا » ىرم   و «الىر ة »م  كلةة « الحا » رم ف  ك  م : 
 .«م »م  كلةة 

 ىىرم تبىىكي  نهايىىة بعىى  الحىىروم  مىى  مسىىف   (هيئىىة نوىى  ور ىىة نباتيىىة ثالثيىىة  كةىىا فىى  كىى  مىى :  -
البىان  مى  كلةىة « األلى » رم   و «الحيا»البان  م  كلةة « األل » رم   و «هللا» م  كلةة« األل »
 .«اإليةاس»
تبكي  رمس بع  الحروم عل  ييئة نو  مرو ة نخيلية؛ مةا مكسةها عابعىا زخرفيىا وايىحا  كةىا  -

 .«اإليةاس»م  كلةة « النوس » رم   و «م »م  كلةة « النوس »  رمف  ك  م : 
  الحىىروم الةتبىىا(هة بالرسىىمعىى   منىى : إزالىىة اإل(هىىام  95لإلىى  االيتةىىام باإلعجىىام: ويعىىرم اإلعجىىام ننتقىى 

(وي  عالمة لةن  االلتباس  مو بةعن  رخر: ويى  النقىاه على  الحىروم للتفريىق (ينهىا  فيبىارة الحىرم 
    . 96لالحرم الةنق  :الةعجم تعن 

ةى   يى  ف  لمويىون الدراسىة  وفيةا شتعلق باإلعجام  ف  الكتابات الكوفية  الةنفذة عل  البىاب الخبىة 
بعى  الحىروم  ولىم شنفىذ الىبع  اآلخىر  وتفوىي  ذلىن الفنىاس نقى  فقىد نفىذ    عدمى  وجود اإلعجام  مى

 كةا شل :
  يال ىظ مس نقىاه الحىروم «بسـم هللا الـرحمن الـرحيم»ف  الحبوة العلوية  والت  تتضة  كتابة نوها:  -
  «بسىم» كلةىة مى  «البىا » لحىرم نقألىة:   ويى مكتةلة  ولم شهة  الفناس ميىا منهىا -وعدديا مرك  نقاه–
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للو ىىات   97ل«الىىر يم» كلةىىة مىى  «اليىىا » لحىىرم ونقألتىىاس  «الىىر ة » كلةىىة مىى  «النىىوس » لحىىرم ونقألىىة
    . 5  4   لالبكالس ر ةا 14 -12مر ام 

فقىد نفىذ الفنىاس بعضىها ولىم شنفىذ   «الحيا من اإليمـا »ف  الحبوة السفلية  والت  تتضة  كتابة نوىها:  -
  ولكى  فقىدت النقألىة اليسىرأ.  وفى  «اليا »  نفذ الفناس نقألت   رم «الحيا»البع  اآلخر؛ فف  كلةة 

؛ (ينةىا لىم «اليىا »  نفىذ نقألتى   ىرم «اإليةىاس».  وفى  كلةىة «النىوس »  لم شنفذ نقألة  رم «م »كلةة 
  . 7  6   لالبكالس ر ةا 17 -15للو ات مر ام م  نف  الكلةة  «النوس »شنفذ نقألة  رم 

 ىىىروم فىى  الةوجىىىودة  نقىىاهال  كتابىىات يىىىذا البىىاب الخبىىة   فقىىىد اتخىىذت ممىىا عىى  شىىىك  يىىذه النقىىاه  فىىى
 . 7 -4   لمشكال مر ام 17 -12للو ات مر ام  البك  الدائر)  ؛العلوية  والسفلية كتابات الحبوتي 

(دايىىة  تنىىدر  كافىىة كتابىىات البىىاب الخبىىة  لمويىىون الدراسىىة  يىىة   الكتابــات مــن حيــث الم ــمو : -ب
على  معنى   -ف  مضىةونها-ه  الكتابات الت  تبتة  فالكتابات الدشنية: وفيةا شتعلق بالكتابات الدشنية  

مى  الجوانىب الدشنيىة الةتنوعىة  مبى : التعريىل  امعينى اتويىح جانبى وم  يىذه الكتابىات وتةىرزدشن  معي   
وعاعتىى    بىىالةعةود لهللا سىىبحان  وتعىىال    وتو يىىده  والتعريىىل بىىالفرائ   والحىى  علىى  عبىىادة هللا تعىىال  

والوعظ  وذكر البواب والعقاب  وذكر منا ب الوالحي   وغيريا.  وم  منواعها: اآليات القررنية الكريةة  
 واأل ادش  النةوية البريفة  اليبارات الدشنية الةتنوعة.

  الخبىىىة  لالةوجىىىودة فىىى  الجىىىز  العلىىىو) مىىى  البىىىاب  فىىى  الحبىىىوة األولىىى الةنفىىىذة و ىىىد تضىىىةن  الكتابىىىات 
و ىىد   . 5  4لالبىىكالس ر ةىىا    13  12لاللو تىىاس ر ةىىا   «بســم هللا الــرحمن الــرحيم: »بوىىياة البسىىةلة 

ِ{ م): م(تدئ بك  اسم هلل تعىال   ألس لفىظ }اسىم{ »}بسم هللا الر ة  الر يم{:   98لجا  ف  تفسير }ِبْسِم َّللاه
ِ{ يىو الةىى لوه الةعةىود   الةسىىتحق إلفىراده باليبىىادة  لةىىا مفىرد مضىىام  فىيعم جةيىى  األسىةا  [الحسىىن ه. }َّللاه

ِ  الىرهِ يِم{ اسىةاس داالس على  منى  تعىال  ذو  اتو  ب  م  ضفات األلولية ويى  ضىفات الكةىال. }الىرهْ ةا
الر ةىىىة الواسىىىعة العظيةىىىة التىىى  وسىىىع  كىىى  شىىى    وعةىىى  كىىى   ىىى   وكتةهىىىا للةتقىىىي  الةتبعىىىي  ألنةيائىىى  

 .  99ل«فلهم نويب منهاورسل   فهؤال  لهم الر ةة الةأللقة  وم  عدايم 
ل كتةهىىا و  ل مىىا كتةهىىا ميىى  مكىىة وجىىا  اإلسىىالم واألمىىر « باسىىةن اللهىىمل »كانىى   ىىري  تكتىىب فىى  مول فكىىاس مول

   . 100ل«بسم هللا الر ة  الر يم»عل  ذلن  ثم مضبح  ف  اإلسالم 
  والتحىىىىى   103ل  والةسىىىىىكوكات 102ل  وشىىىىىوايد القةىىىىىور 101لانتبىىىىىر تسىىىىىجي  البسىىىىىةلة؛ علىىىىى  العةىىىىىائر ىىىىىد و 

    .  104لالتألةيقية
مس كىاس شىذكر   ضل  هللا علي  وسىلم  فالة ثور ع  النة   وفيةا شتعلق بعال ة البسةلة (و يفة يذا الباب

ضىل  هللا عليى    ومةا يسى  عى  النةى   . 105لهللا تعال  ف  جةي  م يان   وكاس يفتتح بالبسةلة ك  مموره
ضل  هللا علي    ري  هللا عن   ع  النة   وتاألية اآلنية؛ فع  جا(ر  وسلم: التسةية عند غلق األ(واب

إذا اسىتجنح الليى   مو  ىال: جىنح الليى   فكفىوا ضىةيانكم  فىتس البىياعي  تنتبىر  ينئىذ  فىىتذا »وسىلم   ىال: 
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ذيىىب سىىاعة مىى  العبىىا  فخلىىويم  ومغلىىق بابىىن واذكىىر اسىىم هللا  ومعفىى، موىىبا ن واذكىىر اسىىم هللا  ومو  
 .    106ل«كر اسم هللا  وخةر إنا   واذكر اسم هللا  ولو تعر  علي  شيئاسقا   واذ

ولعىى  لىىن   بالليىى .  عنىىد غلىىق البىىاب تعىىال   ومةىىا يسىىتفاد مىى  يىىذا الحىىدش  البىىريل: اسىىتحباب ذكىىر هللا
يقوىد بىى  التةىىر   واالسىتعانة بىىا  مى  خىىالل ذكىىره   علىى  يىذا البىىاب  البسىىةلةيجعلنىا نسىىتنب  مس تسىجي  

 واللجو  إلي . تعال  
عل  التح  التألةيقية اإلسالمية  ف  مور  فنجديا مسجلة عل  الكبيىر مى    وكالنسبة لتسجي  البسةلة
  وغالبىا مىا تى ت  مى  كتابىات «بسـم هللا الـرحمن الـرحيم»  مو بوىياة: «بسـم هللا»النةاذ : سوا  بوىياة: 

: فى  «بسـم هللا الـرحمن الـرحيم»الت  سجل  عليهىا البسىةلة كاملىة  بوىياة:  األ(واب وم  نةاذ   مخرأ.
؛ يىى935الحبوة اليةن   م   بوات الباب الفاض  (ىي  (يى  الوىالة والحىرم  فى  مسىجد سىارية الجةى   

على   التحى  الخبىةية األخىرأ:تسىجي  البسىةلة  على   وم  نةاذ   . 107لسجل  م  كتابات مخرأ  ي  
لةحىىىىىىراب مىىىىىى  الخبىىىىىىب  مىىىىى  الجىامىىىىىى  األزيىىىىىىىر  محفىىىىىىىوه بةتحىىىىى  الفىىىىىى  اإلسىىىىىالم   اللو ىىىىىة الت سيسىىىىىية

عل  تا(وت م  الخبب لخبىب السىا  الهنىد)   موجىود فى  يىريح اإلمىام البىافع   مى    و  108لبالقايرة
على  ضىندوا موىح   للحفىظ القىررس الكىريم فى    و  109لم 1178يىى/ 574مؤرخ بعام    العور األشوك

الخبب الةىديوس بىاأللواس والتىذييب  محفىوظ بةتحى  الفى  اإلسىالم  بالقىايرة  موىدره مجلد وا د   م  
   110لمدرسة الاور) بح  الاوريىة  مى  العوىر الةةلىوك  الجركسى   لعوىر السىلألاس  انوىوه الاىور) 

يىى؛  يى  سىجل  مى  كتابىات مخىرأ  فى  الحبىوة 935عل  شبا   مى  الخبىب  بةسىجد سىارية الجةى   و 
يىىىى  ويألىىى  علىىى  935ات البىىىبا   الىىىذأ علىىى  يسىىىار الىىىداخ  لةسىىىجد سىىىارية الجةىىى   اليةنىىى   مىىى   بىىىو 

التحىىى  غيىىىر الخبىىىةية: علىىى   ألعىىىة مىىى  شىىىاأل مسىىىود  مىىى  العوىىىر  هىىىا علىىى ومىىى  نةاذج  . 111لالحىىىرم
علىىى    و  112لالفىىاعة   مىىى  عوىىر الخليفىىىة الحىىاكم بىىى مر هللا  محفو ىىة بةتحىىى  الفىى  اإلسىىىالم  بالقىىايرة

األضىىىفر الةكفىىى  بالىىىذيب والفضىىىة  مىىى  العوىىىر الةةلىىىوك   ل ىىىوال  القىىىرس غألىىىا  مبخىىىرة  مىىى  النحىىىاس 
علىى  عاسىىة خضىىة مىى  النحىىاس األ ةىىر  مؤرخىىة بسىىنة   و  113لالبىىام  الهجىىر)/ الرابىى  عبىىر الةىىيالد) 

    . 114ليى  محفو ة بةتح  الف  اإلسالم  بالقايرة959
ا تباسىىا مىىى   الخبىىة   مىى  البىىاب  الجز  السىىفل بىىالةوجىىىودة   و ىىد تضىىةن  الكتابىىات فىى  الحبىىوة البانيىىة

 .  7  6  لالبىىكالس ر ةىىا  16  15لاللو تىىاس ر ةىىا «. الحيــا مــن اإليمــا : » ىدش  نةىىو) شىىريل  بوىىياة
  واضىألال ا: يىو مىا ميىيل إلى   115لوفيةا شتعلق باأل ادش  النةوية البريفة  فالحدش  لاة: يد القىديم

مى  األ ادشى   وينىا  نةىاذ   . 116لتقرير  مو وض م   ول  مو فع   مو ضل  هللا علي  وسلم؛   النة 
و س كانىى  فىى  موىىر  فىى  عوىىور متنوعىىة    مسىىجلة علىى  التحىى  التألةيقىىىية اإلسىىىالمية  النةويىة البىىريفة

يىىىذه النةىىىاذ   .  و ىىىد تكىىىوس  117لالنةىىىاذ  الواضىىىلة إلينىىىا منهىىىا   تىىى  نهايىىىة العوىىىر الةةلىىىوك    ليلىىىة جىىىدا
األ ادشى  النةويىة يذه  وم  نةاذ مو ا تباسات منها   ادش   ذه األيمجىزا  م   م ادش  نةوية كاملة  مو

: عل  باب خبة   م  الةدرسة الوالحية  محفوظ بةتح  الف  اإلسالم  بالقايرة  ا تبىاس مى  البريفة
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  «النىىدم توكىىىة»  وعلىى  نفىى  البىىاب   ىىدش  شىىريل  نوىى : «األعةىىال بالنيىىات» ىىدش  شىىريل  نوىى : 
.  وفى  سىةي  األميىر شىيخو  118ل«الحىرب خدعىة»مى   ىدش  شىريل  نوى : وعل  نف  البىاب  ا تبىاس 

م  شوجد بت دأ الىدخالت  الةوجىودة بحنيىة الةىدخ   لو ىة ت سيسىية  1354يى/ 755العةر)  بالحألابة  
بسىم هللا الىر ة  الىر يم  ىال رسىول هللا ضىل  هللا عليى  وسىلم فى  »م  الحجر  وم  كتابات يذه اللو ة: 

و ىد   . 119ل«مجر وسىئ  ضىل  هللا عليى  وسىلم م) األعةىال مفضى   ىال سىق  الةىا ...ك  ذات كةد  را  
التحى  التألةيقىىية اإلسىىالمية فى  موىر  فى   كبر تسجي  األ ادش  النةوية البريفة  مو مجزا  منها  عل 

: علىىىى  دوالب مو ضىىىىندوا  خىىىىاص بحفىىىىظ األوراا لورا ىىىىة   مىىىى  النحىىىىاس العوىىىر العبةىىىىان   ومىىىى  ذلىىىىن
الةنيى ؛  يىى   محفو ىة بةتحى   وىر1187 -1185كف  بالفضىة  مى  العوىر العبةىان   لاألضفر الة

إنةىا األعةىال بالنيىات و نةىا لكى  » ي  سج  عل  الوج  األمام  منها  جز  م   ىدش  شىريل  نوى : 
وعل  ضندوا  م  النحاس الةكف  بالفضىة  مى  العوىر العبةىان   الركى  األخيىر مى  القىرس    120ل«...

الهجىىر)/ البىىام  عبىىر الةىىيالد)  محفىىوظ بةتحىى  (يىى  الكريتليىىة؛  يىى  سىىج  علىى   هىىر  البىىان  عبىىر
  . 121ل«إنةا األعةال بالنيات و نةا لك  ...»الوندوا  جز  م   دش  شريل  نو : 

 الت  تحى   فهنا  العدشد م  األ ادش  النةوية البريفة  «الحيا من اإليما : »فيةا شتعلق ببرا ا تباسو 
مو غيريىا    الةوجىود على  البىاب الخبىة  لمويىون الدراسىة تىم منهىا اال تبىاس  عل  الحيا   سوا  التى  

ضل  هللا علي  وسلم   ع  سالم (  عةد هللا  ع  م(ي   مس رسول هللا البريفة: النةوية وم  يذه األ ادش 
دعى  »هللا عليى  وسىلم: ضىل    مر على  رجى  مى  األنوىار  ويىو يعىظ مخىاه فى  الحيىا   فقىال رسىول هللا

 ىال   ضىل  هللا عليى  وسىلم  ريى  هللا عنى   عى  النةى   ع  م(  يريرةو .   122ل«فتس الحيا  م  اإليةاس
عىى  م(ىى  مسىىعود الةىىدر)   ىىال:  ىىال و .   123ل«اإليةىىاس بضىى  وسىىتوس شىىيبة  والحيىىا  شىىيبة مىى  اإليةىىاس»

وة األولىى : إذا لىىم تاْسىىتاْحِ  فاضىىن  مىىا إس مةىىا مدر  النىىاس مىى  كىىالم النةىى»ضىىل  هللا عليىى  وسىىلم:   النةىى 
كىاس النةى  ضىل  هللا عليى  »ع  م(  عةد هللا (  م(  عتبىة  ىال سىةع  مبىا سىعيد  يقىول: و   . 124ل«شئ 

 . 125ل«وسلم مشد  يا  م  العذرا  ف  خدريا
ويتضح م  ذكر يذه األ ادش  النةوية البريفة  مس نىص الىنق  الكتىا(   على  البىاب الخبىة  لمويىون 

؛  يىى  سىىالم (ىى  عةىىد هللا  عىى  م(يىى   مىى  الحىىدش  النةىىو) البىىريل  الىىذ) رواه  126لالدراسىىة  يةبىى  ا تباسىىا
شتبىىاب  نىىص الىىنق  الكتىىا(   الةسىىج  علىى  يىىذا البىىاب  ببىىك  كةيىىر  مىى  الجىىز  األخيىىر مىى  نىىص يىىذا 

 الحدش .
اللاىىة تايىىر وانكسىىار والحيىىا  يىىو بالةىىد ويىىو فىى  »يقىىول ا(ىى   جىىر  فىى  الفىىتح: وفىى  شىىرا معنىى  الحيىىا   

يعتىىر) اإلنسىىاس مىى  خىىوم مىىا يعىىاب بىى  و ىىد يأللىىق علىى  مجىىرد تىىر  البىى   بسىىةب والتىىر  إنةىىا يىىو مىى  
  ويةنىى  مىى  التقوىىير فىى   ىىق ذ) الحىىق  خلىىق شبعىى  علىى  تىىر  القةىىيح :و قيقىىة الحيىىا   . 127ل«لوازمىى 

ومنىى  الحيىىا للةألىىر  لكنىى    والحيىىا  مىى  الحيىىاة» ىىال ا(ىى  القىىيم  فىى  مىىدار  السىىالكي : و  .  128لونحىىو يىىذا
فكلةىا   و لة الحيا  م  مىوت القلىب والىروا  مقوور  وعل   سب  ياة القلب يكوس في   وة خلق الحيا 
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الحيىىا  انقبىىا  الىىنف  عىى  القةىىيح ويىىو مىى  » ىىال الراغىىب: و   . 129ل«كىىاس القلىىب م يىى  كىىاس الحيىىا  متىىم
يىىو انقبىىا  »و ىىال غيىره:   «ةهيةىىةخوىائص اإلنسىىاس ليرتىىدن عى  ارتكىىاب كىى  مىا يبىىته  فىىال يكىوس كال

 . 130ل«خبية ارتكاب ما يكره ؛النف 
ضىل  هللا عليى  وسىلم  ورغىب فيى   ألنى  باعى    مأللوب  و د  ى  عليى  النةى   بةعناه البرع   فالحيا 

علىى  مفعىىال الخيىىر  ومىىان  مىى  الةعاضىى   ويحىىول (ىىي  الةىىر  والقبىىائح  ويةنعىى  مةىىا يعىىاب بىى  ويىىذم  فىىتذا 
فيةنعى   يىىا ه مىى    فىىال شىىن منى  خلىىق محةىىود  ال شنىتج إال خيىىرا  فالىىذ) شهىم بفعىى  فا بىىة ؛كىاس يىىذا مثىره

فيةنعى   يىا ه   فيةنع   يا ه م  مقا(لة السىيئة بالسىيئة  مو يسى ل  سىائ   اجترا ها  مو يعتد) علي  س ي 
فيةسن الحيا  (لسىان  عى  الكىالم  والخىو  فيةىا ال يعنيى   فالىذ) يكىوس   م   رمان   مو يضة  مجل 

خةى  مى  » ىال الفضىي  (ى  عيىا :   . 131لللحيا  ف  نفس  يذه اآلثىار الحسىنة  فهىو ذو خلىق محةىود
 .  132ل«عالمات البقوة: القسوة ف  القلب  وجةود العي   و لة الحيا   والرغبة ف  الدنيا  وعول األم 

مس الحيا  خلق مى  األخىالا الكريةىة  شنى أ بوىا ب  عى  الو ىون فى  مىا ال يوىح لى    ومةا سةق شتضح
 مو فعال.  م  الخوال الذميةة  واألخالا الةنحرفة؛ سوا  كاس ذلن  وال

وكعىىىد مألالعىىىة بعىىى  األ ادشىىى  النةويىىىة البىىىريفة  التىىى  تحىىى  علىىى  الحيىىىا ؛ سىىىوا  التىىى  منهىىىا اال تبىىىاس 
اال تباس  نى ت  إلى  تويىيح  يذامعن   وشراون الدراسة  مو غيريا  الةوجود عل  الباب الخبة  لموي

 في . اموجودالذ) كاس ذلن الباب  الةكاسكعال ة ذلن اال تباس (و يفة الباب  و 
  فة  خالل شرا يذا اال تباس  شتةي  (و يفة يذا الباب «من اإليما  الحيا: » يةا شتعلق بعال ة ا تباسف
الح  عل  الحيا   والدعوة إل  التحل  ب ؛ ومس الحيا  يجع  ضا ب  شتجنىب الو ىون فيةىا  -ف  معناه-

ال يح  ل   مو ما ال شليق ب ؛ م  القول الس    مو الفع  الس  .  و ذا نظرنىا إلى  و يفىة البىاب  سىنجد 
 ية  واالنعزال ع  اآلخري   وخاضة م  غير الةحارم. مس م  ميم و ائ  الباب: تحقيق الخووض

ويةكىى  القىىول مس يىىذا اال تبىىاس شىىرتب  (و يفىىة البىىاب  مىى   يىى  الىىدعوة إلىى  التحلىى  بخلىىق الحيىىا   الىىذ) 
شن أ بوا ب  ع  األفعال السيئة  ومنها: االعالن على  مىا ال يحى  لانسىاس مى  الةحرمىات  ومى  ذلىن 

ا يو (داخ  الةكاس الذ) يستخدم في  الباب  مو التنوى  علىيهم  وال شىن النظرات الةحرمة إل  م  مو م
 مس البعد ع  يذه األفعال الةبينة يو م د مظاير تحقق يذه الخووضية  وذلن االنعزال. 

وكىىى س يىىىذه الكتابىىىات  ىىىد  امىىى  (و يفىىىة يامىىىة؛ ويىىى  الةسىىىايةة  ببىىىك  معنىىىو)  فىىى  مدا  و يفىىىة البىىىاب 
إلى  القىول بى س يىىذا البىاب شتضىة  كتابىات يامىة  تىدعو إلى  التحلى  بةكىىارم الةاديىة.  ولعى  ذلىن شىدعونا 

 .«الحيا »األخالا؛ والت  تتةب  ينا ف  خلق 
على  التحى  التألةيقيىة اإلسىالمية  فى  موىر  فهنىا  ف  النقوأل الكتا(يىة    «الحيا » وفيةا شتعلق (ذكر

ر الحيا   ية  كتابات   ويذا النةوذ  م  نةاذ  التح  التألةيقية اإلسالمية  ف  مور   د ذك  نةوذ 
عبىىىارة عىىى  مبىىى  لتسىىىريح البىىىعر  مىىى  الخبىىىب  شرجىىى  إلىىى  العوىىىر الةةلىىىوك   محفىىىوظ بةتحىىى  الفىىى  

.   133ل«الحيــا والكــرم ومــا دعــانى الهــوا لمعصــيته/ إال نهــانى»اإلسىىالم  بالقىىايرة  عليىى  الكتابىىات التاليىىة: 
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الهىىوا لم): يىىوا الىىنف   إذا دعىىان   وزيىى  لىى  الةعوىىية  وتجىىدر اإلشىىارة إلىى  مس معنىى  يىىذه الكتابىىات مس 
و ةب ل  الو ون فيها؛ فسرعاس مىا يجنةنى   يىائ  وكرمى  مس م ى  فى  يىذه الةعوىية  ويىذا يبىتة  على  

عبىارة عى   -الىذ) يىو و يفىة يىذا الةبى –(و يفىة التحفىة؛ فتسىريح البىعر   بألريق غيىر مباشىر  عال ة
اإلنسىىاس إلىى   الجةىىال و ىىد شىىدعووجىى  عىىام  والةىىرمة  (وجىى  خىىاص  وسىىيلة مىى  وسىىائ  تجةيىى  اإلنسىىاس  (

كالتبىىاي  غيىىر الةحةىىود  والتكةىىر  مو   الو ىىون فىى  الةعوىىية  إذا كىىاس ذلىىن فىى  غيىىر مىىا م ىى  هللا تعىىال 
 التةر  لللةرمة  ...ال   ويذا ما تضةن  معن  النص الكتا(  عل  يذا الةب . 

 شؤكىد ة عل  يذا الةب  الخبة   وتوييح عال تها (و يفتى   ولع  تفسير وشرا يذه الكتابات  الةوجود
الةسىج  على  البىاب الخبىة  لمويىون الدراسىة     عال ىة الىنص الكتىا(  ما ذكرناه عى   ببك  مو ب خر

  و يفت . (
الباب  إل  مس يذا البىاب  ىد اسىتخدم فى   يذا (و يفة  «اإليةاس الحيا م : »ا تباس وتبير دراسة عال ة

.  وإلس كاس الحيا  مأللوكا فى  كى  مكىاس  وفى  كى   ىي ؛ فهىو «الحيا »مكاس ما  شتأللب التحل  بخلق 
سىىة  الةسىىلم فىى  كىى  م والىى ؛ إأل مس الحيىىا  يكىىوس مأللوكىىا  ببىىك  مكةىىر  إذا تواجىىد اإلنسىىاس  لسىىةب مو 

 ةييبة  والةةي  ...ال .  آلخر  ف  مكاس مكبر خووضية  مب : مماك  ال
ويجىىىدر (نىىىا مس ننىىىا   مضىىىةوس الىىىنق  الكتىىىا(   علىىى  البىىىاب الخبىىىة  لمويىىىون الدراسىىىة   والىىىذ) يةبىىى  
ا تباسا م  الحدش  النةو) البريل  وعال تى  بةكىاس وجىود واسىتخدام يىذا البىاب  وذلىن فى  إعىار عىر  

  مفهوم "الخووضية"  بالدار اإلسالمية  ف  مور.  
؛ وكالتىىال  فىى  التكوينىىات الةعةاريىىة فىى  الحيىىاة االجتةاعيىىة  تىى ثيرا وايىىحاايرة الخووضىىية لقىىد مثىىرت  ىى

 . 134لالةختلفة
 فىى  البىىر   الجىىوير علىى   ىىافظ فقىىد بعامىىة؛ الوىىعد كافىىة علىى  مجىىددا  دشنىىا جىىا   ىىد اإلسىىالم مس ورغىىم
 الةسىىلةة  األسىىرة مفىىراد مىى  النسىىا   (ىىي  الفوىى  يىىرورة علىى  تبىىدشدا مكبىىر ضىىار (ىى  االجتةاعيىىة  الحيىىاة

 مىىا ويىىذا الألفولىة  سىى  اجتيىاز بعىىد العائلىىة  نفى  مىى  والىذكور اإلنىىا  (ىىي  (ى  الرجىىال  مى  وكىي  الاركىىا 
 عليهىىا  ىىرص التىى  األساسىىية  الفكىىرة ضىىارت  يىى  اإلسىىالم ؛ الةيىى  عةىىارة شىىك  علىى  ميضىىا انعكىى 
  . 135لالةنزل داخ  م  شيئا شر)  مس بالخار   فرد م) تةكي  عدم ي  عندئذ  (يوتهم  يندسة ف  الناس 

 بةىرور� عابعهىا ف خىذ والعىر ؛ الحرمىات يحفىظ بةىا� األسىرية  الحيىاة نىظىىام اإلسىالمية التعاليم  ددت و د
 ,الخووضية تدعم الت  م كامهم الفقها  ومضدر شدشدا   رضا السكاس علي   رص عاما  سلوكا الزم 

 فىىى  الةىىىرور مثنىىىا  مو م(وا(هىىىا  مىىى  بىىىالنظر الةنىىىازل؛  رمىىىات كبىىى  فىىى  شتسىىىامحوا ولىىىم القضىىىاة  وعبقهىىىا
 (يىىوت تكبىى  التىى  والكىىوأ  األسىىألح مىى  الةجىىاورة الةنىىازل علىى  االعىىالن خىىالل مىى  بجر هىىا مو البىىارن 
  . 136لاآلخري 

التى    ةرات الةدشلةلةوجود ا: نزللة(داخ  ا   137لالحرص عل  الخووضية شىؤكىد مىدأوكاس م  ميم ما 
ر لةىاالتى  تضىألر ا  ةىراتلةدوس الحاجىة إلى  اسىتخدام ا  جنةىاتىى ي  نزل وانتقىالهم (ىلةتسةح بحركة مي  ا
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م    و  140ل ا تكوس مباولة بضيوم غركاكةالت  ر    139لوالقاعات    138لقاعد لةاعل  رور لةفيها إلى  ا
   . 141لمنزل جةال الدش  الذية  ف  القايرة :الت  تويح ذلن  نازللةممبلة ا

  غالبىا فى  الألىا(ق الىرئي   ي  ويع  ؛توةيةا خاضا  نازللةستقبال ف  اوكذلن ضةة   اعات اال
وال سىىيةا  اعىىات   وخألىى  بعضىىها  الألوا(ىىق العليىىا الىتىىى  تىويىىى  فىىى   ييبىىة والنىىوملةبعيىىدا عىى  غىىرم ا

 ك  النسا  م تةبألريقة  -الت  كبيرا ما م ية  (ها  فالت السةر والألرب- ةلوكية والعبةانيةلةنازل الةا
عل  جىانة  القألىان   للسيدات لن ع  عريق وي  مجال   وذمبايدة تلن الحفالت دوس مس شراي  م د

فىتس القألىان العلىو) للقاعىة ي ؛ ترتفى  غالبىا بارتفىان عىابق كانى  القاعىة  ولةىا مى  خارجهىا  العلو) للقاعىة
مى    ة على  القاعىةقاعىد مى  ملحقاتى  مأللىلةوتكىوس يىذه ا  الألا(ق الةخوص للنسىا  شىكىوس فى  مىسىتىوأ 

  مةىىىىمس شىىىىراي  م ىىىىد  دوس   كىىىى  النسىىىىا  مىىىى  ر يىىىىة مىىىى  بالقاعىىىىةتة  خىىىىالل مألىىىىالت لهىىىىا سىىىىتائر خبىىىىةية
 . 142لبالقاعة

العبةىىان  يبىىتة  علىى   سىىم  زل فىىى  الىعىوىىىرلةنىى تىى  مضةىىىح ا ؛زللةنىىوتةلىىور يىىذا االتجىىاه فىى  تخألىىي  ا
ويىىىو   رافىقىهىىابةىقىاعىىد الةخىوىوىىة لىذلىىن لةوا  والةجىالىى   ضم القاعىاتيمخوص للرجال واستقباالتهم و 

معلىق   ييبة و اعىات النىوم ومرافقهىالةو سم رخر يبتة  ع  غرم ا   143ل  السالملنل مىا معىىلىىق عىىلىىيىى 
كو ىىىدات   مجنحىىىة متكاملىىىة(ىىىي   غرفاتىىى  وزعىىى  البىىىان  والقسىىىم  �.يمنسىىىبة إلىىى  الحىىىر   144ل حرملىىىنلالعليىىى  
وامتىىد ذلىىن   مفىىىراد األسىىىرة الىوا ىىىدة(ىىي    الخووضىىية يكفىى   م توزيعىىا خاضىىاووزعىى   اعىىات النىىو   مسىىتقلة

 ييبىىة مىى لةوتناسىىب توزيىى  غىىرم ا  رافىىقلةوغيريىىا مىى  ا  را ي لةىىوا  الحةامىىات إلىىى  تحىدشىىىد مىوايىىى 
 .  145لألب لةكا  مرافقها

تىىم ذكىىره عىى  ومىى  خىىالل مقارنىىة مضىىةوس الىىنق  الكتىىا(   علىى  البىىاب الخبىىة  لمويىىون الدراسىىة   بةىىا 
مفهىىوم الخووضىىية  فىى  الىىدار اإلسىىالمية  فىى  موىىر  شتضىىح مس ينىىا  توافقىىا  (ىىي  ماىىزأ يىىذا الىىنص 

 ومفهوم الخووضية  م  عدة نوا    وم  ميةها:
يىى ت  تسىىجي  يىىذا الىىنق   بةىىا يحةلىى  مىى  معنىى  راا  يحىى  علىى  الحيىىا ؛ كوىىدأ وايىىح  لاليتةىىام  -

 ر اإلسالمية.بةفهوم الخووضية والحرص عليها  ف  الدا
شتوافىىق مضىىةوس يىىىذا الىىنق  الكتىىىا(   مىى  تعىىىاليم اإلسىىالم  التىى  تحىىىافظ علىى  الحرمىىىات  (وجىى  عىىىام   -

وتحافظ عل  تحقيق الخووضية  (وج  خاص  وذلن ف  التحذشر م  ارتكاب  بائح األعةال  ف  مكاس 
ةىا شىدور (ىداخ  الةكىاس  وجود يذا الباب  ومنها: كب  الحرمات  كالنظر م  يذا الباب  مو االستةان ل

 الةبة  علي  يذا الباب ...ال . 
يستدل م  مقارنة مضةوس النق  الكتىا(   على  البىاب الخبىة  لمويىون الدراسىة   بةىا تىم ذكىره عى   -

مفهىىىىوم الخووضىىىىية  بةىىىىا ال يحةىىىى  مجىىىىاال للبىىىىن  مس يىىىىذا البىىىىاب كىىىىاس فىىىى  مكىىىىاس شتحىىىىتم فيىىىى  تحقيىىىىق 
  الخووضية  كارم الةييبة  مو النوم. 



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

173 
 

بةويىى  يىىذا  ارتبىىاه يىىذا الىىنق  الكتىىا(   ولعىى  يىىذا شنقلنىىا إلىى  نقألىىة يامىىة  تجىىب اإلشىىارة إليهىىا  ويىى 
الباب  ف  إعار الر ية البورية.  وتجدر اإلشارة إل  مس يذا الباب الخبة   بوفت  م ىد منىوان األدوات 

  ويىؤد) و يفتى  فى  يىذا   شرتب  الباب بالةكاس الذ) ضن  م  مجل  146لذات النة  الةعةار) مو البا( 
الةكاس  دوس غيره  وال يوح نقل  م  يذا الةكاس؛ وكالتال  فتس مبايدة النص الكتا(  بىالعي  ال تتحقىق 

تحدشىىد الجةهىىور  الىىذ) إال لةىى  شتواجىىد فىى  يىىذا الةكىىاس  مىى  األشىىخاص.  ولعىى  يىىذا (ىىدوره يحىىتم علينىىا 
 كتة  ل  يذه النقوأل  وموي  تواجده عند ر يتها.  

   كالقاعة  147لالةداية  نقول مس الضيوم لالاركا    كاس استقبالهم شتم ف  األماك  الةخووة لذلنف  
   ولم يك  لهم الحق ف  الدخول إل  تلن األماك   ذات الخووضية.   148لوالتختةوأل والةقعد 

رب  ممىىا بالنسىىبة لةىى  كىىاس شتواجىىدوس مو يحىىق لهىىم التواجىىد فىى  يىىذه األمىىاك   شىىدشدة الخووضىىية فهىىم:
زوجىات   واألعفىال  وكعى  األ ىارب  واإلمىا   لالخلىيالت    4 -2األسرة  والزوجىة  مو الزوجىات لمى  

 .  149لوالخادمات  والخدم لم  الرجال التابعي  
ولعىىى  ذلىىىن يكبىىى  ببىىىك  وايىىىح مس الجةهىىىور الةقوىىىود بىىى  الىىىنق  الكتىىىا(  الىىىذ) يحىىى  علىىى  التحلىىى  

األماك  شدشدة الخووضية؛ السيةا م  ال يحق ل  مبايدة  بالحيا  يو بع  يؤال  الةتواجدش  ف  يذه
مو استةان بع  خووضيات غيره  مة  شتواجدوس ف  يذه األماك ؛ ويزداد األمر بالقوىد؛ مةى  يحىق 
علي  مضةوس النق   كلةا ا(تعدت ضلة القرابة ع  رب األسرة وزوجاتى ؛ فالخادمىات تنىدرج  تحى  يىذا 

دم لالرجىى    شنىىدر  تحىى  يىىذا التوجيىى  مكبىىر مىى  الخادمىىة... الىى .  كةىىا التوجيىى  مكبىىر مىى  اإلمىىا   والخىىا
شتضىىىح مس األمىىىر ينىىىا ال شتعلىىىق بالضىىىيوم لالاركىىىا  ؛  يىىى  منىىى  لىىىي  لهىىىم الحىىىق فىىى  الىىىدخول إلىىى  يىىىذه 
األماك   شدشدة الخووضية  ومنها الةكاس الذ) كاس في  البىاب الخبىة  لمويىون الدراسىة   وكىاس يىذا 

 مةى  آلخىر  مو لسىةب تسىل  كبىخص مىا  اسىتبنا  وجىود  الة ف  من  يةن  ال يذا سم يو الةعتاد.  رغم
الىنص  و ىدو  مبى  ذلىن  يىذا مضىةوس  يبىةلهم مى  ية  فيدخ  الةكاس  يذا إل  الدخول لهم يحق ال

 لي  باألمر الةعتاد.
ذكرناه سابقا  و د توافق مضةوس النقوأل الكتا(ية  الةنفذة عل  الباب الخبة  لمويون الدراسة   م  ما 

عنىىىد دراسىىىة عال ىىىة  جىىىم يىىىذا البىىىاب  بةكىىىاس تواجىىىده   يىىى  مس يىىىذا وذا  شؤكىىىداس مس يىىىذا البىىىاب كىىىاس 
مستخدما ف  مكاس شدشد الخووضىية  كحجىرة  مو غرفىة  مو  اعىة  يىة  ممىاك  الةييبىة  مو الةةيى   

 والت  شتواجد فيها النسا .
فى     بىوات مسىتأليلةاعتةىد التوىةيم الزخرفى   لهىذا البىاب الخبىة   ببىك  عىام  على   :ثالثا: الزخـار 

منألقىىىة  ويتوسىىى  البىىىاب تبىىىتة  علىىى  زخىىىارم متنوعىىىة؛ كتا(يىىىة  ويندسىىىية  ونباتيىىىة؛ األعلىىى   واألسىىىف  
تبتة  يذه الةنألقة عل  زخارم يندسية  تةب  الةويىون الىرئي   تبا  غالةية مسا ة الباب   زخرفةم

م   3  2  1  لمشىكال مر ىام  3 -1فيها  م  زخارم مخرأ م   ش نا  وي  زخارم نباتية للو ات مر ام 
لمزخرفىىة مو خاليىىة مىى   فىى  األعلىى   واألسىىف  بىىوات الىىذ) يعتةىىد علىى  الزخرفىى  ونجىىد التوىىةيم ب .  
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عل  العدشد م  نةىاذ  التحى  الخبىةية  فى  موجودا     تبتة  عل  زخارم الزخرفة   م  منألقة وسأل
مور  فنراه عل  نةاذ  م  التح  الخبةية  ف  العور الةةلوك   ومنها: بىاب  بىة جىام  الةؤيىد شىي  

م ؛  يىى  يبىىتة  كىى  موىىران مىى  موىىراعي  علىى   بىىوتي   إ ىىدايةا 1421 -1415يىىى/ 824 -818ل
  كى   بىىوة علىى  زخىارم يندسىىية  ومنألقىة وسىىأل   تبىتة  علىى  زخىىارم علويىة واألخىىرأ سىفلية  تبىىتة

بىاب خبىة   مى   وانتبر ذلن التوةيم ف  العور العبةىان   ونىراه على  األ(ىواب  ومنهىا:.   150ليندسية
 ؛  يى  نفىذ فى  كى  موىران مى  موىراع  البىاب   بىوتاس فى  م1610/ يى1019ل ض يةجام  الةلكة 

  ونجىىىد علىىى  بىىىاب  151لفىىىذت زخىىىارم يندسىىىية فىىى  الةنألقىىىة الوسىىىأل األعلىىى   و بىىىوتاس فىىى  األسىىىف   ون
م   بكىى  موىىران مىى  موىىراع  البىىاب   بىىوتاس علويتىىاس  1625يىىى/ 1035مسىىجد شوسىى  مغىىا الحىىي  ل

و بىىىوتاس سىىىفليتاس  ويىىىذه الحبىىىوات خاليىىىة مىىى  الزخرفىىىة  وكىىىي  يىىىذه الحبىىىوات  فىىى  الةنألقىىىة الوسىىىأل   
ومنهىىا: بىىاب الىىدخول إلىى  مقعىىد منىىزل البببىىير)  مىى     27  26لاللو تىىاس ر ةىىا   152لزخىىارم يندسىىية

البىىىاب  ثىىىال  يىىىذا  يىىى  نفىىىذ فىىى  موىىىران ؛  153لالقىىىرس الحىىىاد) عبىىىر الهجىىىر)/ السىىىاب  عبىىىر الةىىىيالد)
ومنهىا:   ف  الةنألقىة الوسىأل   ثال   بوات ف  األسف   ونفذت زخارم يندسيةو  بوات ف  األعل   

يىىىذا  يىىى  نفىىىذ فىىى  موىىىران م   1714يىىىى/ 1126  لإ(ىىىراليم بىىىن الةناسىىىترلسىىىةي  (واجهىىىة بىىىاب خبىىىة   
فىى  الةنألقىىة   ونفىىذت زخىىارم يندسىىية  ثىىال   بىىوات فىى  األسىىف و البىىاب  ثىىال   بىىوات فىى  األعلىى   

يىىىى/ 1131ل سىىىةي  ببىىىير مغىىىا دار السىىىعادةب ومنهىىىا البىىىاب الخبىىىة    33  32لاللو تىىىاس ر ةىىىا  الوسىىىأل 
شتكىىوس مىى  موىىران وا ىىد  يبىىتة  علىى  ثالثىىة  بىىوات علويىىة  وثالثىىة سىىفلية  جةيعهىىا  م ؛  يىى 1718

  34لاللو تىاس ر ةىا    154لوكي  يذه الحبوات ف  الةنألقىة الوسىأل  زخىارم يندسىيةخالية م  الزخرفة  
 ؛  يىى  نفىىذ فىى  موىىران م1750/ يىىى1164ل محةىىودبىىاب خبىىة   مىى  مدرسىىة السىىلألاس وكىىذلن    35

فىى  الةنألقىىة   ثىىال   بىىوات فىى  األسىىف   ونفىىذت زخىىارم يندسىىيةو فىى  األعلىى    البىىاب  ثىىال   بىىوات
مدرسة السىلألاس باب    م ف  الةنألقة الوسأل الهندسية  الةنفذة كةا مس نوعية الزخارم    155لالوسأل 
ولهذا يعد  ؛ 156لالباب الخبة  لمويون الدراسة نظيرتها  ف  ف    ي  نف  الزخارم الهندسية  محةود

مىى   بىىاب مىى   يىى  الت  (وجىى  عىىام  واأل(ىىواب (وجىى  خىىاص  التحىى  الخبىىةية نةىىاذ  مىى  مكبىىريىىذا البىىاب 
 . وةيم الباب الخبة  لمويون الدراسة ت

وفيةىىا شتعلىىىق بىىى نوان الزخىىارم الةنفىىىذة علىىى  يىىذا البىىىاب  فقىىىد تنوعىى  مىىىا (ىىىي  النباتيىىة والهندسىىىية  إيىىىافة 
والةال ىىظ  (وجىى  عىىام  مس الالبىىة فىى  يىىذا التوىىةيم .   157لللزخىىارم الكتا(يىىة  التىى  سىىةق الحىىدش  عنهىىا

الزخرفىى   والنىىون الىىرئي  يىىو الزخىىارم الهندسىىية  وذلىىن نظىىرا السىىتخدام عريقىىة التجةيىى  والتعبىىيق  التىى  
 -22  3 -1للو ىات مر ىام   158لتعتةر الزخىارم الهندسىية منسىب منىوان الزخىارم  لتنفيىذيا (هىذه الألريقىة

25 .    
 زخارم الهندسية  والنباتية  الةنفذة عل  يذا الباب  كةا شل :ويةك  شرا  وت ضي  ال
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فيةىا شتعلىق بالزخىىارم الهندسىية علىى  يىذا البىىاب  التى  تةبىى  الةويىون الىىرئي   والتى  نفىىذت على  الجىىز  
األوسى  مىى  البىىاب  فحيى  مس يىىذا التوىىةيم السداسىى  "زخرفىة مسىىدس سىىروة" مى  الىىنة  الةتوالىىد؛ فيتحىىتم 

 لي  يذه الزخارم الهندسية  ف  إعار تكوينها الهندس .علينا مس نقوم (تح
.  و ىىىد اعتةىىىد الفنىىىاس الةسىىىلم علىىى   159لوكدايىىىة  تقىىىوم األشىىىكال الهندسىىىية علىىى  شىىىبكة وايىىىحة الخألىىىوه

البىىىىبكيات الهندسىىىىية البسىىىىيألة  كالبىىىىبكية الةركعىىىىة  والةبلبىىىىة والةسدسىىىىة  والبىىىىبكيات الةركبىىىىة مىىىى  عىىىىدة 
  اتب  نظاما  ومساسا  يندسيا  خاص بى و   العال ات القائةة (ي  األشكالشبكيات  ف  رس وا د  ف  تكوي  

التى  نىتج عنهىا الكبيىر مى  التوىةيةات الهندسىية الةةتكىرة  ويىذه البىبكيات   ف  تحقيق مفرداتى  الهندسىية
  باسىىىىتخدام الةفىىىىردات الهندسىىىىية مفىىىىردة  فىىىى  توىىىىةيةات  الهندسىىىىية   ققىىىى  للفنىىىىاس الةسىىىىلم النظىىىىام العىىىىام

 . 160لف  التوةيم  ام  مكبر م  مفردة يندسيةواستخد
وتنقسم الببكات الهندسية إل  و دات متكررة  ف  اعراد منتظم  وي  عريقة مثةتى  نجاعتهىا  فى  تحدشىد 
عدد الو دات الةكررة  ف  الةسا ة الةراد زخرفتها  ويتم ذلن ع  عريق تقسيم الةسا ة إلى  مركعىات مو 

داخ  كى  و ىدة شىك  يندسى   شؤخىذ على  منى  مسىاس البىبكة التى   مسدسات  متبا(هة ف  الحجم  شرسم
سيةن  عليها مخأل  تلن الو دة  وترتب  ك  و دة  م  ك  الجهات  م  و ىدات مخىرأ متةاثلىة؛ لتؤلى  
البىىىك  اإلجةىىىال  لتلىىىن الةسىىىا ة.  و ىىىد سىىىاعدت يىىىذه الألريقىىىة فىىى  عةليىىىة تكةيىىىر وتوىىىاير الةخألألىىىات 

    . 161لالعال ة النسةية (ي  األشكال الهندسية الزخرفية بسهولة  وذلن عل  مساس
و ىىد اعتةىىد الفنىىاس  فىى  توىىةيم الو ىىدات الهندسىىية الرئيسىىة  فىى  البىىاب لمويىىون الدراسىىة   علىى  البىىبكية 
السداسية  وي  تتكوس مى  رسىم الةسىدس  وذلىن (رسىم دائىرة وتقسىيم محيألهىا إلى  سىتة م سىام  وكتوضىي  

الةنىىتظم األيىىالن والزوايىىا.  ويةكىى  رسىىة  ميضىىا عىى  عريىىق رسىىم  نقىىاه التقسىىيم  شنىىتج البىىك  السداسىى 
ثالثىىة م ألىىار متسىىاوية متقاععىىة فىى  الىىدائرة  وكتوضىىي  نقىىاه التةىىاس (ىىي  األ ألىىار ومحىىي  الىىدائرة  شنىىتج 
البك  السداس  الةنتظم األيالن والزوايا.  وكتكرار البك  السداس  تنتج الببكية السداسية  كةىا يةكى  

  .20لشك  ر م   162لالسداسية ع  عريق الببكية الةبلبة تحقيق الببكية
والبىىىك  الةسىىىدس  مىىى  األشىىىكال التىىى  يةكىىى  تكةيريىىىا وتوىىىايريا   سىىىب الةسىىىا ة بسىىىهولة  كةىىىا يسىىىه  
توزيعهىىا  و يىىافة الخألىىوه الةسىىتقيةة والةتعرجىىة  فىى  مشىىكال ال  وىىر لهىىا.  و سىىب الفنىىاس مس شويىىح 

 .   163لوبح  را ف  التحر   ف   دودياالببكة األساسية لخألوع  لخألوع ؛  ت  ي
ويال ىىظ مىى  خىىالل التكىىوي  الهندسىى   لزخىىارم البىىاب الخبىىة   التىى  تبىىا  العنوىىر الىىرئي  والةسىىا ة 

 األكةر  وي  زخرفة لمسدس سروة   ما شل :
(ن  التوةيم الهندس  عل  البىبكية السداسىية  تتجىاور فيهىا األشىكال السداسىية  وتىم تقسىيم كى  شىك   -

 فيها  م  الداخ   بستة ميالن  إل  مناعق متبا(هة.  سداس 
؛  يىى  نىىتج مىى  تكىىراره عناضىىر مخىىرأ متنوعىىة   164لالعنوىىر الزخرفىى  الىىرئي  ينىىا مىى  النىىون الةتوالىىد -

فتكىىرار البىىك  السداسىى   الىىذ) تىىم تقسىىيم ميىىالع   (واسىىألة ميىىالن مركزيىىة  نىىتج عنىى  مشىىكال يندسىىية 
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شىىىىىكال السداسىىىىىية الةتداخلىىىىىة  الةبلبىىىىىات الةتسىىىىىاوية األيىىىىىالن  متوعىىىىىة  األشىىىىىكال  واأل جىىىىىام  مبىىىىى : األ
 والةعينات  والخألوه الةتوازية األفقية والةائلة  واألشكال متوازية األيالن.

جةالية؛  ائةة ببىك  مساسى  على  تنىون األشىكال   يةة تحقيق ف  من   قق التوةيم الزخرف  الار  -
 الهندسية  وتكراريا الةتوالد.

(زخرفة لمسدس سروة   الت  تزخرم الجز  األوس   م  الباب الخبة  لمويون الدراسىة   فيةا شتعلق و 
   فزخرفة "مسدس سروة" عبارة ع  15 -12   لمشكال مر ام 24 -22م  النا ية الفنية للو ات مر ام 

و ىىدة يندسىىية  مكونىىة مىى  مشىىكال سداسىىية األيىىالن  الةتكىىررة بىىالتوال   كىى  شىىك  منهىىا مقسىىم إلىى  سىىتة 
م سام  (واسألة سداشب؛ تتج  ك  وا دة منها م  وس  يذا البك  السداس  إل  منتوى  كى  يىل  مى  

  مو  ىىد يكىىوس البىىك  الهندسىى  السداسىى  األيىىالن (داخلىى  شىىك  رخىىر مبلىى   ولكنىى  مضىىار  165لميىىالع 
مىى  -.  ويال ىىظ مس كىى   سىىم شتكىىوس مىى  شىىك  ركىىاع  األيىىالن  يبىىب   166لمنىى   وتةبىى  بةنتوىىف  وردة

؛ ولذلن معلق عليها ميى  الوىنعة اسىم "مسىدس سىروة"  وعنىد تنفيىذ نوى   167ل ةة شجرة السرو -را الفا
يىىىىذه الو ىىىىدة الهندسىىىىية  يأللىىىىق عليهىىىىا "نوىىىى  مسىىىىىدس سىىىىروة"  ويىىىىذا الةوىىىىأللح شتداولىىىى  ميىىىى  الةهنىىىىىة 

    .  168لالةتخوووس ف  مشاال النجارة العركية
العبةان   ببك  ملف  للنظر.  وزين  األشاال و د انتبر استخدام يذه الزخرفة  ف  مور  ف  العور 

.  فنرايىىا منفىىذة علىى  مشىىاال الخبىىب فىى  العةىىائر الدشنيىىة   169لالخبىىةية العبةانيىىة بالقىىايرة  (هىىذه الزخرفىىة
على  نةىاذ  مى  األ(ىواب  والةنىىا(ر  ودكىن الةقىرئي   كةىا نبىايديا علىى  العدشىد مى  مشىاال الخبىب  فىى  

 نية  ف  ذلن العور.  العةائر الخيرية  والعةائر السك
ونىىرأ يىىذه الزخرفىىة  علىى  مشىىاال الخبىىب  فىى  نةىىاذ  مىى  العةىىائر الدشنيىىة  علىى  األ(ىىواب؛ كةىىا فىى  م ىىد 

م   بألريقىىة التجةيىى   1625يىىى/ 1035األ(ىىواب الخارجيىىة لالبىىاب الىىرئي    بةسىىجد شوسىى  مغىىا الحىىي   ل
   170لالىذ) شتكىوس مى  موىراعي   ي  زخرفى  (هىا الةنألقىة الوسىأل   التى  تبىا  غالةيىة زخرفىة البىاب 

ت ؛  يى  نفىذم 1610يىى/ 1019ل جىام  الةلكىة ضى يةبعلى  بىاب خبىة      و 27  26لاللو تاس ر ةىا 
.  ونرايىا على  الةنىا(ر؛  يى  نفىذت فى  زخرفىة ريبىة منةىر جىام   171لفى  الةنألقىة الوسىأل  يذه الزخرفة
وعلى  بىاب الةقىدم     29  28لاللو تاس ر ةا    172لم 1629 - 1616يى/  1038 -1025الةردشن  ل

   وكىىاب الةقىىدم  فىى  منةىىر 31  30  لاللو تىىاس ر ةىىا  م1706/ يىىى1118لفىى  منةىىر مسىىجد ضىىرغتة   
م   وفىىىى  زخرفىىىىة ريبىىىىة الةنةىىىىر  فىىىى  مسىىىىجد  سىىىى  باشىىىىا عىىىىاير  1732يىىىىى/ 1145مسىىىىجد الكىىىىرد)  ل

م   1758/ يىىى1171  وعلىى  ريبىىة منةىىر مسىىجد عةىىد القىىادر جىىوركج  ميىىرزا ل 173لم 1809يىىى/ 1224ل
.  ونرايىا على  دكىن الةقىرئي   كةىا فى   هىر دكىة الةقىرئ  بةسىجد ملتى   174لببارن الةيداس  باإلسىكندرية

 .   175لم 1719يى/ 1123(رمق  ل
كةا نرأ يذه الزخرفة  عل  مشاال الخبب  ف  نةاذ  م  العةىائر الخيريىة  بالقىايرة  كاألسىةلة؛ فنجىديا 

يىىى/ 1086شىىايي  م ةىىد مغىىا  ببىىارن الداوديىىة لمختىىار باشىىا   لسىىةي  (واجهىىة منىىزل و بىىاب خبىىة   علىى  
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سىةي  ببىير مغىا دار بعل  بىاب خبىة     و  176لف  الةنألقة الوسأل  ت يذه الزخرفة ي  نفذ م ؛1675
  34  لاللو تىاس ر ةىا  177لفى  الةنألقىة الوسىأل  ت يذه الزخرفة ي  نفذ م ؛1718يى/ 1131ل السعادة

 ت يىذه الزخرفىىة؛  يى  نفىىذم 1750يىىى/ 1164محةىود ل لسىىلألاسا مدرسىة مىى على  بىىاب خبىة      و 35
     . 178لف  الةنألقة الوسأل 

ونرأ يذه الزخرفة  عل  مشاال الخبب  ف  نةاذ  م  العةائر السكنية  بالقايرة؛ فنجىديا يىة  زخرفىة 
 الةنألقة الوسأل   م  باب الدخول إل  مقعد منزل البببير)  م  القىرس الحىاد) عبىر الهجىر)/ السىاب 

/  يى1211 -1058بفتح عل  الحجرة البحرية  (ةي  السحية  لباب خبة     وعل   179لعبر الةيالد)
وفى     180لمى  يىذا البىابفى  الةنألقىة الوسىأل   ت يذه الزخرفىة؛  ي  نفذم 1796 -1648/ يى1211

  ونجديا (با(ي    181لم 1713يى/ 1125ل بالقايرة  بةنزل موألف  جعفر  زخرفة باب الدخول الرئيس 
  . 182لم 1713يى/ 1125البر    لفنا  منزل زينب خاتوس ل ف  الضل 

ولعىىى  نةىىىاذ  الةقارنىىىة  لزخرفىىىة مسدسىىىة سىىىروة  تفيىىىد بانتبىىىار يىىىذه الزخرفىىىة  ببىىىك  كةيىىىر  فىىى  العوىىىر 
العبةىان   السىيةا فىى  فتىرة القىرس البىىان  عبىر الهجىر)/ البىىام  عبىر الةىيالد).  كةىىا شتبىاب  الكبيىر مىى  

تىى  اشىىتةل  علىى  يىىذه الزخرفىىة  مىى  البىىاب الخبىىة  لمويىىون الدراسىىة   مىى  نةىىاذ  األ(ىىواب الخبىىةية  ال
  ي  تنفيذ يذه الزخرفة  ف  الةنألقة الوسأل   م  ك  باب منها.

؛  183ليىىى574وم ىىدم األمبلىىة  التىى  تةبىى  يىىذه الزخرفىىة  (ويىىوا  زخىىارم تىىا(وت اإلمىىام البىىافع   الةىىؤرخ 
ومى  النةىاذ  التى  نفىذت عليهىا يىذه .   184لاأليىالنولك  نفذ (ىي  يىذه األشىكال السداسىية شىك  ثةىان  

الو دة الزخرفيىة  خىار  موىر  فى  زخرفىة الةنألقىة التى  تعلىو بىاب الرويىة بةنةىر عىال  الىدش   بقونيىة  
 Taskin Pasaفىى  زخرفىىة درا(ىىزي  منةىىر جىىام  تبىىكي  باشىىا ل  و  185ليىىى  وذلىىن بألريقىىة التفريىى 550

Camii   بقرية دامس  لDamse     ف  تركيا  والذ) شرج  للقرس البام  الهجر)/ الراب  عبىر ب ورجب
 862بقونيىة ل  لىدار اإلمىارة  بةوىراع  بىاب الىدخول الرئيسى   الةيالد)  ثم فى  زخرفىة الةنألقىة السىفل 

(ىى  وعلىى  الجىىص ؛ ولىىم يقتوىىر تنفيىىذ يىىذه الو ىىدة الهندسىىية علىى  الخبىىب فحسىىب.   186لم 1441 -يىىى
 .   187لم1442  بازنين  لجام  محةد شلة   الساتر الخارج ف  زخرفة  :وم  ممبلة ذلن :ميضا

و ىىىد تىىىىم إ اعىىىىة الزخىىىىارم النباتيىىىىة فىىىى  الحبىىىوات الخارجيىىىىة لاليةنىىىى   واليسىىىىرأ   فىىىى  الجىىىىز ش  العلىىىىو)  
 شنقسىىم  مسىىتألي   والسىفل   مىى  البىىاب الخبىة  لمويىىون الدراسىىة   بتعىىارات  كى  منهىىا عبىىارة عى  شىىك 

خةاسى   شىك  بكى  خةاسىياس  شىكالس فيتكىوس  ؛ X  ىرم يبىب  ببىك  متقىاععي   ف  منتوىف   بخألىي 
 ىىادة للو ىىات  زاويىىة فىى  شلتقيىىاس بخألىىي   شنتهىى  مسىىتألي   جىىز  مىى  مكىىوس  خةاسىى  رخىىر  شىىك  منهةىىا 
 .  ويىىذا التوىىةيم  ىىد وجىىد مىىا يبىىا(ه   ببىىك  مو بىى خر  علىى  11 -8   لمشىىكال مر ىىام 21 -18مر ىىام 

 العوىىر العبةىىان ؛ فقىىد وجىىدت اإلعىىارات التىى  ت خىىذ البىىك  نةىىاذ  مىى  مشىىاال الخبىىب  فىى  موىىر  فىى 
 شىىىكالس فيتكىىىوس  ؛ X  ىىىرم يبىىىب  ببىىىك  متقىىىاععي   الىىىذ) شنقسىىىم  فىىى  منتوىىىف   بخألىىىي  الةسىىىتألي  

داود مسىجد  الةىؤد) لىداخ اب خةاسياس  منفذة ب شكال زجزاجيىة  على  بعى  الحبىوات الةسىتأليلة  بالبى
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ات  ببك  مكبر تعقيدا  م  الت  توجد ف   بوات البىاب .  كةا وجدت إعار  188لم1548يى/ 955 باشا 
بفىتح على  الحجىرة باب خبىة   الخبة  لمويون الدراسة   كةا ف  الحبوات الةوجودة ف  معل  ومسف  

 . 189لم 1796 -1648/ يى1211 -1058البحرية  (ةي  السحية  ل
التىى  توجىىد داخىى  شىىك  مسىىدس و   الركاعيىىة البىىك الحبىىوات الةنفىىذة علىى    كةىىا يحىىي  بالزخىىارم النباتيىىة

مىى  البىىاب الخبىىة  لمويىىون الدراسىىة   إعىىارات  كىى  منهىىا عبىىارة عىى  إعىىار   األوسىى الجىىز  سىىروة  فىى  
   لمشكال مر ىام 25 -22الحبوة الخبةية الةنفذ عليها للو ات مر ام شك  نف  ركاع  األيالن  ي خذ 

فىىة فىى  الألةىىق النجةىى   تحىىي  (زخىىارم ونبىىايد إعىىارات ركاعيىىة  علىى  شىىك  اللىىوزة  الةعرو  .  19 -14
م ىدم األمبلىة  التى  تةبى  نباتية  عل  الحبوات الركاعية  الةوجودة داخى  شىك  مسىدس سىروة  الىذ) يعىد 

 ةركاعيىى كةىىا نبىىايد إعىىارات  . 190ليىىى574يىىذه الزخرفىىة  (ويىىوا  علىى  تىىا(وت اإلمىىام البىىافع   الةىىؤرخ 
 بىىوات ركاعيىىة  مبىىا(هة لتلىىن الةوجىىودة علىى  البىىاب تحىىي  بالزخىىارم النباتيىىة  التىى  تزخىىرم األيىىالن  

الخبىىىىة  لمويىىىىون الدراسىىىىة   وذلىىىىن علىىىى  منةىىىىر  موجىىىىود بخانقىىىىاة السىىىىلألاس األشىىىىرم (رسىىىىبا)  بالقرافىىىىة 
يىىىىىىى/ 843م   ويىىىىىىو منقىىىىىىول مىىىىىى  جىىىىىىام  الاةىىىىىىر)  الىىىىىىذ) منبىىىىىى  فىىىىىى  عىىىىىىام ل1432يىىىىىىى/ 835البىىىىىىر ية  ل

 . 192لم1548يى/ 955 داود باشا جد مس الةؤد) لداخ اب   كةا نبايديا  عل  بالب 191لم 1439
مما ع  الزخارم النباتية  والتى  تى ت  ينىا فى  األيةيىة  بعىد الزخىارم الهندسىية  فيزخىرم كى  جىز   مى  

واأليسىىر  مىىى  الحبىىوتي  الوسىىأليي   فىىى  الجىىز ش  العلىىو)  والسىىىفل   مىى  يىىذا البىىىاب   األيةىى   الجىىز ش 
   وينتهىى  يىىذا الفىىرن محىىالال ضىىاير ملتىىو)  فىىرن شىىك  زخرفىىة نباتيىىة  عبىىارة عىى  فىىرن نبىىات   شنةبىىق منىى 

   لالبىكالس 15  12متنىا ر لاللو تىاس ر ةىا  النباتياس ف  ويى  ويذاس الفرعاس نخيلية  مرو ة (نو 
 .  و د استخدم الفناس يىذه الزخرفىة  على  يةىي  ويسىار الكتابىات  كةظهىر مى  مظىاير تىزيي  6  4ر ةا 

وتجةيىىى  الةكىىىاس  ىىىول يىىىذه الكتابىىىات  ذات الوىىىباة الدشنيىىىة.  وتتبىىىاب  يىىىذه الزخرفىىىة  إلىىى   ىىىد مىىىا  مىىى  
الكتابات؛  ي  يخر  م  الحروم مفرن نباتية  تنةبق منهىا  زخارم الخ  الكوف  الةورا  الذ) نفذت ب 

وكالنسىىبة لزخرفىىة الفىىرون النباتيىىة  التىى  شنةبىىق منهىىا محىىاليق  وتنتهىى  ب نوىىام منوىىام مىىراوا نخيليىىة.  
مىىراوا نخيليىىة  فهىى  مىى  الزخىىارم التىى  كبىىر تنفيىىذيا  علىى  العدشىىد مىى  التحىى  التألةيقيىىة اإلسىىالمية  فىى  

يىة  الزخىىارم النباتيىة  علىى  جانىب مىى  القنىاعر للسىىواعد    ىول فتحىىة بىىاب   موىر  ومىى  ذلىن: نرايىىا
الحجاب  عل  مزملة  بالديليز  بعد دركاة الةدخ  الرئيس   بةدرسىة األميىر عةىد الانى  الفخىر)  ببىارن 

عةىق مى  كةا نبايديا عل  التح  غير الخبةية  وم  ذلن: على    . 193لم 1418يى/ 821(ورسعيد  ل
محفىىوظ م   1161 -969يىى/ 567 -358ريىق الةعىىدن   مى  موىىر  العوىر الفىىاعة  لالخىزم ذ) الة

علىىى  دورا مىىى  الةلىىىور الوىىىخر)  مىىى  ضىىىناعة موىىىر  العوىىىر    194لبةتحىىى  الفىىى  اإلسىىىالم  بالقىىىايرة
 .  195لالفاعة   القرس الخام  الهجر)/ الحاد) عبر الةيالد)  محفوظ بةتح  فيكتوريا وملةرت (لندس

اتيىىىة الةنفىىىذة بىىىالتألييم بالعىىىا   علىىى  الحبىىىوات األركعىىىة؛ اليةنىىى   واليسىىىر)  فىىى  وتتضىىىة  الزخىىىارم النب
 -18الجزمش  العلو) والسفل   م  الباب الخبة  لمويون الدراسة   مفرن نباتية متقاععة للو ىات مر ىام 
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بألريقىىىىة مبىىىىا(هة   متقاععىىىةنباتيىىىىة  مفىىىىرنمىىىى  النةىىىاذ  التىىىى  نجىىىىد فيهىىىا    و 11 -8   لمشىىىكال مر ىىىىام 21
الىىذ) م امىى    الةوجىىود بالجىىام  الألولىىون   الفىىاعة الجوىى  الةحىىراب  :البىىابيىىذا الةنفىىذة علىى   رتهىىالنظي

يىىى/ 487 ىىوال  سىىنة مىى  عوىىر الخليفىىة الةستنوىىر بىىا     الىىوزير األفضىى  شاينبىىاه (ىى  (ىىدر الجةىىال 
يبىىىةهها    كةىىا نىىرأ مىىا  196ل؛  يىى  توجىىد يىىذه الزخرفىىة إلىى  جىىوار معةىىىدة الةحىىراب مىى  الخىىار م1094

يىىة  الزخىىارم النباتيىىة  علىى  نعىىال الةىىراعيم الخبىىةية  بسىىق  اإلشىىواس البىىةال  الاركىى   بةسىىجد محةىىود 
  ونىىىرأ زخىىىارم مبىىىا(هة لهىىىا  علىىى  بعىىى  الةىىىراعيم  197لم 1395يىىىى/ 797الكىىىرد)  ببىىىارن الخياميىىىة  ل

 .  198لم 1505 -1504يى/ 910 -909الخبةية  بسق  دكة الةةل   بةدرسة السلألاس الاور)  ل
كةىىا تتضىىة  الزخرفىىة النباتيىىة الةنفىىذة بىىالتألييم بالعىىا   علىى  الحبىىوات األركعىىة؛ اليةنىى   واليسىىر)  فىى  
الجزمش  العلو) والسفل   م  الباب الخبة  لمويون الدراسة   فرعا نباتيا  شنقسىم إلى   سىةي  متنىا ري  

زخرفىىة  تتبىىاب  معهىىا  ببىىك     ونبىىايد ممبلىىة لهىىذه ال11 -8   لمشىىكال مر ىىام 21 -18للو ىىات مر ىىام 
؛  ي   199لم 1637يى/ 1047كةير  كةا ف  زخارم السلسةي  الةوجود بسةي  سليةاس بن الخركوعل  ل

    . 200لنرأ ور ة نباتية ثالثية  تتو  بفرن نبات   منقسم إل   سةي 
  العلىىىو) الحبىىىوات األركعىىىة؛ اليةنىىى   واليسىىىر)  فىىى  الجىىىزمشويظهىىىر فىىى  الزخىىىارم النباتيىىىة الةنفىىىذة علىىى  

مس    11 -8   لمشىكال مر ىام 21 -18والسفل   م  الباب الخبىة  لمويىون الدراسىة   للو ىات مر ىام 
  وذلىىن فىى  كونهىىا تتةيىىز بكةىىر  جىىم الفىىرون  202ل  والروكوكىىو 201ل(هىىا مسىىحة مىى  تىى ثير عىىراز) البىىارو 

وتجىدر اإلشىارة   (هذا الألىراز.النباتية  وكذلن االنحنا ات  والتعرجات  والت  تتةيز (ها الزخارم الةت ثرة 
إلىى  منىى  منىىذ القىىرس البىىان  عبىىر الهجىىر)/ البىىام  عبىىر الةىىيالد)  تىى ثر الفىى  اإلسىىالم   بوىىفة عامىىة  

 . 203لبألراز البارو   ثم الروكوكو األوروك   ودخل  علي   منهةا  عناضر جدشدة  جعلت  يفقد مةيزات 
التى  توجىد داخى  و  الةعروفة فى  الألةىق النجةى  ات اللوز و د زخرف  الحبوات الركاعية  الت  ت خذ شك  

(زخىارم نباتيىة  تبىتة   مى  البىاب الخبىة  لمويىون الدراسىة    األوسى الجىز  شك  مسدس سىروة  فى  
   19 -15   لمشىكال مر ىام 25 -23عل  فرون   وموراا نباتية  موجودة داخى  إعىارات للو ىات مر ىام 

  علىى  شىىك  اللىىوزة  الةعروفىىة فىى  الألةىىق النجةىى   تزخىىرم ونبىىايد زخىىارم نباتيىىة  داخىى  إعىىار ركىىاع 
م دم األمبلىة  التى  تةبى  يىذه الزخرفىة  الحبوات الركاعية  الةوجودة داخ  شك  مسدس سروة  الذ) يعد 

نبايد زخارم نباتية  تبتة  على  فىرون  كةا   204ليى574(ويوا  عل  تا(وت اإلمام البافع   الةؤرخ 
الثيىىة  موجىىودة داخىى  إعىىارات  ويىى  تزخىىرم  بىىوات ركاعيىىة  علىى  ييئىىة تبىىب  متداخلىىة  وموراا نباتيىىة ث

شك  اللوزة  الةعروفة ف  الألةىق النجةى   وذلىن على  منةىر  موجىود بخانقىاة السىلألاس األشىرم (رسىبا)  
يىىىى/ 843م   ويىىىو منقىىىول مىىى  جىىىام  الاةىىىر)  الىىىذ) منبىىى  فىىى  عىىىام ل1432يىىىى/ 835بالقرافىىىة البىىىر ية  ل

رأ الزخىىارم النباتيىىة  ذاخىى  إعىىارات  ويىى  تزخىىرم  بىىوات ركاعيىىة  وذلىىن علىى    كةىىا نىى 205لم 1439
 .  206ل م 1744يى/ 1157ريبة الةنةر  ف  مسجد البي  مألهر  ل
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علىى  عبىىارات  -يىىة  كتاباتىى - البىىاب الخبىىة  اتبىىتة  يىىذش الالتــيريخ ودحد ــد مكــا  الصــناعة: رابعــا: 
مىىى  خىىىالل مجةوعىىىة مىىى  الىىىدالئ     مو مكىىىاس ضىىىناعت ؛ وسىىىنحاول تحدشىىىد ذلىىىن  تسىىىجيلية  تةىىىي  تىىىاري 

  نةدم بةحاولة الت ري :سو  والقرائ . 
 العبةىان ؛ العور الخبة  إل  الباب يذا نسبة يةك  األدلة والقرائ ؛ بع  دراسة خالل م التيريخ:  -أ

 :التالية؛ مجتةعة األدلة إل  استنادا وذلن الةيالد)  عبر البام / الهجر)  البان  عبر بالقرس  وتحدشدا
مىىى  خىىىالل دراسىىىة التوىىىةيم الفنىىى  للبىىىاب الخبىىىة  لمويىىىون الدراسىىىة   نجىىىد مس توىىىةيم يىىىذا البىىىاب   -

شتبىىاب   ببىىك  كةيىىر  مىى  التوىىةيم الفنىى   للعدشىىد مىى  األ(ىىواب الخبىىةية  فىى  العوىىر العبةىىان   فىى  فتىىرة 
مىىى   يىىى  وجىىىود ثىىىال   بىىىوات علويىىىة  وثىىىال   الةىىىيالد)؛ عبىىىر البىىىام / الهجىىىر)  عبىىىر البىىىان  القىىىرس 

بىاب  بوات سفلية  وجز  موسى   مزخىرم (زخىارم يندسىية  منفىذة بألريقىة التجةيى  والتعبىيق  كةىا فى  
   وكىىاب 33  32م   لاللو تىىاس ر ةىىا 1714يىىى/ 1126إ(ىىراليم بىىن الةناسىىترل  لسىىةي  (واجهىىة خبىىة   

 خبىىة      وكىىاب35  34  لاللو تىىاس ر ةىىا  م1718/ يىىى1131ل السىىعادة دار مغىىا ببىىير خبىىة   بسىىةي 
    . 207ل  م1750/ يى1164ل محةود السلألاس مدرسة م 
تة  زخرفة الةنألقة الوسأل   م  الباب الخبة  لمويون الدراسة   (زخرفة مسدس سروة  الت  كاس  -

موىىر  لهىىا انتبىىار واسىى   ببىىك  ملفىى  للنظىىر  علىى  مشىىاال الخبىىب  فىى  عةىىائر العوىىر العبةىىان   فىى  
الةىيالد)؛ سىوا  فى  العةىائر الدشنيىة  كالةنىا(ر   عبر البام / الهجر)  عبر البان  السيةا ف  فترة القرس 

   31  30  لاللو تىىىاس ر ةىىىا  م1706/ يىىىى1118لكةىىىا فىىى  بىىىاب الةقىىىدم  فىىى  منةىىىر مسىىىجد ضىىىرغتة   
هىىىر دكىىىة م   ودكىىىن الةقىىىرئي   كةىىىا فىىى   1732يىىىى/ 1145وكىىىاب الةقىىىدم  فىىى  منةىىىر مسىىىجد الكىىىرد)  ل

م ؛ مو فىىى  العةىىىائر الخيريىىىة  كاألسىىىةلة  كةىىىا فىىى  بىىىاب 1719يىىىى/ 1123الةقىىىرئ  بةسىىىجد ملتىىى  (رمىىىق  ل
 ؛ مو فىى  العةىىائر 35  34م   لاللو تىىاس ر ةىىا 1718يىىى/ 1131ل سىىةي  ببىىير مغىىا دار السىىعادةخبىىة  ب

ل م   وكىىاب خبىىة  بةنىىز 1796 -1648/ يىىى1211 -1058السىىكنية  كبىىاب خبىىة  بةنىىزل السىىحية  ل
 م 1713يىى/ 1125م   وكىاب خبىة  بةنىزل زينىب خىاتوس ل1713يى/ 1125ل بالقايرة موألف  جعفر 

    . 208ل
وجىىود بعىى  مظىىاير تىى ثير عىىراز) البىىارو  والروكوكىىو  فىى  الزخىىارم النباتيىىة  علىى  البىىاب الخبىىة   -

لعلىىىىو)  لمويىىىىون الدراسىىىىة ؛ السىىىىيةا فىىىى  زخىىىىارم الحبىىىىوات األركعىىىىة؛ اليةنىىىى   واليسىىىىر)  فىىىى  الجىىىىزمش  ا
والسفل   م  الباب الخبة  لمويون الدراسة   وذلن ببك  بسي   ومختل  بالعناضىر النباتيىة العبةانيىة 

 عبىىىر البىىىام  /الهجىىىر)  عبىىر البىىىان    و ىىىد كىىاس ذلىىىن مىىى  خىىىواص فتىىرة القىىىرس  21 -18 مر ىىىام لو ىىاتل
كةىىىا فىىى  سىىىةيل   الةىىىيالد)  والتىىى  لىىىم يكىىى  تىىى ثير يىىىذش  الألىىىرازي   ىىىد تالاىىى  فىىى  عةائريىىىا ببىىىك  كةيىىىر 

م؛ بعكىى  مىىا نىىراه مىى  شىىدة 1758يىىى/ 1172م  والسىىلألاس موىىألف  1750يىىى/ 1164السىىلألاس محةىىود 
م   1820يىى/ 1236ت ثيريةا ف  فترة محةد عل  باشا  ومسىرت   كةىا فى  سىةي  محةىد على  بالعقىادش   ل

 . 209لم 1828يى/ 1244وسةي  محةد عل  بالنحاسي   ل
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 البىان  بىالقرس  وتحدشىدا العبةىان ؛ ي  يىذا البىاب الخبىة   بفتىرة العوىرم  خالل تى ر مكا  الصناعة:  -ب
الةيالد)  وكاالسىتناد إلى  بعى  األدلىة والقىرائ  األخىرأ؛ فىيةك  نسىةت  إلى   عبر البام / الهجر)  عبر

 ضناعة مور  وذلن لألسباب التالية: 
 الألىىرا  اإلشىىارة إلىى  مس ذاعىى  شىىهرة موىىر وتفو هىىا  فىى  ضىىناعة النجىىارة  منىىذ م ىىدم العوىىور  وتجىىدر -

 منىىذ موىىر  فىى  م لوفىىا كىىاس بعضىىها وزخرفىىة يىىذا البىىاب ضىىناعت  فىى  الةسىىتخدمة والزخرفيىىة الوىىناعية 
سابقة  وكعضها شرج  إل  ما  ة  دخول اإلسالم إل  مور.  كةا مس  رفة النجارة  ف  العور  عوور

كالةساجد  والةنازل  واألسةلة  التى  اتسىة  العبةان  بةور   د لعة  دورا ياما  ف  العةائر الةتنوعة  
بألاب  مةيز  ف  تلن الفترة.  ويؤكد ذلن مس كبيىرا مى  العةىائر  التى  شىيدت فى  العهىد العبةىان   بةدشنىة 

.  وكىىىىاس ينىىىىا  إيىىىىافات جدشىىىىدة  فىىىى  البىىىىك  العىىىىام  210لالقىىىىايرة  لىىىىم تخىىىى  مىىىى  معةىىىىال النجىىىىارة الد يقىىىىة
  كان  ذات ضفة معةارية  كاأل(واب  والببا(ين  ودكن الةةلاىي   للةباوالت الخبةية  (تلن الفترة؛ سوا

 مسىىىباب وايىىىحة  ينىىىا  لىىىي  منىىى  .  م) 211لوالىىىدواليب الحائأليىىىة؛ مو منقولىىىة  كالةنىىىا(ر  ودكىىىن الةقىىىرئي 
 .مور خار  استيراد مب  يذا الباب  م  إل  تدعو
كةىا مس يىذا البىاب لىم يكى  بابىا  -ليى رغم وجوده ببك   –لم يك  استيراد األ(واب الخبةية ممرا معتادا  -

بةوىر؛  إنتاجى  السىه  رئيسا  عل  مدخ  رئي ؛ و نةا يعىد بابىا داخليىا  ويتةيىز (بسىاعة التوىةيم؛ ومى 
 كةا يو الحال ف  العدشد م  األ(واب الخبةية األخرأ  الت  تم إنتاجها بةور.

 يةكى  بحي  تركية؛ مو   مذيةيةل فارسية كتابات عل  -كتابات  ية - يذا الباب الخبة  يبتة  ال -
 إل  -مباشر ببك - تنسب  كتابات وجود عدم إل  إيافة تركيا  عل  سةي  الةبال  مو إشراس  إل  نسةت 
رخر؛ (  إس الكتابات الةنفذة علي    د تم تنفيذيا بالخ  الكوف  الةورا  ومى  الجىدشر بالىذكر مس  (لد م)

 .يذا الخ   د تألور ف  مور  وازدير (ها
   11 -8لمشىىكال مر ىىام    21 -18  3 -1زخىىارم للو ىات مر ىىام  الخبىة  علىى  البىىاب يىىذا اشىتة  -

 إسىالمية عوور ف  مور  ف  الةونوعة اإلسالمية  التألةيقية الةنتجات م  نةاذ  عل  تنفيذيا يكب ر
 البىام / الهجىر)  عبىر البىان  متعددة  ال سيةا ف  العور العبةان   وكوج  مكبر تحدشدا  فى  فتىرة القىرس 

  213ل  مبىى  الزخرفىىة الرئيسىىة  علىى  يىىذا البىىاب الخبىىة   ويىى  زخرفىىة مسىىدس سىىروة 212لالةىىيالد) عبىىر
   . 15 -12لمشكال مر ام    24 -22للو ات مر ام 
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  نتائج الدراسة:
 التالية:  الةحفوظ بالةتح  اإلثنوغراف  بالقايرة  تم استنباه النتائج ا الباب الخبة م  خالل دراسة يذ

ىىىر -  خىىىالل مىىى  الخبىىىة ؛ البىىىاب يىىىذا فىىى  والو يفىىىة  والتوىىىةيم الفنىىى   التقنيىىىة  (ىىىي  العال ىىىة دراسىىىة تاظها
 والعىىىىىوار   الرمسىىىىىية  القىىىىىوائمل البىىىىىاب مىىىىى  الرئيسىىىىىة األجىىىىىزا  لتبىىىىىكي  واللسىىىىىاس  النقىىىىىر عريقىىىىىة اسىىىىىتخدام

 إلكساب الزخارم  لتنفيذ والتألييم؛ والحفر  والتعبيق  التجةي : عرا  واستخدام   والحبوات والووار) 
 .  جةالية  يةة الباب يذا
م  خىالل دراسىة التوىةيم الفنى  لهىذا البىاب  وعال تى  بكى  مى  الو يفىة  والتوىةيم الةعةىار)  اتضىح  -

اشتةال يذا التوةيم عل  مجةوعة م  القيم الو ي ية الهامة  ف  ك  جز  مى  مجىزا ه  وفى  عال ىة كى  
األخرأ  وذلن بةا شتناسب  ويتوافق م  التوةيم الةعةار)  للةكاس الذ) استخدم في  جز  منها باألجزا  

 يذا الباب. 
ت ظِهر مقارنة توةيم يذا الباب؛ م   ي  األبعاد  بايره م  مبعاد بع  األ(واب األخرأ  ف  نةىاذ   -

اب يعتةىر مى  األ(ىواب يىذا البى العةائر السكنية البا ية  ف  مور  ف  العوري  الةةلوك  والعبةان   مس
الوايرة نسةيا  وتتباب  مبعاده  ببك  كةير  م  مبعىاد العدشىد مى  نةىاذ  األ(ىواب  التى  توجىد فى  ممىاك  

 شدشدة الخووضية مب : األ(واب الةؤدية إل  الةرا ي   ومماك  الةييبة  والةةي .
يىىذا البىىاب الخبىىة    علىى  الكتابىىات  تنفيىىذ  ىىرص الفنىىاس علىى  الجانىىب الجةىىال   ببىىك  وايىىح  فىى  -

ويظهر ذلن جليا م  خالل التفن  ف  مشكال الحروم  كةا يظهر البرا  الزخرف   ف  الزخارم النباتيىة  
الةنةبقة م   روم الخ  الكوف  الةورا  وتنسيقها  وتوزيعها؛ ببىك  يةىأل الفراغىات (ىي  الحىروم  دوس 

 مس تألا  عليها.  
كتا(ية  عل  يذا الباب  فقد نفذ الفناس بعضها  وتر  البع  م   ي  إعجام الحروم  ف  النقوأل ال -

اآلخىىر؛  يىى  نفىىذ النقىىاه فىى  كتابىىات الحبىىوة العلويىىة  (ينةىىا لىىم شنفىىذ بعىى  النقىىاه  فىى  كتابىىات الحبىىوة 
 السفلية  والتزم ف  تنفيذه نقاه الحروم  ببك  النقاه الدائرية. 

بعىىى   علىىى  البىىىريفة  شىىىدعو إلىىى  الحيىىىا   منفىىىذامىىى  األ ادشىىى  النةويىىىة  ا تبىىىاس تةىىىي  الدراسىىىة وجىىىود -
  ونىص  الدراسىة مويىونل الخبىة  البىاب فى  كةىا موىر  فى  اإلسىالمية التألةيقيىة التحى  م  النةاذ  

   ويىىىو مىىى  الكتابىىىات النىىىادرة التسىىىجي   علىىى  التحىىى  التألةيقيىىىة«الحيـــا مـــن اإليمـــا »يىىىذا اال تبىىىاس يىىىو: 
   .مور ف  اإلسالمية 

منى   بةىا   الةنفذ عل  يذا الباب الخبة   م   يى  الةضىةوس «الحيا من اإليما »تبير دراسة نق :  -
يحةلى  مىى  معنىى  راا  يىى ت  كوىىدأ وايىىح  لاليتةىىام بةفهىىوم الخووضىىية  والحىىرص عليهىىا  فىى  الىىدار 

 اإلسالمية  ف  مور. 
يةا ف  تحقيىق شتوافق مضةوس يذا النق  الكتا(   م  تعاليم اإلسالم  ف  الحفاظ عل  الحرمات  الس -

الخووضية  وذلن م  نا ية التحذشر م  فع  ما شتناف  م  الحيا ؛ م   ةيح األعةال  ف  مكاس وجود 
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يىىىذا البىىىاب  ومنهىىىا: كبىىى  الحرمىىىات  كىىىالنظر مىىى  يىىىذا البىىىاب  مو االسىىىتةان لةىىىا شىىىدور (ىىىداخ  الةكىىىاس  
 الةبة  علي  يذا الباب ...ال . 

 بةكىىىارم التحلىىى  إلىىى  شىىىدعو شتضىىىة   (ىىىي  كتاباتىىى   نوىىىا يامىىىا  الخبىىىة  البىىىاب يىىىذا مس القىىىول يةكىىى  -
  «.الحيا من اإليما »  وذلن ف  نق  «الحيا »خلق  ف  ينا تتةب  والت  األخالا؛

     الةنفذ عل  يذا الباب الخبة   م   ي  الةضةوس «الحيا من اإليما »نق :  مكدت دراسة -
الخووضىية  كاىرم الةييبىة  مو النىوم  والتى  تتواجىد فيهىا مس يذا الباب كاس مستخدما ف  مكاس شىدشد 

 النسا .
 كةىىا وكعضىىها  الزخىىارم منىىوان (ىىي  والتوافىىق الزخرفىى   التوىىةيم الخبىىة  تناسىىق البىىاب يىىذا فىى  يظهىىر -

وذلن بسةب استخدام عريقة التجةي  والتعبيق  التى  شتناسىب معهىا يىذا  الالبة للزخارم الهندسية  يظهر
 .رم  مكبر م  غيره  م  األنوان األخرأ النون م  الزخا

ىا   الدراسىىة مويىونل الخبىة  البىاب ومنهىا األ(ىواب  تةبى  - ىا نوع   التىى  التألةيقيىة  الفنىوس  منىوان مى  يام 
 التألةيقيىة  الفنىوس  سىةات ميىم م ىد -شىن بىال- ويىذا والجةىال   الىو يف   الجانةي  (ي  الفناس فيها شوازس 
  .خاص (وج  اإلسالمية  التألةيقية والفنوس  عام  (وج 
توافق توةيم يذا الباب الخبة ؛ م   ي  األبعاد  م  مضىةوس النقىوأل الكتا(يىة  الةنفىذة عليى   فى   -

إثبىات منى  لىم يكى  مسىتخدما فىى  مىدخ  رئىي ؛ (ى  كىاس مسىتخدما فىى  داخى  الةةنى ؛ وتحدشىدا فى  مىىدخ  
 م د األماك  شدشدة الخووضية.  

 الكتابىات وكىذلن والتاريخيىة  والحضىارية  الةتنوعىة  األثريىة األدلىة (ىبع  الةقارنىة؛ الدراسة خالل م  -
 وتحدشىدا العبةىان ؛ الخبة   بالعوىر الباب يذا ت ري  ممك  والزخارم؛   والةضةوس  البك    ي  م ل

 .الةيالد) عبر البام / البان  عبر الهجر)  بالقرس 
  .باب الخبة   د تة  ضناعت  ف  موراستنتا  مس يذا ال الةقارنة  ممك  الدراسة خالل م  -

 التوصيات: 
م  خالل يىذه الدراسىة  ونتائجهىا  ونظىر لةىا يبىتة  عليى  يىذا البىاب الخبىة  مى   ىيم فنيىة  و ضىارية  
وتاريخية يامة  و ي  من  و   يذه الدراسة  كاس شرتكز مباشرة على  األر   مسىتندا إلى  الجىدار؛ مةىا 

 بع  الترميةات الالزمة؛ شوض  البا   بةا شل :يعري  للتل   وكاس يحتا  إل  
تعريىىل  تتضىىة  توىىحيح التىىاري   الىىذ) شىىؤرخ بىى  الةتحىى  يىىذا البىىاب لالعوىىر  موال: إعىىادة كتابىىة بألا ىىة

الةةلوك    بالتاري  الذ) توض  إلي  البا    ف  يذه الدراسىة  ويىو: لالعوىر العبةىان ؛ وتحدشىدا  فتىرة 
 .  214لام  عبر الةيالد) القرس البان  عبر الهجر)/ الب

 .الخبة  لهذا الباب  إجرا  بع  الترميةات الالزمة ثانيا:
ضىىة  الحفىىاظ بةىىا ي  باألسىىلوب الوىىحيح؛ وفقىىا لقواعىىد العىىر  الةتحفىى   يىىذا البىىابعىىر  إعىىادة  ثالبىىا:
 .علي 
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 اللوحات واألشكال التوضيحية
 أوال: اللوحات:

 

 
 

 
 ، القـر  العثمانيعصر المن صناعة مصر، ومطعم بالعام، ، )العزيزي(الخشب النقي من  باب(: 1)لوحة رقم 
  نشر ألول مرة(. عشر الميالدي، محفوظ بالمتحف اإلثنوغرافي بالقاهرة، ) الثامنالهجري/ الثاني عشر 
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 من الباب الخشبي، بالمتحف اإلثنوغرافي بالقاهرة. ،(: منظر آخر2)لوحة رقم 
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 من الباب الخشبي، بالمتحف اإلثنوغرافي بالقاهرة. ،(: منظر آخر3)لوحة رقم 
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جــــانبي آخــــر )الجانــــب (: منظــــر 7)لوحــــة رقــــم 
مـــــــن البـــــــاب الخشـــــــبي، بـــــــالمتحف  األيســـــــر(،

 اإلثنوغرافي بالقاهرة.
 

ـــم  ـــب (: منظـــر 4)لوحـــة رق جـــانبي )الجان
مـــن البـــاب الخشـــبي، بـــالمتحف  األيمـــن(،

 اإلثنوغرافي بالقاهرة.

 جــانبي )الجانــب األيســر(،(: منظــر 6)لوحــة رقــم 
ـــــوغرافي  ـــــالمتحف اإلثن ـــــاب الخشـــــبي، ب ـــــن الب م

 بالقاهرة.
 

جــانبي آخــر )الجانــب (: منظــر 5)لوحــة رقــم 
مــــن البــــاب الخشــــبي ، بــــالمتحف  األيمــــن(،

 اإلثنوغرافي بالقاهرة.
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 الباب الخشبي، بالمتحف اإلثنوغرافي بالقاهرة.الجزء العلوي، من  منظر لحشوات(: 8)لوحة رقم 

 اإلثنوغرافي بالقاهرة.الباب الخشبي، بالمتحف الجزء السفلي، من  منظر من حشوات(: 10)لوحة رقم 

 الباب الخشبي، بالمتحف اإلثنوغرافي بالقاهرة.السفلي، من الجزء  منظر أكثر دفصيال، لحشوات(: 11)لوحة رقم 

 رةي، بالمتحف اإلثنوغرافي بالقاهالباب الخشبالعلوي، من الجزء منظر أكثر دفصيال، لحشوات (: 9)لوحة رقم 
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 العلوي،الجزء ب الوسطى، بالحشوة نبادية، وزخار  ،المورق  الكوفي بالخط كتابات(: 12)لوحة رقم 
 .بالقاهرة اإلثنوغرافي بالمتحف الخشبي، الباب من

 الحشوة، ب«الرحيم الرحمن هللا بسم»بالخط الكوفي المورق، نصها  كتابات(: 13)لوحة رقم 
 بالقاهرة. اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من العلوي،الجزء ب الوسطى،

. 

 الكوفي المورق، في الشكل السابق. بالخط ،كتاباتجزء أكثر دفصيال، لبعض ال(: 14)لوحة رقم 

. 
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 ،السفليالجزء ب الوسطى، بالحشوة نبادية، وزخار  ،المورق  الكوفي بالخط كتابات(: 15 رقم لوحة)
 .بالقاهرة اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من

 الوسطى، بالحشوة ،«اإليما الحيا من » نصها ،المورق  الكوفي بالخط كتابات(: 16 رقم لوحة)
 .بالقاهرة اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من ،السفلي الجزءب

 
 

 بالخط الكوفي المورق، في الشكل السابق. ،كتاباتجزء أكثر دفصيال، لبعض ال(: 17)لوحة رقم 

. 
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 زخار  نبادية، وهندسية، منفبة بالتطعيم بالعام، على الحشوة اليسرى، من(: 19)لوحة رقم 
 .بالقاهرة اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من العلوي،الجزء 

 

 الحشوة اليسرى، منزخار  نبادية، وهندسية، منفبة بالتطعيم بالعام، على (: 21)لوحة رقم 
 .بالقاهرة اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من السفلي،الجزء 

 

الجزء  زخار  نبادية، وهندسية، منفبة بالتطعيم بالعام، على الحشوة اليمنى، من(: 20)لوحة رقم 
 .بالقاهرة اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من السفلي،

 

 الجزء بالعام، على الحشوة اليمنى، منزخار  نبادية، وهندسية، منفبة بالتطعيم (: 18)لوحة رقم 
 .بالقاهرة اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من العلوي،
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الجــزء زخــار  (: بعــض 22)لوحــة رقــم 
الباب الخشـبي، بـالمتحف األوسط، من 

 اإلثنوغرافي بالقاهرة.

الجـزء زخـار   منظـر أكثـر دفصـيال، مـن(: 23)لوحة رقم 
ــــالمتحف اإلثنــــوغرافي األوســــط، مــــن  ــــاب الخشــــبي، ب الب

 بالقاهرة.

ـــم  ـــين (: 24)لوحـــة رق ـــر دفصـــيال،  ب منظـــر أكث
زخرفة مسدس سروة، وزخار  هندسية ونبادية، 

بـــــاب األوســـــط، مـــــن الالجـــــزء ضـــــمن زخـــــار  
 الخشبي، بالمتحف اإلثنوغرافي بالقاهرة.

ــين جــزء مــن (: 25)لوحــة رقــم  منظــر أكثــر دفصــيال،  ب
زخرفة مسدس سـروة، وزخـار  هندسـية ونباديـة، ضـمن 

بــاب الخشــبي، بــالمتحف األوســط، مــن الالجــزء زخــار  
 اإلثنوغرافي بالقاهرة.
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ـــم  ـــاب خـــارجي، (: 26)لوحـــة رق ـــة ب زخرف
/ هـــ1035)بمســجد  وســف أغــا الحــين، 

 بالقاهرة. ،(م1625

زخرفـة المنبـر، بمسـجد البرد نـي (: 28)لوحة رقم 
 ،(م1629 - 1616/ هـــــــــــــــــ 1038 -1025)

 بالقاهرة.

دفصـــيل مـــن زخرفـــة البـــاب الخـــارجي، (: 27)لوحـــة رقـــم 
 ،(م1625/ هــــــ1035)بمســـــجد  وســـــف أغـــــا الحـــــين، 

 بالقاهرة.

دفصــــيل مــــن زخرفــــة المنبــــر، (: 29)لوحــــة رقــــم 
 1616/ هــــ 1038 -1025) البرد نـــيبمســـجد 

 بالقاهرة. ،(م1629 -
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زخرفة بـاب المقـدم بمنبـر، (: 30)لوحة رقم 
 م(،1706/ هــــ1118) صـــرغتم ، مســـجد
 بالقاهرة.

دفصــيل مــن زخرفــة بــاب المقــدم (: 31)لوحــة رقــم 
 م(،1706/ هـــ1118) صــرغتم ، مســجدبمنبــر 
 بالقاهرة.

 
 

زخرفــة بــاب خشــبي، (: 32)لوحــة رقــم 
 ،المناسـترلي بـ  إبـراييم سبيلبواجهة 

 بالقاهرة. ،(م1714/ هـ1126)

زخرفـة بـاب خشـبي،  دفصيل مـن (:33)لوحة رقم 
/ هــ1126) ،المناسترلي ب  إبراييم سبيلبواجهة 
 بالقاهرة. ،(م1714
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زخرفــة بــاب خشــبي، (: 34)لوحــة رقــم 
 ،السـعادة دار أغـا بشـير سبيلبواجهة 

 ، بالقاهرة.(م1718/ هـ1131)

زخرفــــة بــــاب خشــــبي،  دفصــــيل مــــن (:35)لوحـــة رقــــم 
/ هـــــ1131) ،الســــعادة دار أغــــا بشــــير ســــبيلبواجهــــة 
 ، بالقاهرة.(م1718
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 ثانيا: األشكال التوضيحية
 

 
 
 

 
  

عصـــر ال، مـــن صـــناعة مصـــر، الخشـــب النقـــي )العزيـــزي(مـــن  بـــاب(: 1رقـــم  شـــكل) 
ــاني عشــر  ، القــر  العثمــاني ــامنالهجــري/ الث ــالمتحف  عشــر المــيالدي، محفــوظ الث ب

 (.الباحث عمل من) ،نشر ألول مرة  اإلثنوغرافي بالقاهرة،
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 الرقم الجزء
 1 قائم رأسي )أيمن(

 2 عارضة علوية
 3 عارضة وسطى
 4 عارضة وسطى
 5 عارضة وسطى

 6 قوائم وسطى
 7 حشوات

 8 منطقة وسطى

  ،بالمتحف اإلثنوغرافي بالقاهرة محفوظالخشبي، ال أجزاء الباب(: 2رقم  شكل)
 (.الباحث عمل من)
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ـــات الحشـــوة الوســـطى )المظللـــة باألســـود(، (: أ)  بـــالجزءكتاب
بــالمتحف اإلثنــوغرافي الخشــبي، المحفــوظ  العلــوي، مــن البــاب

 (.الباحثمن عمل بالقاهرة، )
 
 

 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
بـــالجزء كتابـــات الحشـــوة الوســـطى )المظللـــة باألســـود(، (: ب)

بـالمتحف اإلثنـوغرافي الخشـبي، المحفـوظ  السفلي، مـن البـاب
 (.من عمل الباحثبالقاهرة، )

 

  

 المحفـوظ الخشـبي، البـاب مـن واألسـفل، األعلـى ن جزءبال الكتابات، موقع(: ب أ، 3 رقم شكل)
  (.الباحث عمل من) بالقاهرة، اإلثنوغرافي بالمتحف
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 بـالجزء الوسـطى، الحشـوةبـالخط الكـوفي المـورق، وزخـار  نباديـة، ب كتابـات(: 4 )شكل رقـم
 .(الباحث عمل من) بالقاهرة، اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من العلوي،

 

 

 

 الوسـطى، الحشـوة، ب«الـرحيم الرحمن هللا بسم»بالخط الكوفي المورق، نصها  كتابات(: 5)شكل رقم 
 .(الباحث عمل من) بالقاهرة، اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من العلوي، بالجزء

 

 

 

 جزءبـال الوسـطى، الحشوةبالخط الكوفي المورق، وزخار  نبادية، ب كتابات(: 6)شكل رقم 
 .(الباحث عمل من) بالقاهرة، اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من ،السفلي

 

 

 

 الوســطى، الحشــوة، ب«الحيــا مــن اإليمــا »بــالخط الكــوفي المــورق، نصــها  كتابــات(: 7)شــكل رقــم 
 .(الباحث عمل من) بالقاهرة، اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من السفلي، بالجزء
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 ج

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 جج
 ج

 
 
 

 
 

  

 الجـزء زخار  نبادية، وهندسية، منفبة بالتطعيم بالعام، على الحشوة اليمنى، مـن(: 8 )شكل رقم
 .(الباحث عمل من) بالقاهرة، اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من العلوي،

 

 

 

 .(الباحث عمل من)دفصيل من زخار  الشكل السابق، (: 9)شكل رقم 

 

 

 

 زخــار  نباديــة، وهندســية، منفــبة بـالتطعيم بالعــام، علــى الحشــوة اليســرى، مــن(: 10)شـكل رقــم 
 .(الباحث عمل من) بالقاهرة، اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب من السفلي، الجزء

 

 

 

 .(الباحث عمل من)دفصيل من زخار  الشكل السابق، (: 11)شكل رقم 
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(: زخار  هندسية، من زخرفـة مسـدس 12)شكل رقم 
ــبة  ــالجزء ســروة، منف ــاب مــن األوســط،ب  الخشــبي، الب

ــالمتحف المحفــوظ ــوغرافي ب  عمــل مــن) بالقــاهرة، اإلثن
 .(الباحث

 

 

 

(: منظر أكثر دوضيحا، من زخرفة 13)شكل رقم 
 الباب من األوسط،بالجزء مسدس سروة، المنفبة 

 بالقاهرة، اإلثنوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي،
 .(الباحث عمل من)

 

 

 

ــم  ــة (: 14)شــكل رق منظــر إلحــدى وحــدات زخرف
 مـــن األوســـط،بـــالجزء مســـدس ســـروة، المنفـــبة 

 اإلثنــوغرافي بــالمتحف المحفــوظ الخشــبي، البــاب
 .(الباحث عمل من) بالقاهرة،

 

 

 

منظـــر مفصـــل إلحـــدى وحـــدات (: 15)شـــكل رقـــم 
 األوســط،بــالجزء زخرفــة مســدس ســروة، المنفــبة 

ـــــــاب مـــــــن ـــــــالمتحف المحفـــــــوظ الخشـــــــبي، الب  ب
 .(الباحث عمل من) بالقاهرة، اإلثنوغرافي
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منظـــــر لـــــبعض الزخـــــار  (: 16)شـــــكل رقـــــم 
الهندســية والنباديــة، المنفــبة بطريقتــي التجميــع 

 مــــن األوســــط،بــــالجزء والتعشــــيق، والتطعــــيم، 
 اإلثنـوغرافي بالمتحف المحفوظ الخشبي، الباب

 .(الباحث عمل من) بالقاهرة،

 

 

 

منظـــر للزخـــار  الهندســـية (: 17)شـــكل رقـــم 
، فـي الشـكل التطعيموالنبادية، المنفبة بطريقة 

 الخشـبي، البـاب مـن األوسـط، بالجزءالسابق، 
 مـن) بالقـاهرة، اإلثنـوغرافي بالمتحف المحفوظ
 .(الباحث عمل

 

 

 

زخــار  هندســية ونباديـــة، (: 18)شــكل رقــم 
 مـن األوسـط،بـالجزء ، التطعـيممنفبة بطريقـة 

ــــــــاب ــــــــوظ الخشــــــــبي، الب ــــــــالمتحف المحف  ب
 .(الباحث عمل من) بالقاهرة، اإلثنوغرافي

 

 

 

ــبة (: 19)شــكل رقــم  زخــار  هندســية ونباديــة، منف
 البـــــاب مـــــن األوســــط،بـــــالجزء ، التطعـــــيمبطريقــــة 
 بالقــاهرة، اإلثنــوغرافي بــالمتحف المحفــوظ الخشــبي،

 .(الباحث عمل من)
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 عن: التحليل الهندسي لزخرفة مسدس سروة، (: 20)شكل رقم 
Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire (du Xiveau 

Xviiiesiècle), Le Caire, III Partie, 1975- 79; pl. LXXXIV. 
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  حواشي البحث:
                                                           

(1)
 Briggs (M.), Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford, 1924, pp. 203- 204. 

 .276 ص م 1990 القايرة  العركية  النهضة دار اإلسالمية   اآلثار إل  مدخ  الباشا   س   2ل
 بألرا  بعضها؛ م  وتركيةها و فريا  ونحتها  وخرعها  ونبريا  ونجريا  األخباب   أل  معالجة ي  النجارة:  3ل

 فىى  الةوىىح  مثىىا  الوكيىى   الخىىالق عةىىد محةىىود محفو ىىة  انظىىر: فىىاشزة ونسىىب مضىىةوعة  وم يسىىة مخووضىىة 
 .61ص   2004 القايرة  األول   الألبعة  البرا  زيرا  مكتبة الةةالين  عور ف  مور

(4)
 Lane-Poole (S.), the Art of the Saracens in Egypt, Librairie Byblos, London, 1886, p. 124.   

 مى  والتحى   األثىا    ألى  وضىناعة والعىا   الخبىب  ف  والحفر النجارة  بف  اإلسالم   ة  مور  اشتهرت  5ل
 مقىىال والعىىا   الخبىىب شوسىى   علىى  الىىر وم السىىف   انظىىر: عةىىد بوىىناعة شىىهرتها عىى  فضىىال الةىىادتي   يىىاتي 
  .369  354ص  م 1970 القايرة  األيرام  مؤسسة رثاريا  فنونها تاريخها القايرة بكتاب

األدوات ذات الىىىنة  الةعةىىىار) مو ذات الىىىنة  البا(ىىى : يىىى  تلىىىن األدوات الةرتبألىىىة بالعةىىىائر  والتىىى  ال يةكىىى    6ل
فى  تلىن العىىةائر    االستانا  ع  م) منها  وال يوح نقلها م  العةائر القائةة؛ ألنها تقوم (ىدور جويىىر) ومسىىاس 

 عةىىىد محةىىىدانظىىىر:  للةزيىىىد  الةبىىركيات... وغيريىىىا واألسىىىق   والقبىىىاب  و ومىى  يىىىذه األدوات: األ(ىىىواب  البىىىبا(ين  
 القىىىىايرة  للكتىىىىاب  العامىىىىة الةوىىىىرية الهيئىىىىة العبةىىىىان   العوىىىىر فىىىى  اإلسىىىىالمية الزخرفيىىىىة الفنىىىىوس  مىىىىرزوا  العزيىىىىز
م ةىىد عةىىد الىىرازا م ةىىد موىىألف   ؛ 276اإلسىىالمية  ص   اآلثىىار إلىى  الباشىىا  مىىدخ  ؛  سىى 164 ص م 1987
 البانيىىىة  الألبعىىىة شىىىة   عىىىي  جامعىىىة اآلداب  كليىىىة منبىىىورات الفىىىاعة   العوىىىر نهايىىىة  تىىى  اإلسىىىالمية الفنىىىوس 
نةي  عل  شوس   مشاال الةعادس ذات النة  البا(  ف  ميم رثىار القىايرة اإلسىالمية  ؛ 75م  ص 2006 القايرة 

 .22م  ص 2003الألبعة األول   القايرة  مكتبة مد(ول   
 كليىة اآلداب  مجلىة  ضىارية  وضىورة فنية  يةة التراثية الدور ف  الخبةية األ(واب زاشر  محس  الدش  ضالا  7ل

 .427ص   99 العدد باداد  جامعة اآلداب 
 الوفىا  دار القىايرة  بةدشنىة البا يىة الةةلوكيىة الدشنية بالعةائر الو ي ية نظرية عبةاس  الستار عةد انظر: محةد  8ل

 .385ص  م 2005 اإلسكندرية  والنبر  الألباعة لدنيا
 .389ص  الو ي ية  نظرية عبةاس  الستار عةد محةد  9ل
محةىىد مشىىرم عةىىد العزيىىز الخألىىاه  تألىىور البىىاب فىى  موىىر علىى  مىىر العوىىور  مخألىىوه رسىىالة ماجسىىتير    10ل

 ص م.  م1983 لواس   مقدمة إل  كلية الفنوس الجةيلة  جامعة
والجة   ماْ(واٌب وِكيباٌس"  ا(  منظور لم(ىو الفضى    والِفْع   من  التهْةِويب    جا  ف  لساس العرب: "والباب  معروم  11ل

     (يىىروت جىىز   دار ضىىادر  الألبعىىة األولىى  15   لسىىاس العىىرب  م1311/ يىىى711ت   محةىىد (ىى  مكىىرم (ىى  علىى
 مىىىا بىىى  سىىىة  ثىىىم الةىىىدخ   األضىىى   فىىى  وفىىى   ألىىىر الةحىىىي : "البىىىاب ؛ 223  ص 1لد.ت   مىىىادة لشىىىرا   جىىىى 

 الةحىي    ألىر البسىتان   وم(وكىة"  بألىرس وكيبىاس م(ىواب والجةى  الالىق  على  ميضىا ويأللىق شى    إل  ب  شتوض 
ىىىد  بىىى  ؛ 152   ص1 جىىىى م 1869 (يىىىروت  جىىىز اس  وجىىىا  فىىى  الةعجىىىم الوسىىىي : "البىىىاب مىىىدخ  الةيىىى   ومىىىا ي سا
م  خبب ونحوه"  انظر: مجة  اللاة العركية  الةعجم الوسىي   مكتبىة البىروا الدوليىة  الألبعىة الرابعىة    الةدخ 
 . 75م  ص 2004القايرة  

 األمريكيىىة الجامعىىة الةةلوكيىىة  الوثىىائق فىى  الةعةاريىىة الةوىىأللحات إ(ىىراليم  علىى  ممىىي   وليلىى  محةىىد محةىىد  12ل
 .18م  ص 1990 بالقايرة 

 تألور الباب  ص م. الخألاه  محةد  13ل
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خىره  -شىبا(ين -م(ىواب -مىداخ  وكوابىات    الكتىاب األوليحي  وزير)  موسوعة عناضىر العةىارة اإلسىالمية  14ل

 .39م  ص 1999  القايرة  الألبعة األول خبة   مكتبة مد(ول   
   القىىايرة  عاضىىم محةىىد رزا  معجىىم موىىأللحات العةىىارة والفنىىوس اإلسىىالمية  مكتبىىة مىىد(ول   الألبعىىة األولىى  15ل

 .23م  ص 2000
يى/ 923 -784الخبب بعةائر القايرة الدشنية ف  العور الةةلوك  الجركس  ل مشاال الجند)  سعد محةود  16ل

 .255ص   1م  جى 2007 عنألا  جامعة اآلداب  كلية إل  مقدمة دكتوراه  رسالة مخألوه م  1517 -1382
 .23  صاإلسالمية والفنوس  العةارة موأللحات معجمعاضم رزا:   17ل
 انظر الو ائ  الةتعددة للباب  ية  مقدمة يذه الدراسة.  18ل
 عال ىىىة -"بتتضىىة  يىىىذه الدراسىىة محاولىىىة تحدشىىىد نىىون الةكىىىاس  الىىذ) كىىىاس يسىىىتخدم فيىى  يىىىذا البىىاب  انظىىىر:   19ل

: "ثانيىىاالكتابىات مىى   يى  الةضىىةوس"  يىة   -التوىةيم"  و "ب: االسىتخدام"  يىىة  "موال بةكىىاس الفنى  التوىةيم
  ف  يذه م  الدراسة التحليليةالوناعة"   مكاس وتحدشد الت ري : "رابعامكاس الوناعة"  ية   -الكتابات"  و "ب

 الدراسة.
.  واألثىا  العةىارة  نجارة ف  األساس  واستعةالها األشجار  م  تؤخذ مضاوعة  ضلدة  لي ية  مادة الخبب:  20ل

جىىىوري  لم. روسىىىو   تكنولوجيىىىا الخبىىىةية  عىىى  الخبىىىب  انظىىىر:  للوىىىناعات األساسىىى  العامىىى  يىىى  واألخبىىىاب
تباي  الخبب: لأللبة الةدارس الوناعية: الو  األول  ترجةة:  ةد)  رب  سيد عةىدالةعأل   مراجعىة :عةىد 

ييىرت لوارنىر   اشىاال ؛ 12م  ص 1964هللا مفتاا   سم الترجةة والنبر للتعليم الفن   الألبعة الرابعة  القايرة  
موىىألف  م ةىىد  ؛ 6م  ص 1977ة العامىىة  ترجةىىة عةىىد الةىىنعم عىىاك   مألىىاب  األيىىرام التجاريىىة, القىىايرة  النجىىار 

 82م  ص 1981خامات الديكور  دار الفكر العرك   القايرة  
Briggs (M.), Muhammadan Architecture, pp. 203- 204. 

.  الخبىةية الةوىنوعات مى  والبىدة  الةتانىة منى  شىراد فيةىا يستعة  متي   خبب يو   العزيز) ل النق  الخبب  21ل
 مىىى  النىىىون ويىىىذا.  للوىىق  القا(لىىىة األخبىىىاب مىىى  ويىىو.  القويىىىة وك ليافىىى  الفىىىاتح  األضىىفر (لونىىى  النىىىون يىىىذا ويتةيىىز

 األشىاال فى  ويستعة .  الوارأ  ورسيا الةلأليق  بحر وكالد الباردة  البالد م  ويرد مور  إل  الواردة األخباب
 شىىادية: انظىىر والةبىىركيات  الةةلاىىي   ودكىىن الةقىىرئي   ودكىىن والةنىىا(ر  والبىىبا(ين  كىىاأل(واب  وعىىة الةتن الخبىىةية
 األولىىى   الألبعىىىة البىىىرا  زيىىىرا  مكتبىىىة العبةانيىىىة  بالقىىىايرة الدشنيىىىة العةىىىائر فىىى  األخبىىىاب العزيىىىز  عةىىىد الدسىىىو  
 مثرية دراسة والترك  الةةلوك  العوري  ف  مور ف  الةنا(ر بكر  م(و محةد نعة  ؛85 ص م 2003 القايرة 
 مثىىىا  الوكيىىى   فىىىاشزة ؛14ص م 1986 القىىىايرة  جامعىىىة اآلثىىىار  كليىىىة إلىىى  مقدمىىىة دكتىىىوراه  رسىىىالة مخألىىىوه فنيىىىة 

 .71 ص الةوح  
الوىىناعة"   مكىاس وتحدشىىد التى ري : التىى ري "  يىة  "رابعىىا -تتضىة  يىىذه الدراسىة تىى ري  يىذا البىىاب  انظىر: "م  22ل

 .الدراسةف  يذه 
 التىى ري : مكىىاس الوىىناعة"  يىىة  "رابعىىا -تتضىىة  يىىذه الدراسىىة تحدشىىد مكىىاس ضىىناعة يىىذا البىىاب  انظىىر: "ب  23ل

 .الوناعة"  ف  يذه الدراسة مكاس وتحدشد
 فيىىى  البىىىاب تبةيىىى  سىىىيتم الىىىذ) للةكىىىاس الةأللوكىىىة  القياسىىىات مخىىىذ فيىىىتم البىىىاب  ليكىىى  إعىىىداد لألريقىىىة بالنسىىىبة  24ل
 الةأللىوب  التوىةيم ويى  شىتم  يى  الزخىارم؛ وتوىور الخبىة   للبىاب الةأللىوب  التوةيم وي  ثم   الةدخ ل

 الةأللىىوب للزخىىارم  توىىور ويىى  شىىتم كةىىا البىىاب  ليكىى  وشىىك  العىىام  التكىىوي   يىى  مىى  الخبىىة ؛ البىىاب لبىىك 
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 بالةقاسىات اسىتخدام   الةىراد الخبىب  مى  الخبىةية  األلىواا  ألى  شىتم ذلىن  على  وكنىا  البىاب  يذا عل  تنفيذيا 
 األ(ىواب زاشىر  الىدش  ضىالا: انظىر واللسىاس  النقىر بألريقىة بعضىها  مى  الخبىةية  األلىواا يذة تبة  ثم الةأللوكة 
 .431 ص الخبةية 

 25ل 
Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire (du Xiveau Xviiiesiècle), Le Caire, III Partie, 

1975- 79; part I, p. 342; 

 .11م  ص 1996محةود م ةد دروي   مشاال الخبب  الألبعة األول   
 .11محةود دروي   مشاال الخبب  ص   26ل
عظىىم: يأللىىق علىى  القىىوائم الخبىىةية  الةكونىىة لهيكىى  األشىىاال الخبىىةية  الةةبلىىة فىى  الةنىىا(ر  ودكىىن الةقىىرئي     27ل

ويذا الةوأللح الةهن  شتداول  مي  الونعة الةتخوووس فى  يىذا ودكن الةةلاي   واأل(واب  والببا(ين  وغيريا؛ 
 . 301شادية الدسو   عةد العزيز  األخباب ف  العةائر الدشنية  ص   انظر: الةجال

 (هىىا والألىىرا  تحريكهىىا  يةكىى  بحيىى  الخىىار   مىى  بالبىىاب تبةىى  الةعىىدس  مىى  ضىىايرة  مداة  يىى : البىىاب مألر ىىة  28ل
 البىاب مألر ىة وتلعىب.  ذلىن مراد إذا للألىارا  فيفتح الةنزل  (داخ  م  يسةع  ضوت إل دا  معدنية؛  اعدة عل 
مألر ىىة البىاب  كتىىاب القىىايرة  ص  بت راريىىا   سى  الباشىىا  اإلسىىالم عنى  التىى  الةيىىوت  دخىول رداب فىى  يامىا دورا
612. 

  ألىىر البسىىتان   الةقىىب : يىىو مىىا شىىتم اإلمسىىا  بىى   كةقىىب  البىىاب  مو السىىكي   مو السىىيل  انظىىر: بألىىرس  29ل
؛ للةزيىىىد عىىى  مقىىىاب  األ(ىىىواب  711؛ مجةىىى  اللاىىىة العركيىىىة  الةعجىىىم الوسىىىي   ص 1650  ص 2الةحىىىي   جىىىى 

 مخألىىوه الةعدنيىىة  توىىةيم الةقىىاب  فىى  بالبىىك  وعال تهىىا ضىىالح  الو ي يىىة علىى  موىىألف  و يىىد م ةىىدانظىىر: 
 .48 -39م  ص 1978 لواس   التألةيقية  جامعة الفنوس  ماجستير  مقدمة إل  كلية رسالة

   Hل  ىرم شىك  على  و فى  اللألى   القفى : ومنها الخبةية  األ فال مو الةزاليج  يذه م  كبيرة منوان عرف   30ل
 : انظر خبةية  يبة مو خبة   وتركاس   عوفورةل ضايرة خبةية  ألعة م  شتكوس  و ف 

Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire, pp. 343; 
 موىىر فىى  اإلسىىالمية والةيىىوت الوكىىاالت محةىىد  موسىى  ؛ رفعىى 39 -37موىىألف   الو ي يىىة  ص  و يىىد م ةىىد

 مشىىاال الجنىىد)  سىىعد ؛ محةىىود220ص  م 1993 القىىايرة  األولىى   الألبعىىة اللةنانيىىة  الةوىىرية الىىدار العبةانيىىة 
 .271 ص الخبب 

 31ل 
Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire, p. 342;  

 . 93  ص 1 يحي  وزير)  موسوعة عناضر العةارة اإلسالمية  جى؛ 11محةود دروي   مشاال الخبب  ص 
 البىك   دائريىة غىائرة  دخلىة توجىد  يى  البع ؛ (بعضها الحبوات تعبيق عند تأللق ضناعية  عريقة وي   32ل

 يأللىق خبىةية   ألعىة منهىا يةتىد التى  الةقا(لىة  الحبىوة م  تعبق الألريقة  (هذه تنفيذيا الةراد الحبوات إ دأ ف 
 مةاثلىة الألريقىة ويىذه واتسىاعها  الاىائرة الدخلىة عةىق مى  متقاركىا وعولى  اللسىاس سىةن يكوس  مس وال(د لساس  عليها
 . 307األخباب ف  العةائر الدشنية  ص   انظر: شادية الدسو   عةد العزيز  "والعرموس الةفحار" عريقة لفكرة

 33ل 
Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire, p. 342. 

 34ل 
Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire, p. 342. 

 .70ناضر الحارث   معةال الخبب  ص   35ل
 .262ص  الخبب  مشاال الجند)  سعد محةود  36ل
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 علىىى  الزخىىارم يىىذه تنفىىىذ  ىىد الخبىىة   البىىاب تنفيىىذيا  علىىى  الةأللىىوب للزخىىارم  توىىىور ويىى  شىىتم مس بعىىد  37ل

 بعضىها  مو مى   توضىيلها  ةى  ذلىن كىاس سىوا  الةأللوكىة  بالةقاسىات  ألعهىا بعد منها  مجزا  مو الخبةية  األلواا
 مكانهىىا فىى  تبةيتهىىا شىىتم ثىىم خبىىةية ال حبىىواتال علىى  الزخىىارم تنفيىىذ شىىتم و ىىد واللسىىاس  النقىىر بألريقىىة بعىىد توضىىيلها 

  .431 ص الخبةية  األ(واب زاشر  الدش  ضالا: انظر (ي  القوائم  والعوار   والووار)  بالباب 
 يىىذه وتىىتم.  الن ىىي  الخبىىب مو الوىىدم  مو العظىىم  مو كالعىىا   مثةىى   بةىىادة الخبىىب زخرفىىة يىىو: التأليىىيم  38ل

 مى  ما  مادة مو الودم  مو العا   مو العظم  م  موقولة؛ مسألحة  ضايرة   أل  تحضير عريق ع  الألريقة
 فى  الوىايرة  القألى  يىذه تبةيى  ثىم الخبىب  فى  تألييةها الةراد األجزا  و فر معينة  فنية ب شكال التألييم؛ مواد

 األخبىاب زخرفىة محرز  عليها  انظر: جةال الةأللوكة الزخرفة لتبكي  الخبةية؛ السألوا عل  الةحفورة  األجزا 
 محةىد ؛93 ص م 1950 شنىاشر  البانيىة  السىنة األول  العىدد اإلسىالم  الةرسى مجلة اإلسالم   الةور)  الف  ف 
 عةىىد ؛277 ص اإلسىىالمية   اآلثىىار إلىى  مىىدخ  الباشىىا   سىى  ؛148 ص اإلسىىالم   الفىى  مىىرزوا  العزيىىز عةىىد

 اإلسىىالمية  والفنىىوس  العةىىارة موىىأللحات معجىىم ؛356 ص القىىايرة  كتىىاب والعىىا   الخبىىب شوسىى   علىى  الىىر وم
 .54 ص

 ومشىىيا  وموانىى   مدوات  ضىىناعة فىى  واآلخىىر الخبىىةية  التحىى  تأليىىيم فىى  م ىىديةا: ب سىىلوكي  العىىا  اسىىت خدم  39ل
 ضىىيد فى  العىا  الحوىول علىى  عريقىة والحفىر  وتتةبىى  للىنق   الحسىىنة بقا(ليتى  العىا  االسىتخدام  ويتةيىىز متنوعىة
   Mammothل الةىامو  ميضىا   يىواس وينىا  األر   سىألح على  شىت   ممىاك  فى  تيىي  مازالى  الت  الفيلة 
" الةسىىتودوس " اسىىم عليىى  يأللىىق ممىىام   وا ىىد نىىاب ذو ولكنىى  بالفيىى   شىىةي  رخىىر  يىىواس وينىىا  اآلس  انقىىر  الىىذ)

 انظىر:والهنىد   السىوداس  مى  العىا  تسىتورد موىر كانى  البحىر  و ىد جىاموس منيىاب إلى  إيافة   Mastodonل
نفى  ؛ 150  ص م1965تاريخى  وخوائوى   مألبعىة مسىعد  باىداد   محةد عةد العزيز مرزوا  الفى  اإلسىالم 

لوكىىاس لملفريىىد   الةىىواد والوىىناعات عنىىد  ؛159ص   الفنىىوس الزخرفيىىة اإلسىىالمية فىى  العوىىر العبةىىان الةؤلىى   
م  ص 1991ألبعة األول   القايرة   دما  الةوريي   ترجةة: زك  اسكندر  محةد زكريا غنيم  مكتبة مد(ول   ال

السىىىىيد عةىىىىد العزيىىىىز سىىىىالم  تحىىىى  العىىىىا  ؛ 282 -280سىىىى  الباشىىىىا  مىىىىدخ  إلىىىى  اآلثىىىىار اإلسىىىىالمية  ص  ؛ 62
عةىىد الىىر وم علىى  ؛ 8  5م  ص 1996األندلسىىية فىى  العوىىر اإلسىىالم   مؤسسىىة شىىباب الجامعىىة  اإلسىىكندرية  

عةىىىد الىىىرازا  الفنىىىوس اإلسىىىالمية  تىىى  نهايىىىة العوىىىر م ةىىىد ؛ 365شوسىىى   الخبىىىب والعىىىا   كتىىىاب القىىىايرة  ص 
محةىىد محةىىد ممىىي   ؛ 188اضىىم رزا  معجىىم موىىأللحات العةىىارة والفنىىوس اإلسىىالمية  ص ع؛ 78الفىىاعة   ص 

علىى  م ةىىد الألىىاي   الفنىىوس الزخرفيىىة اإلسىىالمية الةبكىىرة ؛ 79ليلىى  علىى  إ(ىىراليم  الةوىىأللحات الةعةاريىىة  ص و 
؛ مةىىىدوا 87م  ص 2000    مكتبىىىة زيىىىرا  البىىىرا  الألبعىىىة األولىىى   القىىىايرة  لفىىى  العوىىىري  األمىىىوأ واليباسىىى

رمضىىىاس محةىىىود م ةىىىد  معةىىىال العىىىا  والعظىىىم فىىى  موىىىر منىىىذ العوىىىر اإلسىىىالم  الةبكىىىر و تىىى  نهايىىىة العوىىىر 
مى   1  و اشية ر ىم5م  ص 2001الةةلوك   مخألوه رسالة ماجستير  مقدمة إل  كلية اآلثار  جامعة القايرة  

 ؛فحةنف  الو
Herz (M.), Catalogue of the National Museum of Arab Art, London, 1896, pp. 50- 54; Lane-Poole (S.), 

the Art of the Saracens, pp. 171, 175- 179, figs. 70 &71; Contadini (A.), Islamic Ivory Chess Pieces, 

Draughtsmen and Dice, Islamic Art in the Ashmolean Museum, Part One, J.Allan Ed., Oxford Studies 

in Islamic Art X, Oxford, 1955, 111-154; Yeomans (R.), the Art and Architecture of Islamic Cairo, p. 

56.  
 مسىىألح علىى  والزخىىارم  الرسىىومات فيىى  تىىنق  الزينىىة  مىى  يىىرب يىىو الفنىى   األثىىر)  الةوىىأللح فىى  الحفىىر   40ل

 الةختلفىىة  ب نواعىى  الحفىىر  ويسىىتخدم.  ونحويىىا والجىىص  والحجىىر  والةعىىدس  والزجىىا   والعىىا   الخبىىب  خامىىات
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 السىألح  عى  بىارزة زخارفىة فتكىوس  البىارز  للحفىر وكالنسىبة.  الخبىب على  الزخرفيىة التبىكيالت إ هىار فى  عادة 
 الزخىارم يىذه يجعى  مةىا  ائةىة؛ (زاويىة الزخىارم   ىول الةوجىودة األريىية  و زالىة  فىر شىتم  يى  مختلفة؛ (نسب
 ملوىو ة منهىا لى  يخي  الزخارم يذه إل  والنا ر متساوية  الزخارم  عليها الةنفذ األريية  وتكوس  بارزة  تظهر
 ؛165 ص العبةىىان   العوىىر فىى  اإلسىىالمية الزخرفيىىة الفنىىوس  مىرزوا  العزيىىز عةىىد محةىىد: انظىىر األريىىية  على 
 الألبعىىىة الخدشويىىىة  الوىىىنائ  مدرسىىىة جىىىز اس  والوىىىنائ   الفنىىىوس  فىىى  الةىىىدائ  مجةىىى : النقيىىىب الةليجىىى  الةىىىنعم عةىىىد

 عاضىم ؛99 ص الدشنيىة  العةىائر فى  األخبىاب العزيز  عةد الدسو   شادية ؛79 ص م 1894 القايرة  البالبة 
 ف  الةعةارية الخبب معةال الحارث   ناضر ؛83 -82 ص اإلسالمية  والفنوس  العةارة موأللحات معجم رزا 

 مم جامعىة اإلسالمية  والدراسات البريعة كلية إل  مقدمة ماجستير  رسالة مخألوه العبةان   العور ف  الحجاز
 العوىىر فىى  جىىدة بةدشنىىة الةعةاريىىة الخبىىةية الوىىناعات البقفىى   عأليىىة زايىىر هللا عةىىد ؛33 ص م 1986 القىىرأ 

 والدراسىىىات البىىريعة كليىىىة إلىى  مقدمىىة ماجسىىىتير  رسىىالة مخألىىىوه م 1916 -1517/ يىىى1335 -923 العبةىىان 
 .  27 ص م 2001 القرأ  مم جامعة اإلسالمية 

 الخبىب  مى   بىوات مو ضىايرة   ألى  اسىتخدام عريىق عى  الألريقىة يىذه تنفيذ شتم: والتعبيق التجةي  عريقة  41ل
 مشىىكاال مكونىىة سىىدائب  مو إعىىارات داخىى  معىىا  وتعبىىق زخرفتىى   الةىىراد الخبىىة  السىىألح علىى  بعضىىها  مىى  تجةىى 
 فعةى  الوىنعة؛ فى  فائقىة  ود ىة كةيىرا  و تىا تتأللىب الألريقىة ويىذه.  النجةيىة األعباا: ميةها م  متنوعة  يندسية
 كىى  ألس ذلىىن كةيىىرا؛ ضىىةرا شتأللىىب والةعبىىقة  الةجةعىىة الوىىايرة الحبىىوات رالم مىى  شتىى ل  مىىبال  بىىاب موىىران
 ا(تكىىار الألريقىىة يىىذه مس الةعتقىىد ومىى .  األخىىرأ  الحبىىوة شىىك  تالئىىم وكألريقىىة (د ىىة  ضىىنعها شىىتم مس يجىىب  بىىوة

 الحىاد)/ الهجىر)  الخىام  القىرس  إلى  ترجى  اإلسالم   العور م  الألريقة  (هذه الةنفذة النةاذ  وم دم.  إسالم 
 الجةىال  (ىدر ووزيىره الفىاعة  بىا  الةستنور الخليفة اسم علي  الةسج  بالةنةر استخدم   ي  الةيالد)؛ عبر

 وم ىدم بالقىدس  الخليى    ىرم إلى  األشىوك  الىدش  ضىالا نقلى  ثىم بعسىقالس  الحسىي  لةبىهد عة  والذ)   يى484ل
 الخليفة عهد إل  ويرج  ن يسة  السيدة بةحراب استخدم   ي  الفاعة ؛ العور إل  ترج  مور  ف  نةاذجها 
 الألريقىة يىذه  ظيى  و ىد .  يىى555 -549ل سىنة إلى  ويرجى  ر يىة  السىيدة ومحىراب   يىى541ل هللا لىدش  الحافظ

 -148 ص اإلسىىالم   الفىى  مىرزوا  العزيىىز عةىىد محةىد: انظىىر العوىور  مىىر علىى  والجةىال؛ والد ىىة  بىالتألوير 
 ر ىىم شىك    ت.دل (يىروت  العركى   الرائىد دار اإلسىالمية  والتوىاوير الزخرفيىة الفنىوس  معلى   سى   زكى  ؛149
 الخبىىىىب شوسىىىى   علىىىى  الىىىىر وم عةىىىىد ؛؛277 -276 ص اإلسىىىىالمية   اآلثىىىىار إلىىىى  مىىىىدخ  الباشىىىىا   سىىى  ؛353

 -104 ص الدشنية  العةائر ف  األخباب العزيز  عةد الدسو   شادية ؛362 -360 ص القايرة  كتاب والعا  
 .59 -58 ص الخبب  معةال الحارث   ناضر ؛105

الخبىةية   الوىناعات البقف   هللا عةد ؛188عاضم رزا  معجم موأللحات العةارة والفنوس اإلسالمية  ص   42ل
 .35ص 

مخألوه رسالة ماجسىتير   "دراسة تحليلية" األخباب ف  واجهات العةارة اإلسالمية  عليا  كام  عةد الناضر  43ل
 .84م  ص 2010مقدمة إل  كلية الفنوس الجةيلة  جامعة  لواس  

 . 93  ص 1يحي  وزير)  موسوعة عناضر العةارة اإلسالمية  جى  44ل
  جروس (ىرس  الألبعىة األولى   (يىروت   فرنس ) إنكليز   موسوعة العةارة اإلسالمية عرك عةد الر يم غالب   45ل

 .  23ص عاضم رزا  معجم موأللحات العةارة والفنوس اإلسالمية  ؛ 72 صم  1988لةناس  
 .260ص  الخبب  مشاال الجند)  سعد محةود  46ل
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عاضىىم رزا  معجىىم موىىأللحات العةىىارة والفنىىوس اإلسىىالمية   ؛72   صعةىد الىىر يم غالىىب  موسىىوعة العةىىارة  47ل

 . 260ص  الخبب  مشاال الجند)  سعد ؛ محةود23ص 
التى  تحىي  بالبىاب مو البىبا   و ىد توجىد   تأللق الوثائق كلةة "(رور"؛ ومفرديا "(ر"  عل  اإلعارات الخبةية  48ل

 إ(ىىىىراليم  علىىىى  ممىىىىي   وليلىىىى  محةىىىىد   انظىىىىر: محةىىىىدعليهىىىىا زخىىىىارم نباتيىىىىة مو يندسىىىىية  فيىىىىرد "(ىىىىرور دا مويةىىىىة"
 .21ص  الةعةارية  الةوأللحات

عاضىىم رزا  معجىىم موىىأللحات العةىىارة والفنىىوس اإلسىىالمية  ؛ 72 عةىد الىىر يم غالىىب  موسىىوعة العةىىارة  ص  49ل
 .  23ص 

 .266ص  الخبب  مشاال الجند)  سعد محةود  50ل
عاضىىم رزا  معجىىم موىىأللحات العةىىارة والفنىىوس اإلسىىالمية  ؛ 72 عةىد الىىر يم غالىىب  موسىىوعة العةىىارة  ص  51ل

 . 36الخبةية  ص  الوناعات البقف   هللا ؛ عةد23ص 
 .266ص  الخبب  مشاال الجند)  سعد محةود  52ل
عاضىىم رزا  معجىىم موىىأللحات العةىىارة والفنىىوس اإلسىىالمية  ؛ 72 عةىد الىىر يم غالىىب  موسىىوعة العةىىارة  ص  53ل

 .  23ص 
والسىىاك  يىىو  سىىواك .  والجةىى  ضىىائره  فيىى  شىىدور الىىذ) البىىاب  معلىى : السىىاك : الوسىىي  جىىمالةع فىى  جىىا   54ل

 عنىد تجويىل  مو ثقىب  (هىا يعةى  وكىاسالعتبة العلوية للباب  وي  تفو  (ي  موران مو مورع  البىاب ومنىوره  
  لىيال  بىارزة بى عرام لأل(ىواب العليىا األعتاب جهزت و د.  األ(واب يل  محاور وشك  شتفق الحائ   م  إلتقائها
 تسىجيلية  مو دشنيىة ل معىي ؛ مضىةوس  ذات كتابىات م يانىا عليهىا ويىنق  الةىدخ   فتحىة جىدار)  (ىداخ  تولج كان 
 الوىىىناعات البقفىىى   هللا ؛ عةىىىد439  انظىىىر: مجةىىى  اللاىىىة العركيىىىة  الةعجىىىم الوسىىىي   ص  غيريىىىا مو دعائيىىىة  مو

 .  260 ص الخبب  مشاال الجند)  سعد محةود ؛36 ص الخبةية 
 األسىىف .  والعتبىىة السىىفلية يكىىوس عولهىىا جفنهىىا: العىىي  ومىى  البىىاب  عتبىىة: األسىىكف : الوسىىي  الةعجىىم فىى  جىىا   55ل

 وتبةيتهىا الرابى   السىفل  الجىز  معى  وتبىك  األجىزا   البالثى  الخبة  اإلعار بحدود وعريها الباب  فتحة باتسان
الداخ    إل  ذلن غير مو والحبرات  الغبار  دخول مو الةا   تسرب ويةن  القوة  م  مزيدا الباب يعأل  باألر 
 محىىاور لتوجيىى  يسىىتخدم ومجىىرأ؛ الحىائ   مىى  التقائهىىا عنىىد   عقىىبل يىح  (تجويىىل تجهىىز السىىفلية العتبىىة وكانى 
 الوىناعات البقفى   هللا ؛ عةىد439 ص الوسىي   الةعجىم العقب  انظر: مجةى  اللاىة العركيىة  إل  األ(واب يل 

 .260ص  الخبب  مشاال الجند)  سعد ؛ محةود36الخبةية  ص 
 .261 -260ص  الخبب  مشاال الجند)  سعد محةود  56ل
 .261ص  الخبب  مشاال الجند)  سعد محةود  57ل
الدرفىىة مو الضىىلفة: يىى  إ ىىدأ موىىراع  البىىاب  مو البىىبا   ويةىىا كلةتىىاس عاميتىىاس  مفوىىح منهةىىا الوىىىفق   58ل

و ىىىد ورد يىىىذه .  و ىىىد يكىىىوس للبىىىاب درفىىىة وا ىىىدة  مو درفتىىىاس  الوىىىاد وفتحهىىىا وسىىىكوس الفىىىا    والةوىىىرانل(تبىىىدشد 
إمىا للداللىة على  البىاب الخبىة   ذ) الةوىراعي   الىذ)  -(ىذات الةعنى -الةوأللح ف  وثائق العوىر الةةلىوك  

الببا(ين  والنوافذ؛ فقي  "باب مركى  يالق عل  الدار  مو الحانوت  مو الوكالة  مو غيريا  و ما للداللة عل  مغألية 
 إ(ىىىراليم  علىىى  ممىىىي   وليلىىى  محةىىىد   انظىىىر: محةىىىد(درفىىىة وا ىىىدة"  "درفىىىات خبىىىب"  "درفىىىات شىىىبا(ين"  ونحىىىو ذلىىىن

عاضىىم رزا  معجىىم ؛ 388  187 عةىىد الىىر يم غالىىب  موسىىوعة العةىىارة  ص؛ 47ص  الةعةاريىىة  الةوىىأللحات
 .  105موأللحات العةارة والفنوس اإلسالمية  ص 
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عاضىىم رزا  معجىىم موىىأللحات العةىىارة والفنىىوس اإلسىىالمية  ؛ 72 عةىد الىىر يم غالىىب  موسىىوعة العةىىارة  ص  59ل

 . 23ص 
 .34الخبةية  ص  الوناعات البقف   هللا عةد  60ل
 .431 ص الخبةية  األ(واب زاشر  الدش  انظر: ضالا  61ل

 62ل
 Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire, pp. 332; 

 . 80 األخباب ف  واجهات العةارة اإلسالمية  ص  عليا  كام  عةد الناضر
   .سم 5 : التخانةل السةن سم  89: العر  م  1,88: االرتفان: يذا الباب كةا شل  مبعاد  63ل
ولعىىى  سىىىةب التركيىىىز علىىى  العةىىىائر السىىىكنية  دوس غيريىىىا مىىى  منىىىوان العةىىىائر األخىىىرأ  سيتضىىىح عنىىىد دراسىىىة   64ل

ومنا بىىىة مضىىىةوس الكتابىىىات الةسىىىجلة علىىى  يىىىذا البىىىاب  انظىىىر الكتابىىىات مىىى   يىىى  الةضىىىةوس  يىىىة  الكتابىىىات 
 والزخارم  م  يذه الدراسة.  

 .158مثر ر م   65ل
 القىايرة ومقاعىديا فى  العوىري  الةةلىوك  والعبةىان  "دراسىة مثريىة  ضىارية"  منىازل موىألف  يىاغ   غزواس  66ل

 . 53 -47 م  ص2004مكتبة زيرا  البرا  الألبعة األول   القايرة   
 . 228مثر ر م   67ل

Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire, pp. 21- 33. 
 .66 -62 ص القايرة  منازل ياغ   غزواس  68ل
 .  51مثر ر م   69ل

Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire, pp. 12- 14. 
 .92 -84 ص القايرة  منازل ياغ   غزواس  70ل
؛ رفعى  268انظر: محةد موألف  نجيب  العةارة ف  العور العبةان   كتاب القايرة  ص   559مثر ر م   71ل

 .  238موس   الوكاالت والةيوت  ص 
Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire, pp. 68- 73. 

 .117 -113 ص القايرة  منازل ياغ   غزواس  72ل
رفعى  ؛ 268محةد موألف  نجيب  العةارة ف  العور العبةان   كتاب القايرة  ص   انظر: 321مثر ر م   73ل

 . 238موس   الوكاالت والةيوت  ص 
Briggs (M.), Muhammadan Architecture, p. 157; Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du 

Caire, pp. 53- 68. 
 .126 -118 ص القايرة  منازل ياغ   غزواس  74ل
رفعى  ؛ 268محةد موىألف  نجيىب  العةىارة فى  العوىر العبةىان   كتىاب القىايرة  ص   انظر: 72مثر ر م   75ل

 .243  238موس   الوكاالت والةيوت  ص 
Briggs (M.), Muhammadan Architecture, p. 157; Revault (J.) et Maury (B.), Raymond (A.) & Zakarya 

(M.), Palais et Maisons du Caire, pp. 142- 151. 
 .135 -129 ص القايرة  منازل ياغ   ؛ غزواس313 -343 رفع  موس   الوكاالت والةيوت  ص  76ل
 . 268محةد موألف  نجيب  العةارة ف  العور العبةان   كتاب القايرة  ص   انظر: 339مثر ر م   77ل

Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire, pp. 105- 108. 
 .145 -138 ص القايرة  منازل ياغ   غزواس  78ل
 الخبة   بالدراسة الوض ية. الباب يذا انظر مبعاد  79ل
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 انظر نةاذ  األ(واب الةذكورة ف  منزل جةال الدش  الذية .  80ل
  14الةزخرفة ف  الألراز األمو)  مجلىة كليىة اآلداب  جامعىة القىايرة  الةجلىد  األخباب شافع   انظر: فريد  81ل

 .272 ر م شك  الزخرفية  الفنوس  معل   س   ؛ زك 72 -68 ص  2الجز  
 .314 ر م شك  الزخرفية  الفنوس  معل   س   زك   82ل
 ص القىايرة  كتىاب الحىاكم  الباشىا  بىاب  سى  ؛334 شىك  ر ىم الزخرفيىة  الفنىوس   س   معلى  زك : انظر  83ل

 العركيىىىة  البقافىىىة دار واألشىىىوك   الفىىىاعة  العوىىىري  فىىى  اإلسىىىالمية الفنىىىوس   سىىىي   إ(ىىىراليم محةىىىود ؛520 -514
 . 217 -216 م  ص2009   القايرة البالبة  الألبعة القايرة  جامعة

   الهيئىىىة العامىىىة 159الةسىىىاجد األثريىىىة  جىىىز اس  سلسىىىلة ذاكىىىرة الكتابىىىة ل تىىىاري  الويىىىاب  عةىىىد انظىىىر:  سىىى   84ل
 5 الوىىىالحوس  وموليا يىىا موىىر مىىىاير محةىىد  مسىىاجد ؛ سىىعاد12ص   1م    2014القىىايرة   لقوىىور البقافىىة 

 الزخرفيىىة الفنىىوس  ياسىىي   الناضىىر عةىىد ؛154 ص  2 م  جىىى1976 اإلسىىالمية  للبىىئوس  األعلىى  الةجلىى  مجىىزا  
 -112م  ص 2002 اإلسىىىكندرية  والنبىىىر  الألباعىىىة لىىىدنيا الوفىىىا  دار األشىىىوك   العوىىىر فىىى  بةوىىىر اإلسىىىالمية

   مركىىز2جىىى  جىىز اس  األشىىوك   العوىىر فىى  اإلسىىالمية الفنىىوس  ؛ عةىىد العزيىىز ضىىالا سىىالم  الفنىىوس الزخرفيىىة 113
 .50م  ص 2000 للنبر  الكتاب

 .97مثر ر م   85ل
 .131  لو ة ر م 131 -129محةود سعد الجند)  مشاال الخبب  ص   86ل
 .99مثر ر م   87ل
 .133 -132  لو ة 134 -132محةود سعد الجند)  مشاال الخبب  ص   88ل
 .186 -185  177األخباب ف  العةائر الدشنية  ص   شادية الدسو   عةد العزيز  89ل

�
(90)
Grohmann (A.), "The origin and early development of floriated Kūfic", Ars Orientalis, vol. 2, 1957, 

p. 183 figs. 1 and 2; 

؛ 858ياسييي ، فنونييل  فنية، ييي ،    صدد النا؛�عبدد ��45  صالكوفيىةالكتىىىابات  دراسىة فىى  تألىور  إ(ىراليم جةعىىة

�.�110محةد  سىام الدش  إسةاعىي   الكتىابات العركية  ص

فىىى  الركىىى  األول مىىى  القىىىرس البالىىى     يىىى   هىىىر فىىى  الةر لىىىة التاليىىىة لتعىىىري   ىىىوائم  ىىىروم الخىىى  الكىىىوف   91ل
لزخرفتها بعد ذلن ب نوام مىراوا نخيليىة   الهجر)/ التاس  الةيالد)؛ إذ مفسح تعري   اماتها الةجال ممام الفناس

و د ساعد على  يىذا التألىوير عةيعىة  ىروم الخى  الكىوف  اليىاب  الجىام   وموراا نباتية متولة بالحروم مباشرة
�.54 -53العركية  ص  الكتابات داود    مايسةو ا(ليت  للزخرفة  ذ) الزوايا

 92ل 
Miles (G. C.), Early Islamic Tombstones from Egypt in the Museum of Fine Arts, Boston, Ars 

Orientalis, Vol. 2 (1957), pl. 1, fig. 1, p. 215. 
�.54العركية  ص  الكتابات داود  مايسة  93ل
�.�45  صالكوفيةالكتىابات  دراسة ف  تألور  إ(راليم جةعة  94ل

 بالسىىواد  الىىنق : والعجىىم التنقىىي   يىىو: الخىى  فىى  واالعجىىام بىىالنق   الكتىىاب اسىىتعجام إزالىىة يىىو :لاىىة اإلعجىىام  95ل
 لةىا خوفىا   وذلىن  را تهىا؛ فى  اللىب  و ون لعدم الرسم  ف  الةتبا(هة الحروم نق : م) نقألتاس  عليها التا ؛ مب :
 بىىالنق   معجةتىى  إذا معجىىم وكتىىاب اسىىتعجام   مزلىى  الكتىىاب معجةىى " جنىى  ا(ىى   ىىال.  توىىحيل مىى  عليهىىا يألىىرم
 للكىالم مضىوال   كانى  و س لهىا  (يىاس ال الةعجةىة كىالحروم لهىا  (ياس ال عجةة (ها النق  شكول ألس معجةا   وسة 
؛ 586؛ مجةىى  اللاىىة العركيىىة  الةعجىىم الوسىىي   ص 385  ص 12ا(ىى  منظىىور  لسىىاس العىىرب  جىىى :   انظىىر"كلىى 
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 فىى  والكتابىىة الخىى  الجةىىور)  وييىىب ؛ يحيىى 196 -273 ص الكوفيىىة  الكتابىىات تألىىور فىى  دراسىىة جةعىىة  إ(ىىراليم
 . 105 ص م 1994 (يروت  األول   الألبعة اإلسالم   الارب دار العركية  الحضارة

 ومكى  اإلعجىام  مى  مجىردة الةوىا   وكانى  التوىحيل  لبىيون نتيجىة كاس باإلعجام االيتةام مس شن وال  96ل
 ثىم مرواس  (  الةلن عةد ميام إل  سنة  ومركعي  نيفا   عن   هللا ري  عفاس  (  عبةاس موح  ف  يقرموس  الناس
 ويىىى  ك تلابىىى  مىىى  فأللىىىب العىىىراا  والىىى  شوسىىى   (ىىى  الحجىىىا  مفىىىزن مةىىىا العىىىراا؛ فىىى  وخاضىىىة التوىىىحيل  كبىىىر

 (ى  نوىر يو (  و ي  يعةر  (  يحي  يو الةوا   نق  م  مول إس و ي  الةبتةهة  الحروم عل  العالمات 
 مجلىىة الةختلفىة  عوىىوره فى  وتألىوره العركىى  الخى  مضى  فىى  وجدشىد  ىىديم ذنىوس  شوسى : عاضىم  انظىر للتفوىىي 

 البىىىئوس  واإلعىىىالم  دار البقافىىىة وزارة   العركىىى  بىىىالخ  خىىىاص عىىىددل 4 العىىىدد  15 الةجلىىىد الةىىىورد  مجلىىىة الةىىىورد 
؛ 108 -105 ص والكتابة  الخ  الجةور)  يحي  ؛12 -11ص  م 1986 العرا ية  الجةهورية العامة  البقافية
 ص م 2011 القىىايرة  الهجىىر)  السىىادس القىىرس   تىى  العركيىىة الكتابىىات الفتىىاا  عةىىد إسىىةاعي  الىىدش   سىىام محةىىد
37. 

 انظر توزي  النص الكتا(  لهذه الحبوة.  97ل
 غالىب (ى  كبيىر (ى  شزيىد (ى  جريىر (ى  محةىد جعفىر م(ى ل الألةر) {: الر يم الر ة  هللا بسم}انظر ف  تفسير   98ل

 الةحسىىى  عةىىىد (ىىى  هللا عةىىىد الىىىدكتور: تحقيىىىق القىىىررس  ر) ت ويىىى  عىىى  الةيىىىاس جىىىام    م923يىىىى/ 310 ت اآلملىىى 
 يجىىر (ىىدار اإلسىىالمية والدراسىىات البحىىو  مركىىز مىى  بالتعىاوس  التركىى   الةحسىى  عةىىد (ىى  هللا عةىىد: تحقيىىق التركى  
 األولىىى   الألبعىىىة واإلعىىىالس  والتوزيىىى  والنبىىىر للألباعىىىة يجىىىر دار مجلىىىد  26 يةامىىىة   سىىى  السىىىند عةىىىد الىىىدكتور
 فىىرا (ىى  بكىىر م(ىى  (ىى ِ  م ةىىد (ىى  هللا شىىة  الىىدش  محةىىد عةىىد م(ىى ل ؛ القرعةىى 134 -111 ص  1مجىىى م 2001

 20 مع ىي   و (ىراليم الةردونى  م ةىد: تحقيىق القىررس  أل كىام الجام    م1273يى/ 671 ت الخزرج  األنوار) 
 كبيىىر ؛ ا(ىى 107 -91 ص  1جىىى م 1964 القىىايرة  البانيىىة  الألبعىىة الةوىىرية  الكتىىب دار   مجلىىدات 10ل جىىز 
 تفسىير   م1373يىى/ 774 ت الدمبىق  ثىم البوىر)  القرشى  كبيىر (ى  عةىر (ى  عةاد الىدش  إسىةاعي  الفدا  م( ل

 (يضىوس  على  محةىد منبىورات العلةيىة  الكتىب دار مجىزا   9 الىدش   شىة   سىي  محةد: تحقيق العظيم  القررس
  .41 -31 ص  1جى م 1998 (يروت  األول   الألبعة

 معىال (ى  الىر ة  عةد: تحقيقالةناس   كالم تفسير ف  الر ة  الكريم ناضر السعد)  تيسير (  الر ة  عةد  99ل
 .39م  ص 2000األول    الرسالة  الألبعة اللويحق  مؤسسة

 ِمىى ْ  ِإنهىى   : تعىىال   ولىى  نىىزل  تلىى   «اللهىىم باسىىةن» تفتىىتح الكتىىب تىىزل ولىىم: البىىيبان ل  محةىىد (ىى  إ(ىىراليم  ىىال  100ل
ىلاْيةاسا   وروأ   .بعىىده سىىنلة وضىارت وسىىللم  عليىى  هللا ضىلل  هللا  رسىىول (هىىا الىىرهِ يِم  فاسىتفتح الىىرهْ ة ِ  َّللاهِ  ِبْسىمِ  واِ نهىى    س 
 «اللهىىمل  باسىىةن»  ىىري  تكتىىب كةىىا يكتىىب  كىىاس وسىىللم  عليىى  هللا ضىىلل  هللا  رسىىول مسل  عبقاتىى   فىى  سىىعد (ىى  محةىىد
م ْرسىىايا  ماْجرايىىا َّللاهِ  ِبْسىىمِ  ِفيهىىا اْركاة ىىوا وا ىىالا  عليىى  نىىزل  تلىى  ىى ِ  نىىزل  تلىى  هللا  باسىىم فكتىىب وا ىىوا    ا  اْدع  ىىوا ماوِ  َّللاه  اْدع 

لاْيةاسا  ِم ْ  ِإنه    نزل  تل  «الر ة  هللا بسم» الرهْ ة ا  فكتب  الر ة  هللا بسم» الرهِ يِم  فكتب الرهْ ة ِ  َّللاهِ  ِبْسمِ  واِ نه    س 
 ضىىبح   م1418يىىى/ 821م ةىىد ت  (ىى  علىى  (ىى  م ةىىد الىىدش  شىىهاب اليبىىاس م(ىى ل   انظىىر: القلقبىىند)«الىىر يم
  .211 -210 ص  6 لد.ت   جى (يروت  العلةية  الكتب دار مألبعة جز   15 اإلنبا  ضناعة ف  األعب 

 مجىزا  كافة منوان العةائر: الدشنية  والةدنية  والحركية ...ال ؛  ي  توجىد على  الكبيىر مى  نجد البسةلة عل   101ل
 كتابىىات مىى  تكىىوس  مىىا وغالبىىا الىى  ... الت سيسىىية والنقىىوأل والةحاريىىب  والجىىدراس  كالةىىداخ  : ومبىىتةالتها الةبىىان  
الألولىون   مألبعىة  الجىام  ووضى  والدعائية  انظر: محةود عكىوأل  تىاري  والتسجيلية  الدشنية كالكتابات: مخرأ 
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؛ إ(ىراليم جةعىة  دراسىة فىى  2  لو ىىة ر ىم 24 -22م  ص 1927دار الكتىب الةوىرية  الألبعىة األولى   القىايرة  
؛ سىعاد 57 -41  ص 1؛ م ةد فكىر)  مسىاجد القىايرة ومدارسىها  جىى 196 -190ات الكوفية  ص تألور الكتاب

؛ عةىىد الىىر ة  320 -307  ص 4  جىىى 138 -131  ص 3؛ جىىى 324 -314  1مىىاير  مسىىاجد موىىر  جىىىى 
؛ شىىىايندة فهةىىى  كىىىريم  جوامىىى  ومسىىىاجد ممىىىرا  السىىىلألاس 482 -481فهةىىى    لعىىىة الجةىىى   كتىىىاب القىىىايرة  ص 

 -30ص  م 1987 القىايرة  جامعىة اآلثىار  كليىة إلى  مقدمىة دكتىوراه  رسىالة محةد (   ىالووس  مخألىوه الناضر
؛ غىىىزواس 106 -103  101 -98ص  العركيىىىة  الكتابىىىات إسىىىةاعي   الىىىدش   سىىىام ؛ محةىىىد483 -465  258

 ؛ 94 -93  70 -67  61  45موألف  ياغ   منازل القايرة  ص 
Yeomans (R.), the Art and Architecture of Islamic Cairo, p. 107 

  ررنيىىة ريىىة ثىىم  «الىىر يم الىىر ة  هللا بسىىم» بوىىياة: القةىىور؛ شىىوايد البسىىةلة علىى  مس تكتىىب الةعتىىاد مىى  كىىاس  102ل
 الةتعلقىة األدعيىة مو  د يكتب بعى  اليبىارات الةتعلقىة بىالةوت  وكعى  الكريةة  القررنية اآليات بع  مو كريةة 
 مغلىىىب فىىى  ومهنتىىى  وموعنىىى   الةتىىىوف   اسىىىم ثىىىم التو يىىىد  وشىىىهادة والنىىىار  والجنىىىة والحسىىىاب والبعىىى  الةىىىوت بةقىىىام

   انظر: « ةر يذا» عبارة تتقىدم  والسىنة  والبهىر  اليوم  عل  مبىتةىال   وفات  وتاري  ومذلب   األ ياس 
Miles (G. C.), Early Islamic Tombstones, pp. 215-226 

 رزا  معجىىىىىم ؛ عاضىىىىىم152 -147  137 -130إ(ىىىىىراليم جةعىىىىىة  دراسىىىىىة فىىىىى  تألىىىىىور الكتابىىىىىات الكوفيىىىىىة  ص 
 -144  79؛ مايسىىىىة داود  الكتابىىىىات العركيىىىىة  ص 159 -158ص  اإلسىىىىالمية  والفنىىىىوس  العةىىىىارة موىىىىأللحات

  98-92  87 -84  68  54ص  العركيىىىىىة  الكتابىىىىىات إسىىىىىةاعي   الىىىىىدش   سىىىىىام ؛ محةىىىىىد152 -149  145
 مىى   ةىىور شىىوايد علىى  والزخرفىىة العركىى  للخىى  الجةاليىىة الزيلعىى   القىىيم عةىىر (ىى  م ةىىد (نىى  ؛ زيىىرا 109 -106
 درجىىىة علىىى  الحوىىىول لةتأللبىىىات اسىىىتكةاال مقىىىدم بحىىى  الهجىىىر)  البالىىى  القىىىرس  فىىى  الةكرمىىىة بةكىىىة الةعىىىالة مقةىىىرة

 .  7ص  م 2008 سعود  الةلن التركية  جامعة كلية التركية  ف  اآلداب ماجستير
بسىم هللا »  مو بوىياة: «بسىم هللا»ف   الة تسجي  البسةلة عل  الةسكوكات  فتنها عادة ما تكوس بوىياة:   103ل

  وفى  كبيىىر مى  الحىىاالت  ال تسىج  البسىىةلة علىى  النقىود  كةىىا فى  نقىىود الدولىة العبةانيىىة  انظىىر: «الىر ة  الىىر يم
نبى ة السىكة الفاعةيىة  -1الفاعةية بةجةوعة متح  الف  اإلسىالم   مايسة محةود داود  دراسة مثرية وفنية للسكة
 الةجلىىة مبحىىا  مجةوعىىة يىىة  م   بحىى 975 -909يىىى ل365 -297 تىى  نهايىىة عهىىد الخليفىىة الةعىىز لىىدش  هللا 

؛ عىىىىاع  176 -136م  ص 1989  36 الةجلىىىىد القىىىىايرة  التاريخيىىىىة  الةوىىىىرية الجةييىىىىة الةوىىىىرية  التاريخيىىىىة
  موسىىىوعة النقىىىود فىىى  العىىىالم اإلسىىىالم   الجىىىز  األول  نقىىىود الخالفىىىة اإلسىىىالمية لعوىىىر منوىىىور محةىىىد رمضىىىاس

الخالفىىىة األمويىىىة األندلسىىىية   دار  -الخالفىىىة الفاعةيىىىة -الخالفىىىة اليباسىىىية -الخالفىىىة األمويىىىة -الخلفىىىا  الراشىىىدش 
 موىىىر فىىى  الةتداولىىىة النقىىود؛ م ةىىىد السىىىيد الوىىىاو)  507 -48م  ص 2004القىىايرة  الألبعىىىة األولىىى   القىىايرة  

؛ 134 -17ص م  2001القىايرة   األول   والدراسات  الألبعة والنبر لاعالم العركية الحضارة العبةانية  مركز
ناضر السيد محةود النقبةند)  الىدريم األمىو) الةضىروب على  الألىراز اإلسىالم   دار الوثىائق للدراسىات والألبى  

 العركيىىة البسألويسىى   الكتابىىات السىىيد محةىىد؛ 112 -15م  ص 2006والنبىىر والتوزيىى   الألبعىىة البانيىىة  دمبىىق  
 جامعىىة اآلثىىار  كليىىة مقدمىىة ماجسىىتير  رسىىالة مخألىىوه  "مقارنىىة دراسىىة" فىى  موىىر الفاعةيىىة والتحىى  النقىىود علىى 

؛ محةىىىىد عةىىىىد الىىىىودود عةىىىىد العظىىىىيم  الكتابىىىىات والزخىىىىارم علىىىى  النقىىىىود والتحىىىى  71 -50م  ص 2005 القىىىىايرة 
الةعدنيىىىة فىىى  العوىىىر الةةلىىىوك  البحىىىر)  مركىىىز الةلىىىن فيوىىى  للبحىىىو  والدراسىىىات اإلسىىىالمية  الألبعىىىة األولىىى   

�.150 -148م  ص 2009الريا   

 كةا سنرأ ف  الفقرات التالية.    104ل
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�
(105)
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=124656 

 الةسىىىند الجىىىام    م870يىىىى/ 256 ت الةايىىىرة (ىىى  إ(ىىىراليم (ىىى  إسىىىةاعي  (ىىى  محةىىىد هللا عةىىىد م(ىىى ل البخىىىار)   106ل
: تحقيىق   البخىار)  بوحيح الةعرومل وميام  وسنن  وسلم علي  هللا ضل  هللا رسول ممور م  الةختور الوحيح
  ص 4جىى   3280ر ىم  م  الحىدش 2001 (يىروت  النجىاة  عىوا  دار مجىزا   9 الناضىر  ناضىر (ى  زيير محةد
النيسىىىا(ور)  القبىىىير)  كوشىىىاذ (ىىى  ورد (ىىى  مسىىىلم (ىىى  الحجىىىا  (ىىى  الحسىىىي  مسىىىلم لم(ىىىو الحجىىىا  (ىىى  ؛ مسىىىلم123

 هللا رسىىول إلىى  العىىدل عىى  العىىدل (نقىى  السىىن  مىى  الةختوىىر الوىىحيح الةسىىند م  875/ يىىى261 ت النيسىىا(ور) 
 الريىىا   عيبىىة  دار جىىز اس  الفاريىىا(   محةىىد نظىىر: تحقيىىق   مسىىلم بوىىحيح الةعىىرومل وسىىلم عليىى  هللا ضىىل 
ىْورة (ى  عيسى  (  محةد عيس  م( ل ؛ الترمذ)969 ص  2 جى  2012 ر م الحدش  م 2005  (ى  موسى  (ى  سا
 الاىرب دار مجىزا   6 معروم  عواد ببار: تحقيق الترمذ)  سن  -الكةير الجام    م892يى/ 279 ت الضحا 

 إسىحاا (ى  األشىع  (ى  سىليةاسل داود ؛ م(ى 323 ص  3 جى  1812 الحدش  ر م م 1998 (يروت  اإلسالم  
ِجْستان  األزد) عةرو (  شداد (  ببير (   الىدش  محي  محةد: تحقيق داود  م(  سن    م889يى/ 275 ت السِل
 م(ول ماجة ؛ ا( 339  ص 3  جى 3731الحدش  ر م    ت.دل (يروت  العورية  الةكتبة مجزا   4 الحةيد  عةد
 جىز اس  البىا    عةىد فىؤاد محةىد: تحقيىق ماجى   ا(ى  سىن    م886يىى/ 273 ت القزوينى  شزيىد (ى  محةىد هللا عةد
 . 1129  ص 2  جى 3410ر م    الحدش  ت.دل العركية  الكتب إ يا  دار

 . 177 األخباب ف  العةائر الدشنية  ص  شادية الدسو   عةد العزيز  107ل
 الفىىاعةيي   كنىىوز  سىى     انظىىر: زكىى 422الت سيىىسيىىىىة  السجىىىى  للىىو ىىىة ور ىىىم  421 السجىىىى  للةحىىراب ر ىىىم  108ل

 محةىىىىىد ؛214 ص واألشىىىىىوك   الفىىىىىاعة  العوىىىىىري  فىىىىى  اإلسىىىىىالمية  سىىىىىي   الفنىىىىىوس  إ(ىىىىىراليم ؛ محةىىىىىود219 ص
    .171ص  العركية  الكتابات البسألويس  

 ص الوىنان  نفى  الةؤلى   تو يعىات ؛108   ص1جىى  األثرية  الةساجد الوياب  تاري  عةد  س : انظر  109ل
 عوىىىر موىىىر فىىى  اإلسىىىالمية نويوىىىر  العةىىىارة  سىىىن  ؛157 ص  2جىىىى  موىىىر  مىىىاير  مسىىىاجد ؛ سىىىعاد546

 ص الزخرفيىة  ياسىي   الفنىوس  الناضىر عةىد ؛52 ص م 1996 القىايرة  البرا  زيرا  مكتبة والةةالين  األشوكيي 
118- 121. 

  :  انظر436 السج  ر م  110ل
Well (J. D.), Catalogue Général du Musée Arabe du Caire, p. 11; 

 .218 -215 ص الةوح   الوكي   مثا  فاشزة
 . 177 األخباب ف  العةائر الدشنية  ص  شادية الدسو   عةد العزيز  111ل
 . 123م  زك   س   كنوز الفاعةيي   ص 16ر م السج    112ل
  ضىىارية دراسىىة اإلسىىالمية موىىر فىى  الةبخىىرة شىىال  م(ىىو  سىى  علىى  ناديىىة  انظىىر: 15074 السىىج  ر ىىم  113ل

 .156 -153م  ص 1984 القايرة  جامعة اآلثار  كلية إل  مقدمة ماجستير  رسالة مخألوه ومثرية 
   انظر: 3213ر م السج    114ل

Wiet (G.), Catalogue Général du Musée Arabe du Caire, pl. LXIII. 
 العبةانيىة القىايرة ف  الةعادس مشاال الح يظ  عةد عل  محةد؛ 47  لو ة ر م 83 ركي  خليفة  فنوس القايرة  ص

 جامعىة اآلثىار  كليىة إلى  مقدمىة ماجسىتير  رسىالة مخألىوه األثريىة  وعةائريىا القايرة متا   مجةوعات يو  ف 
   .73 -69لو ة ر م   300 -299ص  م 1995 القايرة 
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   2ل يادفة منهجية إسالمية دراسات سلسلة الكريم  القررس علوم ف  منهجية   بحو موس  إ(راليم اإل(راليم  115ل

 .21م  ص 1996 األردس  عةاس  البانية  الألبعة عةار  دار
 العبيةىىىي  ضىىىالح (ىىى  محةىىىد البىىىي  فضىىىيلة مؤلفىىىات سلسىىىلة الحىىىدش   موىىىأللح  (ىىى  ضىىىالح العبيةىىىي محةىىىد   116ل
الكتىاب  )عىد ر  الةحىرر الىوجيز فى  إ(ىراليم موسى   عةىد الىرازا على؛ 9م  ص 2004 الجوز)  ا(  دار   48ل

 .21  ص م1988مكتبة الةعارم  الألبعة األول   الريا    العزيز  
التألةيقيىىىىة  التحىىىى الةسىىىىجلة علىىىى    مىىىى  األ ادشىىىى  النةويىىىىة البىىىىريفة  لهىىىىذه النةىىىىاذ ال ظىىىى  القلىىىىة البىىىىدشدة   117ل

 641ى/ ي923 - 21ل  و ت  نهاية العور الةةلوك  الفترة منذ (داية العور اإلسالم  ف  مور  اإلسالمية ف
 وذلىىىن فىىى  يىىىو  مىىىا اسىىىتألع ؛ سىىىوا  كانىىى  م ادشىىى  نةويىىىة كاملىىىة  مو مجىىىزا   مو ا تباسىىىات منهىىىا  م 1517 -

 اإلسالمية. التألةيقية التح م  نةاذ  ودراست   الوضول إلي  
 .115 ص الزخرفية  ياسي   الفنوس  الناضر عةد  118ل
م  2003مجزا   القايرة   5مكتبة مد(ول     معل  العةارة اإلسالمية والقبألية بالقايرة  عاضم محةد رزا   119ل

 .  1049 -1048الجز  البان   القسم البان   ص 
 ص  38 ر ىىىم شىىىك   61 -59 ر ىىم لو ىىىة الةعىىادس  مشىىىاال الح ىىىيظ  عةىىد علىىى  محةىىد  100 السىىىج  ر ىىم  120ل

44- 46  207  291- 292. 
 -295  207  ص 66 -63  محةىىد علىى  عةىىد الح ىىيظ  مشىىاال الةعىىادس  لو ىىة ر ىىم 2245ر ىىم السىىج    121ل

296. 
 الحىىدش  مسىىلم  ضىىحيح الحجىىا   (ىى  ؛ مسىىلم14  ص 1جىىى   24البخىىار)  الحىىدش  ر ىىم  البخىىار)  ضىىحيح  122ل

 . 38ص   1 جى  36ر م 
 ر ىم الحىدش  مسىلم  ضىحيح الحجىا   (  ؛ مسلم11  ص 1جى   9ر م  البخار)  الحدش  البخار)  ضحيح  123ل

 .38ص   1 جى  35
 .29  ص 8جى   6120ر م  البخار)  الحدش  البخار)  ضحيح  124ل
مؤسسىة  م ةىد  اإلمىام مسىند   م855يىى/ 241 البىيبان  الىذيل  ت محةىد (ى  م ةد هللا عةد م( ل  نة  ا(   125ل

 البخىىار)  الحىىدش  ؛ البخىىار)  ضىىحيح92  ص 3 جىىى  11892لد.ت   الحىىدش  ر ىىم  القىىايرة  مجىىزا   6  رعبىىة 
 -1095 ص  2 جىىىىى  2320ر ىىىىم  الحىىىىدش  مسىىىىلم  ضىىىىحيح الحجىىىىا   (ىىىى  ؛ مسىىىىلم29  ص 8جىىىىى   6119ر ىىىىم 

 (ىىى  م ةىىىد بكىىىر م(ىىى ل ؛ الةيهقىىى 1399 ص  2 جىىىى  4180 ر ىىىم الحىىىدش   ماجىىى  ا(ىىى  سىىىن  ماجىىىة  ؛ ا(ىىى 1096
 مجىىىزا   دار 10 الكةىىىرأ  السىىىن    م1066يىىىى/ 458الخراسىىىان  ت  الخسىىىروجرد) موسىىى  (ىىى  علىىى  (ىىى  الحسىىىي 
  .323ص  10 جى  20786 ر م الحدش  م 2003 لةناس  (يروت  البالبة  الألبعة العلةية  الكتب

 شىىهابل بىى   انظىىر: الحلةىى  للعلىىم عليىى  شنبىى  وال مو الحىىدش   القىىررس مىى  شىىيئا   الكىىالمتضىىةي   يىىو اال تبىىاس:  126ل
 مكىىىرم: تحقيىىىق الترسىىى   ضىىناعة الىى  التوسىى   سىى    م1325يىىى/ 725سىىليةاس ت  (ىى  محةىىود م(ىى  البنىىا  الىىدش 
 .225 -223 ص م 1980باداد   للنبر  الرشيد دار شوسى   عبةىاس

   م1449يىىى/ 852 ت البىىافع   جىىر (ىى  محةىىد (ىى  علىى  (ىى  م ةىىد الفضىى  م(ىى  الىىدش  شىىهابل العسىىقالن   127ل
 دار جز   13 البا    عةد فؤاد محةد باز  (  هللا عةد (  العزيز عةد: تحقيق البخار)  ضحيح ببرا البار)  فتح

 . 52  ص 1م  جى 1960 (يروت  الةعرفة 
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   الةنهىىا  شىىىرا ضىىىحيح مسىىىلم (ىىى  م1277/ يىىىى676النىىوو) لم(ىىىو زكريىىىا محيىىى  الىىدش  يحيىىى  (ىىى  شىىىرم ت   128ل

؛ 6   ص2م  جىى 1973دار إ يا  الترا  العرك   الألبعىة البانيىة  (يىروت    مجلدات  9جز  لف   18الحجا   
 (ىي  السىالكي  مىدار    م1292يىى/  751 ت الىدش  شىة  سعد (  مشوب (  بكر م(  (  محةدل الجوزية  يم ا( 

 الألبعىىة العركىى   الكتىىاب دار جىىز اس  الباىىداد)  بىىا  الةعتوىىم محةىىد: تحقيىىق نسىىتعي   و يىىا  نعةىىد إيىىا  منىىازل
    .74 ص  1 جى البار)  فتح ؛ العسقالن  249 ص  2 م  جى1996 (يروت  البالبة 

 .249 -248  ص 2جى  السالكي   مدار  القيم  ا(   129ل
 .74  ص 1البار)  جى  فتح العسقالن    130ل
 البانيىة  الألبعىة  23 – 1 األجىزا  جىز   45 الكويتيىة  الفقهية الةوسوعة اإلسالمية  والبئوس  األو ام وزارة  131ل

  45 – 39 األجىىىزا  موىىر  الوىىفوة  دار مألىىىاب  األولىى   الألبعىىة  38 – 24 األجىىىزا  دار السالسىى   الكويىى  
 .261ص   18   اإلسالمية  والبئوس  األو ام وزارة عب  البانية  الألبعة

 .249  ص 2جى  السالكي   مدار  القيم  ا(   132ل
 الةوىريي  تىاري  سلسىلة الةةلوكيىة  موىر فى  م ةد موىألف   الةىرمة  م ةد عةد الرازا   3883ر م السج    133ل

 .نف  الوفحة ف  353ر م  و اشية  160ص م  1999 للكتاب  العامة الةورية الهيئة   146
   الةجل  الوعن  للبقافىة والفنىوس 128عالم الةعرفة لسلسلة  الةدشنة اإلسالمية  عبةاس  الستار عةد محةد  134ل

 .296م  ص 1988واآلداب  الكوي   
 135ل
 Lane-Poole (S.), the Art of the Saracens, p. 78; 

سىىىىعيد عةىىىىد الفتىىىىاا عاشىىىىور  الةجتةىىىى  الةوىىىىر) فىىىى  عوىىىىر سىىىىالعي  الةةاليىىىىن  دار النهضىىىىة العركيىىىىة  القىىىىايرة  
 . 19؛ غزواس موألف  ياغ   منازل القايرة  ص 126م  ص 1992

 .296ص  الةدشنة اإلسالمية  عبةاس  الستار عةد محةد  136ل
  ىام و ىد ومتنوعىة  الخووضىية  وت ثيريىا على  عةىارة الةنىزل اإلسىالم  كبيىرة تحقيقق عل  الحرص مظاير  137ل

: للتفوىي  انظر  "اإلسالمية الةدشنة" كتاب  ف  مفولة  ببر ها عبةاس  الستار عةد محةد/ الدكتور األستاذ السيد
 يىىىذه بعىى  ذكىىر ينىىا علىى  نقتوىىر وسىىىوم  .305 -296 ص اإلسىىالمية  الةدشنىىة عبةىىاس  السىىتار عةىىد محةىىد

 دراستنا.  بةويون مباشر  ببك  تتعلق  الةظاير  الت 
 مقاعىد  والجةى  األر   عى  مرتفعىا ويكىوس  علي   يجل  ما ويو  عد  البالث  الفع  م  مكاس اسم الةقعد:  138ل

  نىىاعر خةسىىة مو مركعىىة  مو ثالثىىة مو  نألىىرتي  مىى  ويتكىىوس  الةةنىى   مىى  األول بالىىدور الةقعىىد شوجىىد كىىاس مىىا وعىىادة
 وتسىىق  الكىىداس  بىىالباله وتفىىرأل الخىىره  خبىىب مىى  (ىىدرا(زي  الةنىىزل ضىىح  علىى  معةىىدة  وتبىىرم علىى  محةولىىة
 الةىنع  الهوا  الستقبال البةال إل  ويتج  الةنزل  م  الجنوكية الجهة ف  الةقعد شوجد ما وعادة خبةية  (ةراعيم

الرئيسىىة   القاعىىة علىى  عةوديىىا ويكىىوس  يجىىاور مىىا وعىىادة الحىىار  الوىىيل فوىى  فىى  تهىىب التىى  البىىةالية  الريىىاا مو
 ص اإلسىىىالمية  الةدشنىىىة عبةىىىاس  السىىىتار عةىىىد ؛ محةىىىد749 ص الوسىىىي   الةعجىىىم العركيىىىة  اللاىىىة مجةىىى  انظىىىر:
 ؛240 -239؛ غزواس ياغ   منازل القايرة ومقاعديا  ص 228ع  موس   الوكاالت والةيوت  ص ؛ رف311

Abouseif (B. D.), Islamic Architecture in Cairo an Introduction, Leiden, New York, E.J. Brill, 1989, p. 

37. 
 مو األريىى  الىىدور فىى  توجىىد و ىىد الضىىيوم  السىىتقبال مخووىىة ويىى  الةنىىزل  فىى  جىىز  ميىىم القاعىىة: يىى   139ل

 مىى  البىىارن  بةبىىركية علىى  اإلشوانىىات م ىىد تألىى  مىىا وعىىادة و شىىواني   وسىىأل  دور اعىىة مىى  القاعىىة وتتكىىوس  األول 
 و ى  الجىو  لتلأليىل الةىا ؛ إليهىا يجىر)  نافورة  وسألها شوجد مو بالرخام  الدور اعة وتفرأل للتهوية  الخره خبب
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 وتىؤزر واإليىا ة  للتهويىة شخبىيخة ويسىقفها باإلشوانىات  للجالسىي  ورا ة خالب  جةي  منظر وإليافة الويل 
 بىىىاذاينج مو مال ىىى  اإلشوانىىىات (ىىىبع  شوجىىىد مىىىا وعىىىادة الةتنوعىىىة  الزخىىىارم ذ) الجةيىىى   بالرخىىىام القاعىىىات بعىىى 

 مس دوس  القاعىة  فى  شىدور مىا ر يىة على  النسا  ليساعد واألغان ؛ الةةرا  اإلشوانات ب  د شوجد ما للتهوية  وعادة
؛ رفع  موس   311 ص اإلسالمية  الةدشنة عبةاس  الستار عةد محةد بالقاعة  انظر: الجالسي  م  م د  شراي 

 ؛20  ص 1؛ غزواس ياغ   منازل القايرة ومقاعديا   اشية ر م 234 -231الوكاالت والةيوت  ص 
Abouseif (B. D.), Islamic Architecture in Cairo, p. 35. 

 بىىىاختراا لهىىىم السىىىةاا يعنىىى  ال ذلىىىن مس إال اسىىىتقبالهم؛ و سىىى  الضىىىيوم  إكىىىرام علىىى  اإلسىىىالم  ىىى  رغىىىم  140ل
 ممىىاك  و كىىرامهم  الاركىىا  الضىىيوم السىىتقبال اإلسىىالم   الةيىى  خوىىص الةقدسىىة؛ (ىى  و رمتىى  الةيىى  خووضىىية
 الداخليىة  كةىا الىدار بى جزا  الةىرور دوس  الةتوسى   الفنىا  مى  ومباشىرا  ميسورا سهال إليها الوضول جع  خاضة 
 ومقاعىديا  القىايرة منىازل يىاغ   غىزواسالزائري   انظىر:  لخدمة خاضة  ومناف  بةلحقات االستقبال مماك  زودت
 .9 ص  1 ر م  اشية

 انظر:   141ل
محةد موألف  نجيب   ؛ ع  تخألي  يذا الةنزل  انظر:305ص  الةدشنة اإلسالمية  عبةاس  الستار عةد محةد
 .243  238رفع  موس   الوكاالت والةيوت  ص ؛ 268ف  العور العبةان   كتاب القايرة  ص  العةارة

Briggs (M.), Muhammadan Architecture, p. 157; Revault (J.) et Maury (B.), Raymond (A.) & Zakarya 

(M.), Palais et Maisons du Caire, pp. 142- 151. 
 .306ص  الةدشنة اإلسالمية  عبةاس  الستار عةد محةد  142ل
 على  كىذلن ويأللىق الةسىجد  إلى  السىلألاس توجى  مثنىا  تجىر)  التى  الةراسىم على  يأللىق موىأللح: السالملن  143ل

 الةدشنىة اإلسىالمية  عبةىاس  السىتار عةىد انظر: محةىد العبةان   العور ف  الةنازل  م  الرجال واالستقبال   سم
 الوعنيىىىىة  فهىىىد الةلىىىىن مكتبىىىة التاريخيىىىة  العبةانيىىىىة للةوىىىأللحات الةوسىىىوع  الةعجىىىىم ضىىىاباس  ؛ سىىىهي 307ص 

 . 19 ص ومقاعديا  القايرة منازل ياغ   ؛ غزواس134ص  م 2000 الريا  
النىىىىوم   و اعىىىىات الةييبىىىة  غىىىىرم علىىى  القسىىىم الخىىىىاص باألسىىىرة  والحيىىىىاة اليوميىىىة  ويبىىىىتة  الحرملىىىن: يىىىىو  144ل

؛ 307ص  الةدشنىة اإلسىىالمية  عبةىاس  السىتار عةىد انظىر: محةىد النسىا   عىادة  فيى  تتواجىد ويىو الىذ) ومرافقهىا 
 .19 ص ومقاعديا  القايرة منازل ياغ   غزواس

 .307 -306ص  الةدشنة اإلسالمية  عبةاس  الستار عةد محةد  145ل
يةكىى  االسىىتانا  ؛  يىى  منىى  ال األدوات ذات الىىنة  الةعةىىار) مو ذات الىىنة  البا(ىى يعتةىىر البىىاب ميىىم منىىوان   146ل

انظىىر  فىى  تلىىن العىىىةائر   قىىوم (ىىدور جويىىىر) ومسىىىاس ي العةىىائر القائةىىة؛ ألنىى مكانىى   فىى    وال يوىىح نقلىى  مىى   عنىى
   ية  "الةقدمة"  م  يذه الدراسة.البا(    مواألدوات ذات النة  الةعةار) الةزيد ع  

 منىىازل مىى  كبيىىر فىى  نجىىد مس ويكفىى  اإلسىىالم   الةنىىزل فىى  االسىىتقبال  (و ىىدات كةيىىر  ايتةىىام ينىىا  كىىاس  147ل
 مكبىىوم  يىىو مىىا منهىىا والتختةىىوأل؛ والةقعىىد  كالقاعىىة  اسىىتقبال  و ىىىدة مىىى  مكىبىىىر العىبىةىانىىى   العوىىر فىى  القىىايرة 
 معلىى   مسىىتوأ  عىلىىى  مو كالتىخىتىةىىىوأل  الفنىىا   مسىىتوأ  علىى  وزرون  فسىىقية مىى  فيىى  بةىىا� الةنىىزل  فنىىا  علىى  يألىىى 

 التىى  كالقاعىىة  مالىىق  مسىىتق  يىىو مىىا ومنهىىا محىىددة  مو ىىام فىى  الضىىيوم  مىى  معينىىة لنوعيىىة ويسىىتخدم كالةقعىىد 
 االسىتىقىةىىىال  (ىو ىىىدات االيىتىةىىىام  يىىىذا ويعكىى  . معينىىة ومو ىىات مناسىىبات فىى  الىضىيىىىوم  مىى  مخىىرأ  لنوعيىىة تتسىى 
ص  اإلسالمية  الةدشنة عبةاس  الستار عةد للضيوم  انظر: محةد رئي  استقبال ومركز كةلتق   الةنزل؛ ميةية
306. 
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 مىىا كىى  مو السىىرير  مو العىىرأل  معنايىىا فارسىىية  كلةىىة ويىى    تخىى ل األول: مقألعىىي  مىى  التختةىىوأل: كلةىىة  148ل

 فنىا  على  تبىرم مستأليلة  مسا ة عل  التختةوأل ويأللق .  (وألل والبان  النوم  مو للجلوس األر  ع  ارتف 
 بةقىىدار الفنىىا   مريىىية عىى  مريىىيت  وترتفىى  الةنتوىى   فىى  عةىىود  علىى  محةىىول وسىىقف  اتسىىاعها  بكامىى  الةنىىزل
 ضىا ب نزول لحي  الةنزل  زوار عليها يجل  لك  الخبب؛ م  ب رائن البا ية البالثة جدران   ول ويدور درجة 
 الةندرة  انظر للتفوي : مو الةقعد  مو القاعة  ف  ب  شليق الذ) الةكاس  ي  إل   ت  يوحةهم الةنزل 

Briggs (M.), Muhammadan Architecture, p. 150; Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du 

Caire, p. 96; 
 -51 ص   ت.دل القىايرة  الةعىارم  دار الىدخي   مى  الجةرتى  تىاري  فى  ورد مىا ت ضىي  سىليةاس  السىعيد م ةد
 -225؛ رفعىى  موسىى   الوكىىاالت والةيىىوت  ص 311 ص اإلسىىالمية  الةدشنىىة عبةىىاس  السىىتار عةىىد ؛ محةىىد53

 . 20  ص 3؛ غزواس ياغ   منازل القايرة ومقاعديا   اشية ر م 227
انظىىر: لىىي  لإ. و.   عىىادات الةوىىريي  الةحىىدثي  وتقاليىىديم  ترجةىىة: سىىهير دسىىوم  مكتبىىة مىىد(ول   الألبعىىة   149ل

 مألبعىة مسىعود  محةىد: ترجةىة موىر  إلى  عامىة لةحة  . ب.مل بن ؛ كلوت140م  ص 1999البانية  القايرة  
 .203 ص م 2011 القايرة  القومية  والوثائق الكتب دار

 .142 ر م لو ة  95 ص  2 جى  214 -207 ص  1 جى األثرية  الةساجد تاري  الوياب  عةد  س   150ل
 .20 ر م شك   235 ص القايرة  فنوس  خليفة  ركي   151ل
 .100 لو ة ر م  290 ص القايرة  فنوس  خليفة  ركي   152ل
 .89لو ة ر م  القايرة  منازل ياغ   غزواس  153ل
 .23 ر م شك   238 ص القايرة  فنوس  خليفة  ركي   154ل
 .24 ر م شك   239 ص القايرة  فنوس  خليفة  ركي   155ل
 سي ت  توييح ذلن  ال قا  عند الحدش  ع  زخرفة "مسدس سروة".  156ل
  .الدراسة التحليلية  م  يذه الدراسةانظر "ثانيا: الكتابات"  ية    157ل
  .الدراسة يذه م  الوض ية  الدراسة انظر عريقة التجةي  والتعبيق  ية   158ل
 .7مريود  دار  اب   (يروت  لد.ت   ص  رمال ترجةة اإلسالمية    والرسوم الزخارم  . إل ويلسوس   159ل
للزخارم الةنفذة عل  الةباوالت الخبةية اإلسالمية  وض ية دراسة عل  عةد الر ة  الحارث   الر ة  عةد  160ل

 مم جامعىة التركيىة بةكىة الةكرمىة  كليىة إلى  مقدمىة ماجسىتير  رسىالة مخألىوه  فى  العوىري  اليباسى  والفىاعة   
 .75ص   م1993 القرأ 

 .8 -7اإلسالمية  ص  والرسوم الزخارم  . إل ويلسوس   161ل
(162)
 Wade (D.), Pattern in Islamic Art, Studiovistam, London, 1920, pp. 12- 13;  

 اإلسىالم  الفى  مى  لةختىارات اإليقاعيىة النظم تحلي  عل   ائةة زخرفية توةيةات إنتا  الكريم  عةد محةد م ةد
 ؛ عةىىىد52 م  ص1985  لىىىواس  جامعىىىة الفنيىىىة  التركيىىىة كليىىىة إلىىى  مقدمىىىة ماجسىىىتير  رسىىىالة مخألىىىوه الهندسىىى  
 .76ص  للزخارم  وض ية دراسة الحارث   الر ة 

 .8اإلسالمية  ص  والرسوم الزخارم  . إل ويلسوس   163ل
 الفضىىا  (ىىي  مىىا تكىىافؤ يحىىد   تىى  بعضىىها مىى  الزخرفيىىة والعناضىىر الو ىىدا  تتكىىاثر فيىى التكىىرار الةتوالىىد:  (164)

 اإلسىالمية  الزخرفىة فى  الوىيرورة جةاليىة مهىد)  جليى   اسىم(ينهةىا؛  يجةى  مو نباتيا مو يندسيا يكوس  و د والكتلة
  .299ص 
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األولى    الألبعىة شىر ية  موراا مجلىدات  4 اإلسىالمية  والفنوس  واآلثار العةارة انظر:  س  الباشا  موسوعة  165ل

  .304  148 األخباب ف  العةائر الدشنية  ص  شادية الدسو   عةد العزيز؛ 99م  ص 1999 (يروت 
Revault (J.) et Maury (B.), Palais et Maisons du Caire, pl. LXXXIV. 

 .   443 ناضر الحارث   معةال الخبب  ص  166ل
األخبىاب فى    شىادية الدسىو   عةىد العزيىز ؛99واآلثار والفنىوس  ص  العةارة انظر:  س  الباشا  موسوعة  167ل

  .304 العةائر الدشنية  ص
  .304 األخباب ف  العةائر الدشنية  ص  العزيزشادية الدسو   عةد   168ل
  .148األخباب ف  العةائر الدشنية  ص   شادية الدسو   عةد العزيز  169ل
األخبىاب فى  العةىائر   شىادية الدسىو   عةىد العزيىز ؛100 لو ىة ر ىم  290 ص القايرة  فنوس  خليفة  ركي   170ل

  .148الدشنية  ص 
 .20 ر م شك   235 ص القايرة  فنوس  خليفة  ركي   171ل

(172)
 Briggs (M.), Muhammadan Architecture, fig. 214. 

  .148األخباب ف  العةائر الدشنية  ص   شادية الدسو   عةد العزيز  173ل
 .244  لو ة ر م 155  ص 2  جى 330 -327 ص  1جى  األثرية  الةساجد الوياب  تاري  عةد  س   174ل
  .148األخباب ف  العةائر الدشنية  ص   شادية الدسو   عةد العزيز  175ل
 القىىىايرة  مىىىد(ول   مكتبىىىة م 1798 -1517 - القىىىايرة بةدشنىىىة العبةانيىىىة األسىىىةلة الحسىىىين    امىىىد محةىىىود  176ل
  .54 ر م لو ة 475  97ص    ت.دل
 .23 ر م شك   238 ص القايرة  فنوس  خليفة  ركي   177ل
 .24 ر م شك   239 ص القايرة  فنوس  خليفة  ركي   178ل
 .89لو ة ر م  القايرة  منازل ياغ   غزواس  179ل
 .104 ر م لو ة  292 ص القايرة  فنوس  خليفة  ركي   180ل
 .113 -112 ناضر الحارث   معةال الخبب  ص  181ل
 .  82ص  القايرة  منازل ياغ   غزواس  182ل
 ؛ 376زك   س   معل  الفنوس الزخرفية  شك  ر م   183ل

Yeomans (R.), the Art and Architecture of Islamic Cairo, p. 180.�� 
  .148األخباب ف  العةائر الدشنية  ص   شادية الدسو   عةد العزيز  184ل
  .199األخباب ف  العةائر الدشنية  ص   شادية الدسو   عةد العزيز  185ل
 .113 -112 ناضر الحارث   معةال الخبب  ص  186ل
 .   113 معةال الخبب  صناضر الحارث     187ل
 .9 -8  واألشكال 9 -5اللو ات   187األخباب ف  العةائر الدشنية  ص   شادية الدسو   عةد العزيز  188ل
 .104 ر م لو ة  292 ص القايرة  فنوس  خليفة  ركي   189ل
 ؛ 376زك   س   معل  الفنوس الزخرفية  شك  ر م   190ل

Yeomans (R.), the Art and Architecture of Islamic Cairo, p. 180.�� 
 الويىاب  تىاري  عةىد إعىار   سى  كى  ومى  ركاعية   بوة ك  م  األعول  الضلعي  ف  خ يل  تقوس م   191ل

 .168 -167  لو ة ر م 111  ص 2  جى 228 -225 ص  1جى  األثرية  الةساجد
 .9 -8  واألشكال 9 -5اللو ات   187األخباب ف  العةائر الدشنية  ص   شادية الدسو   عةد العزيز  192ل
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 .78  شك  ر م 173  لو ة ر م 2  جى 174 -173  1محةود سعد الجند)  مشاال الخبب  جى   193ل
 .47 ر م شك  الزخرفية  الفنوس  معل   س   زك   194ل

(195)
 Longhurst  (M. H.), Some Crystals of the Fatimid Period, the Burlington Magazine for 

Connoisseurs 48, No. 276, 1926, pl. 1A; Yeomans, the Art and Architecture of Islamic Cairo, p. 90; 

 .  743زك   س   معل  الفنوس الزخرفية  شك  ر م 
 .16  لو ة ر م 17  ص 2  جى 38ص   1جى  األثرية  الةساجد الوياب  تاري  عةد  س   196ل

Burckhardt (T.), Art of Islam Language and Meaning Commemorative Edition,  World Wisdom, 2009, 

p. 143, pl. 197. 
 .1  شك  ر م 3  لو ة ر م 2جى   4  ص 1الخبب  جى  مشاال الجند)  سعد محةود  197ل
 .78لو ة ر م   2  جى 84 -78  ص 1شاال الخبب  جى محةود سعد الجند)  م  198ل
 .70 ر م مثر  199ل
 .5 ر م شك   44 ر م لو ة  547  153ص األسةلة  الحسين   محةود  200ل
 ذات اللؤلىؤة مخىرأ  بيبارة مو شكلها  ف  الةهذبة غير اللؤلؤة اللاوية  النا ية م  (ها  يقود كلةة البارو :  201ل

 على  الةىيالد)  عبىر السىاب  القىرس  خالل تأللق  ف ضبح  الكلةة  مدلول تاير ثم الة لوم  غير الاريب البك 
 عوىر فنىوس  فى  م لوفىا كىاس عةىا الزخرفية  عناضره ف  شذ ألن  موركا؛ ف   هر الذ) الجدشد  الفن  الألراز ذلن

 كانى  التى  الزخرفيىة بالعناضىر  يسى  مىا إذا مبىوية  تةىدو ضىورة فى   هىرت  ىد عناضره وألس األوركية  النهضة
 البىاذة البىك   الةبىوية بىاللؤلؤة لى  تبىةيها بالبىارو ؛ تسىةيت  جىا ت ينىا ومى  العوىر؛ ذلىن فى  موركىا  ف  ذائعة
 يىىذا مةيىزات   ومى  م1750 -1600ل الفتىرة خىالل موركىا فى  الألىىراز يىذا سىاد و ىد.  الةى لوم عى  مظهريىا  فى 

 النباتيىىة األوراا وكىىي  (ينهىىا مىىز  التىى  والةتعرجىىة  الحلزونيىىة  الةنحنيىىة للخألىىوه و بىى  الزخرفىى   اإلفىىراه: الألىىراز
 بعضىىىها مىىى  تخىىىر   يىىى  العناضىىىر؛ (ىىىي  الةتبىىىادل باالتوىىىال شتةيىىىز كةىىىا مركبىىىة  زخرفيىىىة تكوينىىىات فىىى  والبةىىىار 
 العةىىائر مىى  كبيىىر علىى  ومثىىر العبةىىان   العوىىر فىى  الزخرفىى  األسىىلوب يىىذا شىىان نهىىائ   و ىىد ال ببىىك  الىىبع  
 العبةىان   العوىر فى  اإلسىالمية الزخرفيىة الفنىوس  مىرزوا  العزيىز عةىداإلسالمية  انظر للتفوي : محةىد  والفنوس 
 اإلسىىالمية والبقافىىة والفنىىوس  للتىىاري  األبحىىا  مركىىز اإلسىىالم   الفىى  موىىأللحات معجىىم (هنسىى   ؛ ع يىىل55 ص

 دار والبارو   والنهضة الوسأل  العوور ف  الارب فنوس  عالم  إسةاعي  ؛ نعة 18 ص م 1988 باسألنةول 
 ؛147 ص م 1991 الألبعة البالبة  القايرة  الةعارم 

Freely (J.), Ahistory of Ottoman Architecture, Boston, 2010, p. 355. 
يىذا  منتبىر و ىد ضىدفية  مو محاريىة مشكال تعن  وي  الالتينية  Rocaille كلةة م  مبتقة روكوكو: كلةة  202ل

 بكراييتى  البىارو ؛ فى  فى  الحىال يىو كةىا الفى   يىذا ويةتىاز الةىيالد)  عبىر البىام  القرس  منذ موركا  ف  الألراز 
 فى  البىارو  فى  عى  يةتىاز منى  إال الحلزونيىة؛ والخألىوه الةنحنيىة  للخألىوه و بى  الةسىتقيةة  الخألىوه الستعةال
 الزيىور  مكاليى  جانىب إلى  والودفية  الةحارية لألشكال استخدام  إل  باإليافة يذا والرشا ة  الر ة نحو اتجاي 

 مىرزوا  العزيىز عةىدالقوا ى   انظىر للتفوىي : محةىد  ألشىكال والتبىابكات  الةحاكيىة الةلتوية والةنحنية  والخألوه
اإلسىىالم    الفىى  موىىأللحات معجىىم (هنسىى   ؛ ع يىىل58 ص العبةىىان   العوىىر فىى  اإلسىىالمية الزخرفيىىة الفنىىوس 
 التركىىى  الزجىىىا  اللأليىىىل  عةىىىد الهىىىاد) عةىىىد مرفىىى ؛ 199 ص الاىىىرب  فنىىىوس  عىىىالم  إسىىىةاعي  ؛ نعةىىى 68ص

 اآلثىىار  مقدمىة إلىى  كليىة دكتىىوراه  مخألىىوه رسىالة فنيىة  مثريىىة دراسىة القىىايرة متىا   مجةوعىىة خىالل مىى  العبةىان 
 فنيىىة  معةاريىىة دراسىىة السىىكاكين    وىىر سىىالم نجىىم  الةنوىى  عةىىد؛ 122 -121م  ص 2004 القىىايرة  جامعىىة
  .250 ص م 1996 القايرة  جامعة اآلثار  مقدمة إل  كلية ماجستير  رسالة مخألوه
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  .122الترك   ص  الزجا  اللأليل  عةد الهاد) مرف  عةد  203ل
 ؛ 376زك   س   معل  الفنوس الزخرفية  شك  ر م   204ل

Yeomans (R.), the Art and Architecture of Islamic Cairo, p. 180.   
 الةسىاجد الويىاب  تىاري  عةد واإلعارات   س  الحبوات  يذه م  األعول  الضلعي  ف  خ يل  تقوس م   205ل

 .168 -167  لو ة ر م 111  ص 2  جى 228 -225 ص  1جى  األثرية 
 .95لو ة ر م شادية الدسو   عةد العزيز  األخباب ف  العةائر الدشنية    206ل
 الزخرف   ية  "ثالبا: الزخارم"  م  الدراسة التحليلية. انظر الجز  الخاص بالتوةيم  207ل
 انظر تحلي  وت ضي  زخرفة "مسدس سروة"  ية  "ثالبا: الزخارم"  م  الدراسة التحليلية.  208ل
 .107ص  األسةلة  الحسين   انظر: محةود  209ل
 .171 ص القايرة  فنوس  خليفة  ركي   210ل
 . 27 األخباب ف  العةائر الدشنية  صشادية الدسو   عةد العزيز  انظر:   211ل
 الزخارم"  م  الدراسة التحليلية.: انظر: تحلي  وت ضي  الزخارم  ية  "ثالبا  212ل
 انظر تحلي  وت ضي  زخرفة "مسدس سروة"  ية  "ثالبا: الزخارم"  م  الدراسة التحليلية.  213ل
منىى  بعىىد اتخىىاذ اإلجىىرا ات والةوافقىىات  بالفعىى   تواضىىل  مىى  بعىى  القىىائةي  علىى  يىىذا الةتحىى   ومكىىدوا لىى   214ل

 الالزمة  م  الةةك  مس شتم التعاوس  لوي  بألا ة تعريل  لهذا الباب الخبة    ائةة عل  يذه الدراسة.
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 تماثيل وزخرفة األسد في مصر خالل عهد األسرة العلوية
م( دراسة فنية مقارنة مع مثيلتها في إيران خالل 1952-1805هـ/1220-1372)

 م(1925-1779هـ/1343-1193عهد األسرة القاجارية)
 سامح فكري البنا د/                                                  

 ستاذ اآلثار والفنون اإلسالمية المساعدأ                                                   
  جامعة أسيوط –كلية اآلداب   –قسم اآلثار                                                  

 البحث:ملخص 
تعرض هذه الدراسة بالوصف والتحليل والمقارنة لموضوع )تماثيل وزخرفة األسد في مصر خالل عهد 

م( دراسة فنية مقارنة مع مثيلتها في إيران خالل عهد 1952-1805هـ/1372-1220األسرة العلوية )
أكثر من داللة م(، وترجع أهمية هذه الدراسة أن لألسد 1925-1779هـ/1343-1193األسرة القاجارية)

ورمز يختلف باختالف الحضارات واألماكن والعقائد والرساالت السماوية عبر العصور المختلفة ، كما 
ترجع األهمية أيضًا لندرة الدراسات العلمية التي عقدت مقارنة بين ظهور تماثيل وزخرفة األسد في مصر 

سرة القاجارية ، كما تجيب الدراسة أيضًا خالل عهد األسرة العلوية مع مثيلتها في إيران خالل عهد األ
على العديد من التساؤالت مثل هل كان للتاريخ الطويل لزخرفة األسد في كال من مصر وإيران أثرًا على 

م 19هـ/13هذه الزخرفة في فترة األسرتين العلوية والقاجارية بمصر وإيران على الترتيب إبان القرن 
 م. 20هـ/ 14والنصف األول من القرن 

كذلك تهدف الدراسة التعريف باألسد من خالل المعاجم العربية واإلنجليزية والفارسية والعبرية ومن خالل 
الرساالت السماوية كمصدر ، فضاًل عن عرض الباحث لنماذج كثيرة لزخرفة وتماثيل األسد في فترة 

والزخرفي ، وختم الباحث األسرتين المشار إليهما في كال من مصر وإيران إليضاح الثراء الصناعي 
دراسته بعقد مقارنة بين األسد المصري إبان عهد أسرة محمد علي واألسد اإليراني إبان عهد األسرة 
القاجارية وذلك من حيث االسم، والشكل والمواد الخام المستخدمة والدالالت والرموز المختلفة لألسود سواء 

الباحث موضوع دراسته غلى مقدمه وأربعة مباحث ،  كانت زخرفة أو تماثيل في كال من القطرين وقسم
وذيل دراسته بنتائج الدراسة ، كما الحق بالدراسة خمسون لوحة ، وعشرون شكاًل منها أربعة عشر شكاًل 

 من عمل الباحث.
 الكلمات الدالة:

ع كوبري أبو السبا – Harace Vemetالفنان هورس فيرنيه  –الكاروبيم  -أبا الهول -قسورة –أسد 
قصر  –تركيبة رخامية لناصر الدين شاه  –األسد في أعالم الدولة القاجارية  –تمثال خشب مذهب  –

 .Henri Jaquemartالفنان هنري جكمار –باغ نارنجستان 
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 مقدمة :
يبدو أن األسد هو الكائن األرضي الذى حظى بكثير من األسماء ، وهذا مرجعه أنه الكائن األشهر 

والكائنات األرضية األخرى ، مما جعل أسمائه وألقابه عادة ترتبط بسلوكياته التي تعد إلهام لبنى آدم 
لكثير من الكتاب والمفكرين ، فهو الحامي والمغير ، والمهاب والظهير ، المبجل بين بني جنسه 

منة والسيطرة رمزًا لالفتراس والقوة والهي 1والكائن األقوى عندما تسيطر عليه ثورة الغضب ، فهو مازال
 ، وقد يشاركه غيره من الكائنات في بعض سلوكياته ، وقد يتشبه بها بني آدم تبجيال وإقالال. 

ولألسد أكثر من داللة ورمز قد يختلف باختالف الحضارات واألماكن والعقائد والرساالت السماوية 
صري القديم مرورًا عبر العصور المختلفة ، وعلى الرغم من ظهور األسد في مصر منذ العصر الم

بالعصور اليونانية الرومانية وانتهاء بالعصر اإلسالمي ، إال أنه يلفت نظر الباحث ظهور األسد 
كعنصر زخرفي وكتمثال بكثرة بمصر إبان حكم األسرة العلوية ، وفي الوقت نفسه كان األسد في إيران 

ال يقل أهمية وشيوعًا عما كان عليه  -المعاصرة لحكم األسرة العلوية  -إبان حكم األسرة القاجارية 
بمصر بل يكفى للتدليل على ذلك أن نذكر أن هذه األسرة اتخذت من األسد مقرونا بالشمس شعارًا لها 

. 
والواقع أن هناك أوجه تشابه و اختالف بين األسد الظاهر في مصر خالل عهد األسرة العلوية ، 

اجارية، وهذه األوجه كانت السبب والدافع الرئيس إلتمام واألسد الظاهر في إيران خالل عهد األسرة الق
 هذا البحث إال أنه توجد اسباب اخرى اهمها :

معرفة تاريخ زخرفة األسد في كال من مصر وإيران وهل كان لهذا التاريخ أثرًا في ظهورهما  -
 في فترة األسرتين المشار إليهما بعد ذلك. 

 .فة والرساالت السماوية كمصدرالتعريف باألسد من خالل المعاجم المختل -
الدالالت والرموز المختلفة التي اتخذها األسد في كال من مصر إبان عهد األسرة العلوية ،  -

 وفي إيران إبان عهد األسرة القاجارية .
ورسوم األسد في كال من مصر وإيران في الفترة موضوع  تماثيل عرض أمثلة مختلفة من -

 الدراسة.
سد المصري إبان عهد أسرة محمد علي ، واألسد اإليراني إبان عهد دراسة مقارنه بين األ -

األسرة القاجارية وذلك من حيث االسم ، والشكل والمواد الخام المستخدمة ، والدالالت والرموز 
 المختلفة لألسود سواء كانت زخرفة أو تماثيل في كال من القطرين.

وسوف يتناول الباحث موضوع}تماثيل وزخرفة األسد في مصر خالل عهد األسرة العلوية  
م( دراسة فنية مقارنة مع مثيلتها في إيران خالل عهد األسرة 1952-1805هـ/1220-1372)

 م({من خالل مقدمة وأربعة مباحث على النحو التالي:1925-1779هـ/1343-1193القاجارية)
 باألسد من خالل المعاجم اللغوية، ومن خالل الكتب السماوية كمصدر. التعريف: األول المبحث
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تاريخ وتأصيل زخرفة األسد في كال من مصر وإيران منذ اقدم العصور وحتى بداية  المبحث الثاني :
 م.19هـ /13القرن 

ة تماثيل وزخارف األسد في عهد األسرة العلوية بمصر ، وفي عهد األسر  من نماذج المبحث الثالث:
 القاجارية بإيران ومدلوالتها ورمزيتها.

دراسة مقارنة بين األسد المصري في عهد األسرة العلوية ، واألسد اإليراني في عهد  المبحث الرابع:
 األسرة القاجارية ، ويذيل البحث بالخاتمة وملحق األشكال واللوحات . 

 لرساالت السماوية كمصدر.المبحث األول : التعريف باألسد من خالل المعاجم اللغوية ، وا
 األسد من خالل المعاجم اللغوية المختلفة: 1-1

من )أ س د( وزن فعل ويعد ملك الحيوانات وأقواها،  وله في العربية   األسد من خالل المعاجم العربية
 -َأَسد -ُأَساَمة  -َأُبو ِلْبَدة  -َأُبو الَحاِرث أشهرها:، حصرها البعض في ثالثمائة اسم  2أسماء كثيرة

اس -َبْيَهس -َبُسول  -َبِبر -َباِسل -َأْلَيس –َأْضَبط  - َأْشَجع -َأْخَنس  -َحْيَدر -َحْمَزة -َحطَّام -َجسَّ
 -ْرَغامَض  -َصيَّاد -َشْدَقم -َسُبع  -ِسْيد-َساِري  -َزْنَبر  -َراِهب -َراِبض  -ِدْرَواس -ِدْرَباس  -َخُبور

 -َمْرِثد -َلْيث  -َكفَّات -ُكْرُدوس -َقْسَوَرة  -َقْضَقاض -ُفَراِفص -َغَضْنَفر -َعبَّاس  -َعاِبس -َضْمَضم
ام  -َنِهز -ُمْهِرع واألسد في الفلك أحد بروج السماء بين    . 3َهْيَثم -َهْمَهام -َهمَّام  -َهْصَوَرة–َهجَّ

الشاعر الجاهلي المعروف  –اروا على ملكهم أبي أمرئ القيس السرطان والعذراء، وبنو أسد هم الذين ث
وقتلوه ، وأسد الدولة وأسد الدين لقبان لعدد من األمراء والحكام في التراث العربي واإلسالمي ،  –

وممن سموا به أسد بن خزيمه بن مدركه ،وهو جد جاهلي قديم تنسب إليه قبيلة بني أسد وكانت 
 4مال الجزيرة العربيةمنازلهم في الجاهلية في ش

( وتعنى أسد أو نمر أمريكي ، كما تعنى أيضا برج Lionهو )  المعاجم اإلنجليزية واألسد من خالل
األسد ، كما تدل الكلمة على الشعار الوطني البريطاني ، وتدخل هذه الكلمة وفقا لمعجم اللغة 

 a lion in the path orاالنجليزية في عبارات بعينها لتدل على الخطر أو العقبات مثل جملة ) 
wayوتعنى أيضا في جمل اخرى النصيب ، )  ( األكبر مثل جملةThe lion’s share وتدخل ، )

( على كلمات أخرى لتدل على الشجاعة أو ان الشخص جريء الفؤاد ، أو كما يقال lionأيضا كلمة )
( ثالثة أحرف lion( ، كما يدخل على كلمة )lion heartedبالترجمة الحرفية قلب األسد مثل )

ى ، كما تعنى أنثى األسد في معجم اللغة االنجليزية ) (  فعال بمعنى يكرم أو يحتفlionizeلتصبح) 
Lioness)5 .   

تعنى أسد ،  )شير نر(مادة تعنى أنثى األسد ، و )شير(، و )شير(يعنى  واألسد في المعاجم الفارسية
 .6فتعنى في المعاجم الفارسية أسد وصنبورة )شير(أما مفردة 

بمعنى المفترس الذي يلقي مهابته على الكائن المراد  7(אריה واألسد في الثقافة العبرية يعنى أريه ) 
أسد أو ضرغام أو ليث أو كريم األصل ، في حين يذكر في  وفي المعاجم العبرية بمعنى،  8افتراسه
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المعجم نفسه أن )الفيا( تعنى أنثى األسد أو مليسه ، أو ليثه ، كذلك يذكر في المعجم نفسه أن 
، ويلفت النظر أن كلمة جهبر كلمة مؤنثة في المعنى مذكرة في  9)جهبر ( تعنى أنثى األسد أيضا

 اللفظة، فربما تفيد معنى األسد المذكر أيضا.
 األسد من خالل الرساالت السماوية : 1-2

،  10فهو راصدا لسلوكيات األسد مع استخدام اللفظ في حالة المجاز األسد في العهد القديمأما عن 
مع وجوده في قصة شمشون داللة على الحيوان ، وذكر األسد في العهد القديم  في عشرين موضع 

يَُهوذَا َجْرُو أََسٍد، ِمْن فَِريَسٍة َصِعْدَت يَا اْبنِي، َجثَا َوَربََض َكأََسٍد َوَكلَْبَوةٍ.  "،  11فقد ذكر في سفر التكوين

12" أسد شابيهودا هو  " ، وكذلك ورد " َمْن يُْنِهُضهُ؟
ويبدو أن تسمية األسد جاءت في الكتابات ،  

فلم تتوقف الكلمة عند األسفار المعترف بها عند اليهود بل امتدت إلى  ،العبرية داللة على القيادة 
كالشبل الزائر على  وكان كاألسد في حركاته " حيث جاء  ،13سفر المكابيينكاألسفار الخارجية 

   .وذلك داللة على شخص يهوذا المكابي القائد اليهودي ،14" الفريسة
ذكر في ستة مواضع , ولم يأت داللة على المسيح إال في  15(األناجيل) الجديد العهد واألسد في

أكثر حظا  ، ويبدو أن العهد القديم كان 16موضع واحد مع وجود تسمية أخرى لكائن آخر هو الخروف
، حيث لم يذكر اللفظ داللة على السطوة والنفوذ إال في فقرة واحدة  من العهد الجديد  في ذكر لفظ أسد

، وتتابعت الفقرات تصف األسد كحيوان فقط ، وبصفة عامة كان يرد ذكر األسد في القصص 
المسيحي في عذابات األنبياء والقديسين وذلك بوصفه أشرس الحيوانات ، واحيانا أخرى كان يرمز به 

 د المسيح أو إلى انتصار السيد المسيح على الشر والشيطانإلى الهيبة الملكية للسي
، فلم يرد األسد لفظًا في القرآن الكريم وانما  والسنة النبوية الشريفة الكريم القرآن أما عن األسد في

من سورة المدثر حيث يذكر المولى جل  51" وذلك في اآلية  قسورة "ورد بأحد مرادفاته وهي لفظة 
( َكَأنَُّهْم ُحُمٌر مُّْسَتنِفَرٌة 49) َفَما َلُهْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضينَ جرمين في جهنم قوله } شأنه في وصفه للم

 .17{ (51) َقْسَوَرة  َفرَّْت ِمن  (50)
 تهرب من األسدأي ان هللا عز وجل شبه المجرمين والعارضين عن ذكره كأنهم كائنات برية وحشية 

أو فصيلته المؤنثة أشد الهرب ، وذلك في داللة واضحة على شدة افتراس األسد ووحشيته ، وكيف 
 .   18سخره المولى عز وجل في التنكيل و تعذيب المجرمين

وذلك  " سبع "كذلك ورد األسد بأحد مرادفاته األخرى في موضع آخر من القرآن الكريم حيث ورد لفظ 
ُم َوَلْحُم اْلِخنِزيِر }ن سورة المائدة حيث قال المولى عز وجل ( م3في اآلية ) َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ ُحرِ 

َيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكلَ  ِ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردِ  ُبعُ  َوَما أُِهلَّ ِلَغْيِر َّللاَّ ا ُذِبَح َعَلى ِإالَّ َما َذكَّْيُتْم َومَ  السَّ
ِلُكْم ِفْسٌق ۗ اْلَيْوَم َيِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ِديِنُكْم َفاَل تَ  ْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن ۚ النُُّصِب َوَأن َتْسَتْقِسُموا ِباأْلَْزاَلِم ۚ ذََٰ

ْساَلَم ِديًنا ۚ َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم ا إْلِ
ْثٍم ۙ َفِإنَّ َّللاََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم  ، واآلية توضح أن هللا سبحانه وتعال حرم على المؤمنين  {َغْيَر ُمَتَجاِنٍف إلِ ِ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura74-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura74-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura74-aya51.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura74-aya51.html
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ب ونحو والمقصود بالسبع هنا األسد والنمر والذئ بعض األشياء من بينها البهيمة التي أكلها السبع ،
 .19ذلك

، فقد سمى عم الرسول صلى هللا عليه وسلم  حمزة بن عبد المطلب أسد  النبوية السيرةأما األسد في 
هللا وأسد رسوله لقول النبي صلى هللا عليه وسلم " والذي نفسي بيده إنه لمكتوب في السماوات السبع 

الستخدام المجازي في السنة النبوية ، وهذا يدل على ا20إن حمزة بن عبد المطلب أسد هللا وأسد رسوله"
 المشرفة داللة على الشجاعة واإلقدام.

 نذكر منها هنا روايتين: األسدكذلك توجد عدة روايات في السيرة النبوية الشريفة ورد فيهم ذكر  
لوحا  كبت، َفر  فانكسرت سفينتي التي كنت فيها َعْن َسِفيَنَة َقاَل: ُكْنُت ِفي اْلَبْحِر،و:  الرواية األولى

 ، َأَنا َسِفيَنةُ  يا أبا الحارث اأْلََسُد، َفَأْقَبَل ِإَليَّ ُيِريُدِني، َفُقْلُت: يهاَأَجَمٍة فمن ألواحها فطرحني اللوح في 
ويروى أنه قال:  وأقبل إلى فدفعني بمنكبه ...، َفَطْأَطَأ َرْأَسهُ  -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  - مولى رسول هللا

ت فإذا بأسد متوحش قادم عليه يريده فماذا فعل سفينة؟ لجأ سفينة إلى هللا تعالى وعرف أن هللا ال فالتف
وعلم أن الكون كله ملك هلل يتصرف فيه كيف يشاء، وأن األسد وغيره مهما  ،يضيع عباده المؤمنين

ن قصص ، حيث تعد هذه القصة م 21كان قويا فهو مخلوق من مخلوقات هللا إذا أمره هللا بأمر
 كرامات صحابة رسول هللا .

جاء في السيرة ذكر اآلراشي ) أعرابي من آراش( الذي استوفى له الرسول صلى هللا  : الثانية الرواية
عليه وسلم دينه من أبي جهل ، حيث اختلف فيها العلماء بين أسد وفحل من األبل له أنياب  ، )ولكن 
األقرب إلى الصحيح األسد( ، فقد ورد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يمشى في مكة فوجد 

جال يشكو ان له دين عند أبو جهل )الحكم بن هشام( وال يلتفت إليه احد ، فتقدم منه النبي صلى هللا ر 
عليه وسلم وقال له سأذهب معك لتأخذ مالك منه فتندر كفار قريش ، وذهب الرسول إلى أبو جهل 

ار قريش ، ولما وطالبه برد مال الرجل اليه ، فلم يتوان ابو جهل في رد المال إلى الرجل ، فتعجب كف
أعطى ابو جهل الرجل المال بهذه الطريقة السهلة قص عليهم اآلتي ، لما جاء إلى بابي محمد صلى 
هللا عليه وسلم وترائى أمامي فإذا أسد  فاغر فاه بارزة أنيابه  يريد أن يأكلني ، فلم أملك إال أن أعطى 

 .22الرجل ماله حتى ال يصيبنى أذى من هذا األسد
 

ثاني : تاريخ وتأصيل زخرفة وتماثيل األسد في كال من مصر وايران منذ اقدم العصور المبحث ال
 م.19هـ /13وحتى بداية القرن 

 م.19ه/ 13تاريخ وتأصيل زخرفة االسد في مصر منذ اقدم العصور وحتى بداية القرن  2/1
فصيلة آكلة لتنتمى  يلتعائلة ، و اهذه ال تنقسم بداية يندرج علميا تحت عائلة السنوريات ، و  23األسد

أو  Felis :بالالتينية هو يالعلم هاسما)و  القطط: يفرعية ه مجموعات ثالثلى إاللحوم ، 
Felinae ،)واألسود (بالالتينية هو لها  يواالسم العلم والنمورPanthera  أوPantherinae ،)
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( تلك Felinae) ولىأل او تضم المجموعة  ،(Acinonychinaeأو  Acinonyx)بالالتينية  الفهودو
، أما المجموعة تعرف بشكل عام بالقطط أو ما يمكن تسميته أصغر السنوريات حجماً  يالت الحيوانات

 Panthera( فتتكون من الحيوانات األكبر حجما، مثل األسود )Pantherinae) الثانية
Leo(والنمور)Panthera pardusالثالثة المجموعة أخيراً  (،و (Acinonychinae )تشتمل على ف

 .24(cheetahالفهد الصياد )شيتا  هوواحد حيوان 
هي األكثر شهرة من عائلة )  (Lion ,Panthera leoوعلى اية حال فان فصيلة األسود والنمور 

( ، وبصفة عامة فان ظهور cheetah–السنوريات ويخلط البعض بينها وبين الفهود الصياد )شيتا 
في مصر ورد على هيئة معبودات حيث ذكر العالم بترى ان تأريخ  السنوريات وال سيما النمور واألسود

أقدم األدلة األثرية لمعبود على هيئة سنورى يرجع لعصر " نعرمر"  وذلك فوق طبعات أختام أسطوانية 
( 1ور )شكل-حيث صور على هيئة أسد راقد يعلو ظهره سارية أو أكثر أمام مقصورة على هيئة البر

يعاود ليظهر في عصر الملك زوسر تحت مسمى غامض في عصر الدولة ويختفي هذا المعبود ل
القديمة و تم تعريفه على كونه معبود سنورى مؤنث، وعلى الرغم من عدم وجود اسم لهذه المعبودة إال 
أن البعض حاول أن يرى فيها اإللهة "ماتيت" أو "محيت" نظرًا للشبه الكبير بين صورتيهما، وفي 

فان المعبودات اللبؤات مثل سخمت و منيت اتخذن المظهر ذاته، و الذى   عصر الدولة القديمة
نسميه "لبؤة فوق الحامل"، و في عصر الملك دن ظهرت معبودة سنورية أخرى هي "مافدت" و التي 

 .25عرفت بكونها نمرة
وفضال عن هذا الرأي في وجود فصيلة األسود والنمور في مصر منذ عصر نعرمر يرى اخرون أن 

ُعرف تماما منذ عصر ما قبل األسرات، وبخاصة ( Panthera leoسد )ألاالفصيلة وال سيما  هذه 
عن طريق فن النحت )التماثيل(، و التي كانت غالبا بحجم كبير، حيث صور على هيئة أسد راقد، 

سرة األولى و رجع لنهاية عصر نقادة الثالثة أو بداية األيلتف ذيله حول مؤخرته، ومثل تلك التماثيل ت
 .26معبود ماو لأأو تمثيل للملك  يةكحامدائما كتماثيل نذرية أو فسرت 

وتخفف شدة  كما استخدمت تماثيل برؤوس أسود كميازيب فوق أسطح المعابد المصرية لتحول
نقشت المقاعد والعروش واآلسرة في صورة أسود حامية  ،العواصف ، وبسبب هذه الرمزية إلى حد بعيد

وأعداء ،  "ست"ما هناك رأي أخر يذكر أن األسد القابع على سقوف المعابد ليلتهم أتباع ، ك 27واقفة
قون سقوف مساكنهم في صورة عواصف ممطرة ، هذه هي فكرة نشأة ر األخرين الذين يط اآللهة

 .28المصرية الميازيب على صورة أسود التي يتساقط منها المطر من سقوف المعابد
تحات الوادي حيث تخرج لتشرب وتصيد أية فريسة ، وكانت تجول إلى كذلك تهوى األسود سكنى ف

 –حدود الصحراء الواسعة حيث تولد الشمس وتموت ، وقد صور أسدان كحارسين ضاريين لألفقين 
لذلك كان الفرعون يشبه نفسه بأحد األسدين الضاريين التوأمين اللذين يحرسان األفق ، حيث تشرق 

هذان األسدان بالجبلين اللذين يحددان الحدود الشرقية والغربية ويرمزان ، كذلك شبه  29الشمس وتغيب
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( ، وبما أن رحلة الشمس أسفل األرض تنقلها من فكي أسد الغرب إلى فكي 2إلى األمس والغد)شكل 
أسد الشرق حيث تولد في الصباح من جديد ، حيث صار األسد ذو أهمية أساسية في تجديد شباب 

الناس أنفسهم من ذلك الموت المؤقت وهو النوم ويستيقظوا مثل الشمس زينوا  الشمس ، ولكي ينتفع
، ويؤكد الباحث على هذا المعنى االخير بظهور أسدين  30فراشهم ومساند رؤوسهم بصور األسود

 (.1والمحفوظ بالمتحف المصري بالقاهرة )لوحةالملك توت عنخ آمون  كرسياعلى قدمي 
يكــاد يكــون قــديما قــدم الــدنيا فتبعــا ألســطورة الخليقــة التــي نشــأت بمدينــة كــذلك يعتقــد ان عنصــر األســد 

هليوبوليس كان أول إلهين أتيـا مـن عمـل الشـمس فـي صـورة شـبلين ن كـذلك نشـأت فكـرة األسـد كحيـوان 
 .  31ضار مدمر كاللهب وأنه ملك الوحوش من طبيعة الشمس النارية

األسد رمزًا لها ، ألنه يمثل حرارة الشمس  Sakhmet) ربة الحرب ( 32كما أنه أتخذت اإللهة سخمت
، كما كانت ترافق الملك إلى المعركة ،  33الملتهبة عند مهاجمة األعداء الذين تعدو على حدود مصر

، والمعنى الحرفي لكلمة  34وتوصف غالبا بأنها أمه ، وكانت تصور على هيئة إمرأة ذات رأس أسد
منف حيث اعتبرت زوجة اإلله بتاح ووالدة نفرتوم إله سخمت هي القوية ، وكان مقر عبادتها في 

، كما أن اإلله حورس  35اللوتس ، ويعتقد أنها مظهر لعين رع في حالة غضبه ومهلكة أعداء الشمس
) إله الشمس ( ، اتخذ رأس األسد رمزًا له ، باعتباره إله شمس الصباح ، وعرف باسم ) حور أختي ( 

 . 36أي حور الساكن في األفق
نت ميازيب المياه تنتهي فتحاتها بتماثيل رأس أسد ، وانتقلت هذه العادة إلى أوربا ، والواقع  أن وكا

الصلة بين رأس األسد وقذف الماء يذكرنا بأسطورة المعبودة ) تفنوت ( توأم ) شو ( ، حيث تذكر 
بتفلة منه ، األسطورة أن اإلله) أتوم( خلق اإلله ) شو ( بعطسة منه ، وخلق اإللهة ) تفنوت ( 

، وأحيانا تمثل في صورة أسدية كاملة،  37وتفنوت كانت تمثل في صورة امرأة برأس أسد أو انثى األسد
وكانت تشخيصا للمطر والندى والرطوبة ، ويجوز أن يكون بعض تقاليد هذه اإللهة على طول المدى 

 .38األسد في كل نافورة عامة قد انتقل إلى أوربا عن طريق بالد اليونان وروما ، وهذا يفسر لنا وجود
اما عن أخر مثل نورده من أمثلة األسد في الحضارة المصرية القديمة فهو هذا التكوين الفني والذى 

 ذكاء اإلنسان بين الجمع إلى يهدف أصيل مصري  ابتكار يتكون من جسم أسد ذو رأس آدمي ، وهو
 بلدان إلى مصر من انتقل وقد األسد، في جسم الممثل الحيوان قوة وبين اآلدمي الرأس في الممثل

 ، وتشير للرب مصاحباً  القديم العراقي الفن في اآلدمي الرأس ذو األسد اإلغريق ، وظهر وبالد آسيا
 الحارقة شمس الصيف يمثل المقدسة للرحلة المصاحب اآلدمي الرأس ذا األسد أن إلى اآلراء بعض

 .39بالنباتات الضارة
المصريين القدماء رغبوا في خلق صورة ذات تأثير لملكهم المؤله وكان وتذكر لنا أسطورة أخرى أن 

خطر ببالهم استعمال صورة األسد فحور الساكن في األفق ، أي (  ييسمى بعد الموت ) حور آخت
فتفتق ذهنهم إلى صورة ،  معاً  والملكية بالشراسةبما يطلبون الرتباط األسد في عقولهم  ولكنها لم تفِ 
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ي تظهر فيه رشاقة األسد وقوته المخيفة باإلضافة إلى القوة العقلية الخالقة ، ويعد هذا أبو الهول الذ
  .40الملكية للقوة رمزاً  القديمة التمثال في األساطير المصرية

ومن ثم فقد كان المصريون ينظرون إلى أبي الهول باعتباره جسد أسد برأس حاكم ، وألن األسد كان 
من مخلوقات إله الشمس ، فكان جسد األسد من شأنه أن يضخم من دور الملك بصفته ابنا  مخلوقاً 

، وحسب  41لإلله رع ، كما أن قوة األسد أيضا كانت توحي بالنفوذ القوي الذي كان الملك يتمتع به
 ( 3)شكل  أبا الهول هو إله الشمس ، وهو حامي األهرامات ويمزق أعداء رع ناألسطورة المصرية أ

هو اإلله  الهول أبو، ولقد مثل فرعون نفسه بعدة أسود لكي يحمي معبده حماية أفضل، وأحيانا كان 
نفسه متجسدا في صورة أسد ، كي يدافع عن بيته ، وهذا السبب في حراسة معبد الكرنك بتماثيل أبي 

عض يربطه ، ويرجح ان فكرة الحراسة هي التي جعلت الب 42الهول لها رؤوس كباش تقترن باسم أمون 
المذكور في العهد القديم بستة وظائف تندرج تحت وظيفتين أساسيتين هما الحراسة وحمل  بالكاروبيم

 .43الرب وعرشه
في الرأس  اختلفتوكانت تماثيل أبو الهول المصرية ، عادة من الذكور ، وكانت اإلناث قلة ، فقد 

 ظهر ذلك كثيراً و المؤنث وما فيها من صفات األنثى الواضحة زيادة على ذلك طلي باللون األصفر، 
ربما كانت هذه البداية األولى  لظهور هذه و ،  (2)لوحة ثيل حتشبسوتافي الدولة الحديثة ومنها تم

وكان عهد الملك  الكائنات المؤنثة الشكل ، وذلك ألسباب سياسية ودينية خاصة بهذا العصر ،
  . 44الهول المجنحة امنحتب الثالث هو العصر الذهبي ألنثى أبو

 األسد في الفن اليوناني الروماني :
ظهرت أيضا األسود في العصور اليونانية الرومانية التي جاءت بعد الحضارة المصرية بل ودخلوا 

ًا جدًا في فنونهم المختلفة ، مصر وشاهدوا حضارتها وفنها وتأثروا بها ايما تأثر وظهر ذلك واضح
وهى حضارة لقبائل ومهما يكن من أمر فان األسد عند اليونانيين أصوله ترجع للحضارة الميكينية 

هندو أوروبية من الشمال جاءت في األلف الثاني ق.م واستقرت في ميكينى وبعض العلماء يعتبرون 
تبر فن النحت في الحضارة الميكينية أن الميكينيين هم أصحاب األصول الحضارية لإلغريق ، ويع

بداية مبكرة وحقيقة لفن النحت اليوناني ، وتبدو بوابة األسود إحدى اإلبداعات الفنية الميكينية الباقية 
إلى األبد وهى بوابة للمدينة يعلوها شكل جمالوني  نحت بداخله اثنان من األسود مرابطان فوق قاعدة 

ل للمدينة ، ومالمح النحت هنا تبدو مميزة في إبراز عضالت الجسم لعمود دوري وهما يستقبالن الداخ
 .45لألسود وإبراز مالمح القوة وهى كناية عن مكانة وعظمة مدينة ميكينى

تماما كما جاء في بعض دالالت ورموز الحضارة المصرية،  كحارس للبواباتويبدو هنا تمثال األسد 
كذلك كان الحال في كثير من بالد الشرق منذ العصور القديمة وفى حضارات الشرق األدنى بشكل 

 .46عام
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منها واحد  لقوة الموت رموزا  ، بصفتها أيضاً  األسود الجنائزية في العصور الكالسيكية القديمة و نشاهد
اغريقي وأخر روماني في نقش بارز وهما معروضان في متحف اللوفر ، وغيرها في نقش بسيط على 

األمتالك لقوة  تعبر عن ، أو أنها للخلود رمزا  نواويس  فينيقية ونواويس رومانية ، وهي تشتهر بأنها 
، وتارة  للمقابر حارسة تالحظ في اآلثار المسيحية تارة ، كما أنهاسحرية لتحاشي المصير السيئ 

 . 47كدعائم للقبور في العصر الروماني
نيمية  ألسد هرقل تصديإلى  يرمزوكان لألسد العديد من الرمزيات في األساطير اليونانية ، فهو 

 رمزاً  وذلكبجذع شجرة زيتون  هرقل المخيف الذي كان يهدد سكان طيبة فوق جبل كثيرون ، وقتله
وهناك أسطورة أخرى تذكر لنا أنه ذات مرة كان  ، إلنتصار الفكر اإلنساني على طبيعة الحيوان 

)هيبومينيس( وزوجته )اتاالنتا( يمران بجانب معبد ، فأوحت إليهما أفروديت بأن يدلفا إلى المعبد كي 
وما أن فعال هيبومينيس أن يضاجع زوجته في المعبد ،  ييستريحا من مشقة السير ، ثم أوزعت إل

الرعب في  يثيران أسدينحتى غضبت عليهما اإللهة إذ دنسا المحراب ، وكان جزاؤهما بأن تحوال إلى 
كما كان األسد حيوانا مقدسا مع اإللهة ) ريا ( أم اآللهة فيعبر هنا عن قوة وحكمة ،  48قلوب الناس

 .49الطبيعة
الفن اليوناني ، حيث أخذه اليونانيون من  يكذلك انتقل شكل أبو الهول من الفن المصري القديم إل

وهو اسم ماردة معروفة في  –وعرف عندهم باسم سفنكس  – 50امصر القديمة عن طريق سوري
ويري) جب ( أن ما  - 51واألسفل أسد امرأة األساطير اإلغريقية تتمثل في هيئة كائن نصفه العلوي 

عالمة مميزة للداللة الجنائزية ، دائما هي  يمثل في الفن اإلغريقي من صور) أبو الهول( على اآلثار
وتودي بالناس ، ويبدو من ذلك أن صور أبو الهول الحزينة إنما هي صدى  ،تقهر على القوة التي ال

، لذلك نجد في أغلب األحيان أن 52للقبر يقظاً  د المصرية التي تتخذ من أبي الهول حارساً يحزينا للتقال
 .53يستخدم كرمز جنائزي ، لذلك فهو يمثل على العديد من النواويساإلسفنكس في الفن اإلغريقي ، 

سواء كان تحت قدمي المسيح أو شمشون أو داود ممسكا  الشر رمزواألسد في النحت الروماني هو 
، كذلك رمز األسد عند الرومان أيضا  (5، شكل  4)شكل  للقوة، ورمزا أحيانًا    54بشدقية لقتله

مشافر األسد علي العديد من الينابيع ، ويعتقدون في ذلك أن مرور الماء عبر ، وكانوا يمثلون بالنار
 .55رالمشافر كان يطهره، ويصبح نظيفا لالستعمال والتطهي

ونستدل مما سبق على ان معظم االفكار التي ظهرت لألسد في الفنون اليونانية الرومانية جاءت 
يون في العصر المصري القديم على هذا الكائن، ثم متأثرة تماما بكثير من األفكار التي اسبغها المصر 

 جاء الفن القبطي ليسهم بدوره في المدلوالت المتعددة لهذا الكائن كما سيلى ذكره.
وأخرى  إيجابيةفإنه يعبر عن رمزية  القبطي الفنأما األسد في   *األسد في الفن القبطي في مصر:

في تلقي المؤمنين   المسيح السيد قوةاألسد يرمز إلى  تكمن في أن اإليجابية، فالرمزية  سلبية
فقد رمز إليه  السلبيةالمسيحيين من فم األسد ) أو من الخطر الذي كان يلحق بهم ( ، أما الرمزية 
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فهو بوصفه القديم كحامي وحارس للبشر من أي شرور أصبح خصما للرب ألن الرب  الضار بالخصم
ي خطر قد يلحق بهم وهو ما جاء ذكره في الكتاب المقدس من وحده من يستطيع حماية البشر من أ
  .56على سبيل المثال خالل أسطورة دانيال في جب األسود

األساطير وكتب التاريخ  إن األشبال تولد شبه ميتة ال حراك بها ولكنها تبدأ التنفس ، ومن  و ورد في
يح إله الحياة ، واعتقد البعض خالل ، ويرمز به إلى المس بالقيامةهنا نجد أن األسد يصبح مرتبطا 

، وفي حاالت نادرة يرمز  اليقظة إلىالعصور الوسطى أن األسد ينام وعيناه مفتوحتان ولهذا رمز به 
 (كما جاء في مزموروذلك باألسد بسبب صفتي التكبر والتوحش إلى أمير الظالم وهو الشيطان 

األسد أحد الحيوانات األربعة التي كذلك يعد ،  انتصار المسيح على الشيطانإشارة إلى )  13:9
وأيضا رمز لمرقص الرسول ألنه تكلم في إنجيله أكثر من غيره عن قيامة  ظهرت في نبوة حزقيال

 . 57المسيح وهو يعبر عن الهيبة الملكية للسيد المسيح
وم وكان للقديس جير  بح األسد رمزاً صشبه بطرس في رسالته األولى األسد بالشيطان ، كما أكذلك 

ما يصور مصاحبا له  فيقال أنه أزال شوكة مؤلمة من مخلب األسد ، وبالتالي أصبح صديقه  كثيراً 
المقرب والمخلص ، كما كان مرتبطا بالقديس بوال ناسك الصحراء ، وقد ظهر القديس مرقس برأس 

وير األسد بط تصتللمخلوقات األربعة حول السيد المسيح ، ولذك ار  أسد ضمن الرموز الحيوانية
 . 58بالقديس مرقس

 يرجع إلت، ومنها على سبيل المثال أنية من الفخار  القبطي ظهر األسد في كثير من نواحي الفنوقد 
ويظهر األسد بعرض اإلناء ، تزينه شرائط رفيعة سوداء وحمراء على عنق اإلناء وقاعدته  م 6 القرن 

  .59(4، لوحة  3ةلوح) رف نباتية اوأسفل األسد توجد زخ، كأنه يثب بمخالبه 
، وفى  استخدم األسد كعنصر زخرفي في الفن اإلسالمي عموماً  *األسد في الفن االسالمي بمصر:

مصر خصوصًا حيث تعاقب على حكمها منذ دخول اإلسالم بها العديد من االسرات اإلسالمية 
 الحاكمة أبرزها الفاطمية واإليوبية والمملوكية والعثمانية .

في العصور االسالمية وال  من أبرز صور الحيوانات المفترسة التي وردت على العاج األسد يعد و 
أو  اً نسانأسواء منفردة تارة أو مشتركة في قتال تارة أخرى ، وقد يكون العدو  الفاطميسيما العصر 

ى ، كذلك ينسب للعصر الفاطمي أشهر التماثيل التي جاءت عل 60افتراسهيحاول األسد  اً أليف اً حيوان
سد واستمر استخدم األ،  (5 لوحة)من ذلك تمثال من البرونز على هيئة أسد شكل أسد فاغرًا فاه، 

 كعنصر زخرفي في العصر األيوبي .
، ويعد من  في شعاراتهم السنورياتوفصيلة  األسدبمصر شاع استعمال  المملوكيالعصر في و  

م ( 1277 – 1260هـ /  676 – 658 أشهر الرنوك الشخصية للسلطان الظاهر بيبرس البندقداري )
نقشت على عمائره المختلفة التي شيدت في مصر  سبعا  ، حيث وصل من عهده ما يقرب من ثمانين 

، زاحفا من اليمين إلى اليسار  بال إطار ما يمثل هذا الشعار حراً  ، وغالباً (7،  6)لوحة وبالد الشام 
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( ، وقد ينقش على هيئة زوجين متقابلين كما هو الحال على نفيس عقد شباك 6شكل ) أو العكس
م ( ،  1263 -1262هـ /  662 -660المدرسة الظاهرية بالقاهرة التي شيدت فيما بين سنتي ) 

هـ  678 -676على نقود الظاهر بيبرس وعلى نقود ابنه السعيد بركة خان )  السبع رنكووجد أيضا 
، كما وجد على نقود سالطين أسرة بني قالوون وبالتحديد على نقود السلطان م (  1279 – 1277/ 

على بعض نقود سالطين المماليك الجراكسة كنقود السلطان الظاهر  محمد بن قالوون ، وظهر أيضاً 
برقوق وابنه الناصر فرج وغيرهم ، والواقع أن كثرة رسوم السباع على العملة المملوكية دفعت البعض 

جيح بأنه لم يكن دائما بمثابة رمز شخصي للسلطان بقدر ما كان عالمة من عالمات القوة إلى التر 
هـ /  617 – 608والفروسية ، بقى أن نشير إلى أن شهاب الدين غازي بن الملك العادل أبي بكر)

له ، حيث يظهر منقوشا على باب  شعاراً  السبعمن أتخذ  أولم ( حاكم أورفا يعد 1221 – 1211
  .61ي أورفاحران ف

وكذلك استمر استخدامه في العصر العثماني كعنصر زخرفي زينت به التحف التطبيقية ومن ذلك 
زين وسط الطبق حيث طبق من الخزف التركي صناعة أزنيق ، محفوظ بمتحف الخزف بالزمالك 

 ( .  8لوحة )بثالثة أسود في وضع الحركة على أرضية نباتية 
 م  19هـ/ 13تاريخ وتأصيل زخرفة األسد فى ايران منذ اقدم العصور وحتى بداية القرن  2/2

، وظهــر ذلــك فــي بوابــة قصــر الملــك  اآلشــوري  62تــأثر الفــن الفارســي كثيــرًا بــالفن اآلشــوري فــي العــراق
إكسركسيس حيث صور وهو يصطاد أسدًا ، ونجد نفس المنظر عند الفرس ولكـن مـع فـارق االسـتخدام 

الشــر أو  حيــث اســتخدمها الفنــان الفارســي كرمــز للتعبيــر عــن موضــوع دينــي هــو انتصــار الخيــر علــى
" أهيـرامن"، وقـد رمـز الفنـان إللـه النـور والظـالم الشـر روح" أهـورمزدا" علـى  والنـور الخيـر إلـ انتصار 

فــن المســيحي بصــورة الملــك الــذى يطعــن الظــالم  ممــثاًل فــي األســد وهــذا المعنــى انتقــل فيمــا بعــد إلــي ال
 .63الذي يصور مار جرجس يقتل حيوانًا خرافياً 

 "لالل وعند الحديث عن رمزية الفن اإلخميني فمن الراجح ان اإليرانيين هم الذين ابتدعوا النمط الجديد 
الــذى كــان أحــد العناصــر المألوفــة ، والــذى تبنــاه الفــن القبطــي بمصــر، وقــد طــور اإلخمنيــون   الفــارس"

هــذا المفهــوم للصــراع بــين الخيــر والشــر ونشــروه وإن يكــن هــذا الموضــوع قــد ســبق ظهــوره فــي بابــل عنــد 
تعامت ، أي انتصار النظام على الفوضى ، وما من شـك فـي ان على  تصويرهم انتصار االله مردوك

 . 64ه الفكرة ترجع إلي عهد سحيقهذ

بالفن اإلخميني أيضًا ومنفـذ بالقرميـد المطلـي بالمينـا بقصـر داريـوش  األسد الحارس المجنحكذلك نجد 
مــن القــرن الخــامس قبــل المــيالد ، كمــا دل األســد أيضــا فــي العمــارة والفــن اإلخمينــي علــى انتصــار قــوى 

د القــرن ، وذلــك بنقــوش الــدرج بقصــر داريــوش الخيــر علــى الشــر وذلــك فــي صــورة أســد يفتــك بثــور وحيــ
أ ، ب (، ومــن  9) لوحــة 65ق.م 5-6حيــث نشــاهد خــدم وحــراس وصــراع بــين أســد وكركــدن مــن القــرن 

أجمل الفنون اإلخمينية المتأثرة بالتقاليد البابليـة والتـي يظهـر بهـا األسـد خـاتم داريـوش األسـطواني الـذى 
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ك ظهــرت فـي الفــن االخمينـي تماثيــل برونزيـة لألســد الراقــد، يمثـل الملــك فـوق مركبتــه يطـارد أســدًا ، كـذل
، وكانــت المــوازين علــى جانــب صــنجة ميــزان  ومــن أجمــل قطــع تمثــال األســد الراقــد الــذى كــان يســتخدم

كبير من األهمية في الحياة االقتصادية لإليرانين ، فالميزان  رمز العدالة ، والملك في العقيـدة اإليرانيـة 
،كــذلك توجــد مشــغوالت ذهبيــة  66لــذا يطلــق علــى لســان الميــزان اســم الملكــي والعــادل ظــل لأللــه ولعدالتــه

 (. 10مشكلة بهيئة األسد تنسب إلى العصر االخميني بإيران ومحفوطة بمتحف بروكلين )لوحة 
والواقــع فقــد اتخــذ االيرانيــون غــزاة الهضــبة فــي النصــف الثــاني مــن األلــف الثــاني رمــزًا جديــدًا هــو األســد 

بأحجام مختلفة مصنوعا من البرونز وفى احيان قليلة من الحديد ، ولعل اختيار اإليرانيين لألسـد الراقد 
يعــود إلــى أن المســاواة عنــدهم كانــت تعنــى العدالــة التــي تجســدها الملكيــة ، وكانــت كلمــة شــاه اإليرانيــة 

وأردشـير فـي لغـة تعنى في مبدأ األمر األسد والصياد والمحارب ، ويقول هيردوت إن كلمتي خشايارشـا 
 الفرس أيامه كانتا تعنيان المحارب والمحارب األعظم على التوالي

كعنصــر زخرفــي مــا لــم يعطهــم غيــرهم فنجــده قاســم مشــترك فــي   لألســد 67وفيمــا بعــد اعطــى الساســانيين
العديــد مــن االعمــال الفنيــة الساســانية فــي إيــران ، والواقــع انــه فــي أكثــر مــن اربعمائــة عــام مــن الحكــم 

اني كانــت الثقافــة الفارســية مهيمنــة علــى طريــق الحريــر حيــث انتقــل  أســلوبهم الفنــي عــن طريــق الساســ
المــواد التجاريــة الرئيســة والهــدايا الدبلوماســية وخاصــة الحريــر واألعمــال المعدنيــة التــي كانــت تنــتج فــي 

ســد فــي هــذه الــورش االمبراطوريــة ، وقــد تفرقــت هــذه االعمــال مــن اليابــان إلــى أوربــا وغيرهــا ، وكــان األ
، وكانت زخرفة األسد تظهر  المقدسة األماكن وحماية والهيبة،  والسلطة للملكيةاالعمال الفنية رمزًا 

بكثرة على كل من الفضيات والحرير ، أما األسد المقتول جراء الصيد فظهر أيضـًا علـى هـذه االعمـال 
 . 68الفنية

لمناظر الشائعة جدًا في بالد إيران في هـذه من ا يصطادون األسودوكان منظر الملوك الساسانين وهم 
الفتـرة، مــن ذلــك علـى ســبيل المثــال ال الحصـر طبــق مــن الفضـة عليــه صــورة الملـك شــابور الثــاني وهــو 
يصــطاد األســود ، ويظهــر الملــك ممتطيــا صــهوة جــواده ، وقــد ظهــر أحــد األســود ســاقطًا علــى األرض 

، ويوجــد أيضــًا طبــق أخــر مــن الفضــة يظهــر بــه  69( 11واألخــر أمــام الملــك ويبــدو عليــه الفــزع ) لوحــة
الموضوع التصويري نفسه يزينه الملـك شـابور الثالـث يقتـل النمـر أو األسـد ، ويرجـع للعصـر الساسـاني 

 (. 12)لوحة 
كعنصر زخرفي لم يفقد شعبيته في هذه البالد،  األسدفسنجد أن  االسالم بعد دخول إيرانأما عن 

وظهر بأشكال وأوضاع قريبة في بعض االحيان من التي كان يظهر بها قبل دخول اإلسالم ، ولكنه 
أصبح عنصرًا زخرفيًا أكثر من كونه عنصرًا رمزيًا كما كان في هذه البالد قبل اإلسالم ، إال في 

ز فيها األسد ألشخاص بعينها كما حدث على سبيل المثال بعض الحاالت االستثنائية والتي كان يرم
 ال الحصر في بالط الدولة الصفوية.
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ومن أكثر المجاالت التي كان يظهر فيها األسد كعنصر زخرفي في إيران إبان العصور اإلسالمية 
إليها وال سيما  المغولمجال تصاوير المخطوطات حيث حفلت المخطوطات اإليرانية منذ دخول 

طوطات األدبية برسوم األسد ، ولعل ابرز األمثلة على تصاوير األسد ظهرت في مخطوط منافع المخ
( ، واستمر ظهور األسد بكثرة في 13الحيوان البن بختيشوع المحفوظ بمكتبة مورجان بنيويورك )لوحة 

بن بإيران منها على سبيل المثال وليس الحصر تصويرة أل التيموري  العصرتصاوير المخطوطات في 
م، ومحفوظ في 1429ه/ 833آوى يقود األسد من مخطوط كليلة ودمنة والذى يرجع إلى هراةعام

 .70(14قصر طوب قابي باستنابول)لوحة
واستمر األسد في الظهور في تصاوير المخطوطات وال سيما األدبية منها في إيران في العصر 

سار على  األول نمطينر ظهر على الصفوي ، ولكن مع الوضع في االعتبار أن األسد في هذا العص
السابق في العصرين المغولي و التيموري حيث ظهر األسد كعنصر زخرفي في الحدث  نفس النهج

القصصي مثله مثل باقي الكائنات الحية الواردة في القصص المذكور بمتن المخطوط ومن أمثلة هذا 
م( 1543-1539هـ/949-946النمط تصويرة بهرام كور يصطاد األسد من مخطوط خمسة نظامي )

الذى ظهر به األسد في العصر  الثاني النمط(، أما 15محفوظ بالمتحف البريطاني بلندن )لوحة
، وذلك كما هو معروف الن الصفويين كانوا شيعة وكان للرمزيات في   رمزيا  الصفوي فكان عنصرًا 

ال الحصر تصويرة تمثل النبي  بعض أعمالهم الفنية دورًا ال يستهان به ، من ذلك على سبيل المثال
في هيئة أسد من  71الخاتم محمد صلى هللا عليه وسلم على البراق ، وأمامه علي بن ابي طالب

 16م ( )لوحة 1550ه/ 957مخطوط فالنامة لجعفر الصادق ، وينسب إلى تبريز أو قزوين )تقريبا
)72 . 

نفسها( من إيران منذ اقدم العصور وعلى هذا لم ينقطع ظهور زخرفة األسد أو النمر )من الفصيلة 
وحتى العصر الصفوي، وحافظت عليه كل الحضارات التي مرت بها مع الوضع في االعتبار اختالف 

 االشكال والدالالت والرموز التي تسبغها كل حضارة على هذا الكائن. 
سرة القاجارية المبحث الثالث : زخارف وتماثيل األسد في عهد االسرة العلوية بمصر ، وفي عهد اال

 بإيران ومدلوالتها ورمزيتها.
 نماذج من زخارف وتماثيل األسد في عهد األسرة العلوية بمصر ومدلوالتها ورمزيتها: -3-1

ان جميع األحداث والظروف التاريخية والسياسية واالجتماعية التي احاطت بمصر وشعبها منذ اواخر 
العصر العثماني كانت ال بد ان تؤدى إلى ظهور م خالل 19هـ/13م وبداية القرن 18هـ/12القرن 

األسد كتمثال وكزخرفة في عهد أسرة محمد علي الناشئة آنذاك خاصة مع ظهور شخصية متفردة 
 ومتفهمة وذات ذكاء فطري كشخصية محمد علي باشا.

تمثااًل فبنظرة على التاريخ والجذور الحضارية المصرية نجد ان األسد سواء كان شعارًا أو زخرفًة أو 
كما سبق القول ليس جديدًا على مصر فقد ظهر في الحضارة المصرية القديمة منذ أقدم العصور 
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بدالالت ورموز متعددة دينية وسياسية وغيرها ، واستمر ظهوره في العصور اليونانية الرومانية ،وظهر 
بت على حكم مصر ، في الفن القبطي ، كما استمر ظهوره في العديد من الدول اإلسالمية التي تعاق

م، واستمرت في نهضتها 16ه/10وإذا ما نظرنا إلى أوربا والتي بدأت حضارتها تنهض منذ القرن 
م ، نجد انها اخذت من عمارة وفنون وثقافة الحضارة المصرية 19-18ه/13-12خالل القرنين

الحضارة اإلسالمية  القديمة ، كما اخذت الكثير من الحضارة اليونانية ، كذلك لم تتوان عن األخذ من
 ال سيما في بعض العناصر الزخرفية.

: ان أوربا اخذت من جملة ما اخذت عنصر األسد كتمثال  األولوال بد من التعرض هنا ألمرين 
: أن أوربا في القرنين  الثانيوزخرفة من الحضارات القديمة بل واخذته بعض الدول شعارًا لها ، األمر 

نهضتها مرة أخرى في العلوم واآلداب والفنون ، وكانت النموذج ، م  كانت تعيد 19-18ه/12-13
في الوقت الذي كانت الدول اإلسالمية وال سيما الدولة العثمانية تعانى من الضعف والتخبط بعد ان 

 توقفت عن األخذ باألسباب والمقومات التي بنيت عليها الحضارة اإلسالمية.
فقط ولهذا جعلته بعض  القوةألوربية اخذت األسد بمفهوم وال بد من التأكيد هنا ان بعض الدول ا

الدول شعارا لها على أعالمها ، وبعض ملوك أوربا كان يرمز لنفسه باألسد أي أن الملك واألسد شيء 
واحد ، أي أن أوربا لم يظهر فيها األسد بالمعاني والرموز المتعددة التي ظهر بها في  الحضارة 

من المعاني المتعددة التي ظهر بها في مصر  نوربا على معنى أو معنييالمصرية وانما اقتصر في أ
منذ العصور المصرية القديمة وانتهاًء بالدول اإلسالمية الحاكمة لها ، وفي أواخر عصر الدولة 
العثمانية وبسبب ضعفها الشديد آنذاك اخذت تتغلل فيها الحضارة األوربية ألنها أصبحت آنذاك المثل 

 عمارة والفنون وغيرها من النواحي السياسية واالجتماعية .       األعلى في ال
وكان ان بعثت فرنسا بحملة إلى مصر التي كانت تحت مظلة الدولة العثمانية، وكانت مصر تعانى 

بين عديد من القوى الداخلية وال سيما بين الوالة العثمانيين وبين القوى القديمة  تآنذاك من اضطرابا
قوة المماليك ، وفي ذلك الوقت العصيب ظهر محمد علي باشا اليوناني المولد التركي  في البالد وهى

األصل حيث بعثه السلطان العثماني مع الكتيبة االلبانية لتقاوم الحملة الفرنسية ، ويمكن القول بتعبير 
لدولة مجازي أن محمد علي باشا وجد نفسه بين وحوش عديدة تتصارع داخليا وخارجيا ليقضوا على ا

العثمانية بصفة عامة ،ويقضوا على مصر بصفة خاصة ، ويجب عليه ان يروض هذه الوحوش ، 
ففي الخارج قوة األوربيين ، وفى داخل مصر قوة المماليك المناوئة له ، والواقع انه نجح كثير في دحر 

أنثاه على وجه هذه القوى وترويضها ، كما يروض امهر المدربين الوحوش المفترسة وال سيما األسد و 
الخصوص ، ويبدو ان هذا المعنى رسخ في ذهن أسرة محمد علي وفنانو هذه األسرة ، حيث نالحظ  

 أمرين:
:ان األسد يظهر بكثرة في عهد أسرة محمد علي حيث ظهر  كتمثال و كمنحوتة حجرية ، كما  األول 

لة في األسد أكثر من انثاه ، ظهور فصيلة الذكور ممث الثاني:ظهر أيضًا في بعض اللوحات الفنية ، 
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ويبدو ان ذلك يرجع إلى الكيان الجسدي االضخم واألكثر تفصيال ، وسهولة الترويض ،وقلة الشراسة 
في األسد عن أنثاه ، فضال عن أن صورة األسد تعطى مهابة دون أذى ، ومهما يكن من أمر فان 

في العديد من االعمال المعمارية األسد ظهر كتمثال وكزخرفة في بعض الرسوم بشكل ملفت للنظر 
وحتى اخر حكام هذه األسرة وهو  73والفنية في عهد األسرة العلوية منذ عهد مؤسسها محمد علي باشا

 : النماذج هذه أبرز يلى وفيماالملك فاروق ، 
 نماذج من تماثيل األسد إبان عهد االسرة العلوية: -3-1-1
 74(17لمحمد علي )لوحة على مسندي كرسي العرشرابضين  تمثالين ألسدين من الخشب المذهب-

،حيث يوجد على كل جانب من ، والموجود بقاعة العرش بسراي الضيافة بقصر الجوهرة بالقلعة 
جوانب كرسي العرش مسندان على كل مسند أسد رابض وقد بسط قدميه لألمام وهو يشير في ذلك 

الذى ال يقهر ، وتدين له كل طبقات ، فهو الحاكم  يمحمد عل ةإلى شخصية وقوة وهيمنة وسطو 
تاريخ هذا  يرجعو ، الشعب بالوالء والطاعة كاألسد الذى ينفرد بالقوة دون أحد غيره من كائنات الغابة

ن أكما  ، حكم الخديوي إسماعيل إبان م19هـ/13 الكرسي إلى بدايات النصف الثاني من القرن 
سدين الرابضين المنحوتين على المسند كالهما يحمل زخارف هذا الكرسي بصفة عامة وزخارف األ

   .75سماعيلإالتي شاع استخدامها وبشكل ملفت لالنتباه في عهد  األوربية التأثيرات
( ، وكذلك 18)لوحة نافورة قصر الجوهرة بالقلعةالتي تزين  تماثيل األسود أو السباع الرخامية-

 .76(19حديقة السباع بالقصر نفسه )لوحة  
الخديوي إسماعيل ليستقبل فيه الضيوف  بالزمالك والذى شيده 77األسود الرخامية في قصر الجزيرة-

البارزين الذين كان قد دعاهم إلى حضور افتتاح قناة السويس، ويمسك بعضا من هذه األسود دروع 
 (.7، شكل  2179، لوحة  20يرمز للخديوي إسماعيل )لوحة  78بكل درع مونوجرام

)لوحة  داخل كشك الموسيقى بقصر عابدينالتي تحيط بدائر قاعدة نافورة  خاميةرؤوس اسود ر  -
 (. 8، شكل  2280
وضع مواجهة ويتدفق  يرابضان على فسقية حبيب السكاكيني وهما ف الرخام من ألسدان تمثاالن -

تماثيل أكثروا من استخدام سرة محمد علي أويالحظ هنا ان الفنانين في عهد ،  81اأفواههمالماء من 
 في تزيين النافورات . األسود

حيث  بشبرا علي محمد بقصر  الفسقية  بسرايالظاهرة بوسط كل نافورة ركنية  الرخامية األسود-
يتكون التصميم الداخلي لسراي الفسقية من كتلة محورية تلتف حولها وحدات المبنى وهى عبارة عن 
حوض ماء كبير مبطن بالرخام المرمر األبيض، ويتوسط الحوض نافورة كبيرة محمولة على تماثيل 

لمطلة على لتماسيح ضخمة ينبثق الماء من أفواهها وفى أركان الحوض نافورات ركنية على حافتها ا
الحوض أشكال كائنات بحرية، ووسط كل نافورة تمثال ألسد رابض على ارجله الخلفية وتنبثق المياه 

على هيئة أسد رابض  الرخام من تمثالينأ( ، ويتشابه مع تماثيل األسود السابقة 23من فمه )لوحة 
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خديوي توفيق على قاعدة حجرية بجوار أحد النافورات بحدائق قصر األمير محمد علي بن ال
 (.     9ب ، شكل  23بالمنيل)لوحة 

(، وهي تعد من 10، شكل  24) لوحة البرونز سبيكة من مشكلة ضخمة أسود ألربعة تماثيل -
أجمل أمثلة تماثيل األسود في عهد أسرة محمد علي و باألخص عهد الخديوي إسماعيل، وتوجد حاليا 

د أول كوبري للمرور على النيل أنشأه الخديوي ، والذي يع 82النيل قصر كوبرى  ونهاية مقدمةفي 
فبراير من  10م ضمن احتفاالت إفتتاح قناة السويس وافتتح في 1869هـ/ 1286إسماعيل عام 

 )فندق الماريوت حاليا(. 83م ليربط القاهرة والجزيرة التي بني عليها قصر الجزيرة1872هـ/ 1289عام
وقد عملت هذه التماثيل األربعة في االساس لتحرس تمثال محمد علي باشا وهو يمتطى صهوة جواده  

، والذى وضع في ميدان المنشية باإلسكندرية ، وقد قام بعمل هذا التمثال واألسود المثال الفرنسي 
في ابريل حيث أمر بعمل هذا التمثال  (Henri Alfred Jaquemart) 84الشهير هنري الفريد جاكمار

م ثم تأخر سنة 1872هـ/ 1289م ، ونقل في مكانه الحالي باإلسكندرية سنة 1869هـ/ 1286سنة 
م ، وعند افتتاح الكوبري بأسوده األربعة انتشر بين العامة 1873هـ/ 1290أخرى حتى أغسطس عام 

سه الذي لقبه نف اسماعيل الخديوي للكوبري ومنها اتسع االسم ليطال  شعبية كتسمية السباع أبوأسم 
 .85للسباع أباحتى صار كل من يحمل اسم إسماعيل  السباع أبوالمصريون باسم 

وهذه التماثيل األربعة من معدن البرونز ويتميز كل تمثال فيهم بالضخامة المفرطة والتي تميز التماثيل 
 ، وشكل كل أسد وهو في لحظة ترقب وتأمل حيث يتكأ على قدميه 86المعدنية للمثال جكمار

 األول:الخلفيتين ، في حين يقف وقفة اعتدال وشموخ على قدميه االماميتين ، كما ميزه المثال بأمرين 
تلك النظرة التي ينظر  والثاني:شعر رأسه الكثيف والذى يميز األسد  الذكر عن غيره من فصيلته ، 

نحته لهذه األسود  بها والتي تنم عن شموخ واضح ، والواقع ابدع النحات هنري في األمرين بل وفي
 (. 10، شكل  24األربعة )لوحة 

أسود ورؤوسها منحوت  بالشاذروان الرخامي بقاعة السلسبيل بمتحف قصر المنيل بالقاهرة )لوحة -
مثلت وكال منها  وتعود لفترة األمير محمد علي بن الخديوي توفيق ، ويالحظ أن هذه األسود،  87(25

األحواض حيث كان الرومان يرمزون للنار باألسد ، ويعتقدون ان مرور فاغر فاهه لنثر المياه داخل 
 المياه عبر فاه األسد يطهر وينقي الحياة.

معدن الفضة  لطبق فاكهة من ثالثة تماثيل ألسود من معدن الفضة تلتف حول عمود أو حامل-
،  88(26حة محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة )لو  (Christofle -الخالصة أو )الكريستوفل 

ويالحظ أن هذه األسود مجسمة وفي وضع الحركة ويتضح فيها تمثيل قوة العضالت ودقتها ، وقد 
مثلت األسود وكل منهم فاغر فاهه ، ويالحظ أن األسود هنا ال تتميز بالشعر الكثيف حول الرأس 

 فهي أما انثى األسد أو نمر من الفصيلة نفسها.

 ت قصور وعمائر أسرة محمد علي :نماذج فنية لألسد في واجها-3-1-2
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ظهر األسد أيضا بأشكال متنوعة في فترة أسرة محمد علي بواجهات القصور وبعض العمائر بمدينة  
، حيث وجدت أسود منحوته بأكثر من موضع بعمائر وسط القاهرة ، مثل المتوجه ألحد  89القاهرة

أ  27العمائر التي تقع بتقاطع شارع الشيخ ريحان مع شارع يوسف الجندي بوسط مدينة القاهرة)لوحة 
أ ( ، وأيضا الموجود بداخل دائرة بواجهة قصر السكاكيني واسفله كتابات تقرأ "حبيب 11، شكل 

ب(، وكذلك األسد الموجود بقصر سراج الدين بشارعي النباتات وأحمد  27" )لوحة 1879كيني السكا
ج( ، كذلك  يوجد وجه أسد رائع بعمارة عمر افندي بناصية شارعي عبد العزيز  27باشا)لوحة 

ب (، كذلك وجد وجهين ألسدين أسفل كابولين بالعمارة الكائنة 11د، شكل  27ورشدي باشا )لوحة 
ج(، ووجد أيضا وجه األسد في قصر سعيد 11،  وشكل  90أ  28بشارع عدلي)لوحة  14رقم 
 . 91حليم

في مدينة القاهرة ابان فترة اسرة محمد علي  ، من ذلك أسد مجنح  أسود قليلة لها اجنحةكما وجدت 
قع منحوت بحشوة تعلو المدخل الرئيسي لواجهة عمارة خاصة بإحدى شركات التأمين اإليطالية والتي ت

أ ( ، كذلك ظهرت  12شكل  92ب 28بتقاطع  شارع شريف مع شارع محمد مظلوم باشا)لوحة 
االجنحة لألسود في أمثلة قليلة جدًا في عهد األسرة العلوية من ذلك زخرفة ألسد  مرسوم على الجدران  

علي وجاء على هيئة أبو الهول المجنح بوجه أمرأه وذلك بداخل قبة الرواق الشمالي بقصر محمد 
 ب(. 12ج ، شكل 28بشبرا ) لوحة 

في فترة محمد  عمائر القاهرةولم يقتصر ظهور األسود المنحوتة والمشكلة من الحجر أو الجص في 
، ومن  الوجهين البحري والقبليعلي، وانما ظهرت أيضا زخرفة األسد وتماثيله على عمائر وقصور 

بمدينة أسيوط ، وأيضا  93(29لجمهورية)لوحة بشارع ا 27أمثلة الوجه القبلي أسد خرافي بسور قصر 
ظهر بقصور مراكز محافظة اسيوط في قصر عبد الغنى فولى بمركز ديروط  تمثال ألسد رابض 
أعلى االكتاف التي تكتنف فتحات األبواب بالسور، والذى يتقدم الواجهة الشرقية للقصر ، كما وجدت 

لو المستوى الثاني للواجهات الشرقية والغربية زخارف ألسد بهيئة كوابيل تحمل الكورنيش الذى يع
 . 94والجنوبية

 نموذج لألسد المرسوم في اللوحات الفنية في عهد أسرة محمد علي:-3-1-3
وجد األسد مرسومًا وليس منحوتًا أو تمثااًل كاألمثلة السابقة ، واقصد بهذا المثل اللوحة التي تمثل  

شهيرة التي حدثت في عهد محمد علي باشا ليستتب له الحكم ، مذبحة المماليك بالقلعة تلك الحادثة ال
، ويظهر في  95(Horace Vernet)وهذه اللوحة من عمل الفنان الفرنسي الشهير هورس فيرنيه 

الجزء األيسر من هذه اللوحة محمد علي باشا وهو يتكأ بيديه اليمنى على مسند مجلسه والذى ُصور 
على هيئة رأس أسد بكامل تفاصيله ، وهو في ذلك يتشابه مع مسند كرسي العرش السابق الذكر 

رته والسيما ( ، وهذه اللوحة داللة على حرص محمد علي وأس17والمحفوظ بقصر الجوهرة )لوحة 
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،  3096الخديوي اسماعيل على ظهور األسد في شكل المنقاد والمروض من قبل الحاكم  ) لوحة 
 ج(.  12شكل 

نستطيع ان ومن خالل هذه األمثلة السابقة الذكر والتي ترجع لفترات مختلفة من عهد األسرة العلوية 
 :نخرج ببعض النتائج المهمة

لم تنقطع في عهد حكام هذه األسرة مع الوضع في االعتبار ظهور ان تماثيل وزخرفة األسود :  أوال 
اكثرها في عهد الخديوي اسماعيل فمعظم األمثلة السابقة كانت من عهده لذلك لم يكن غريبًا أن يطلق 

 لقب أبي السباع . عليه
ة تطبيقية ان تماثيل األسد سواء كان تمثااًل كاماًل منفردًا أو جزء منحوتًا أو جزء من تحف : ثانيا

فقد ظهرت تماثيل ألسود من الرخام وهى كثيرة  غالبية المواد الخام المتعارف عليهااستعمل فيها 
( ، وظهرت تماثيل اخرى من معادن مختلفة لعل اهمها  23،25، 22، 21، 20، 19،  18)لوحات 

شب المذهب ( ، كذلك شكلت أسود من الخ24معدن البرونز الذي شكلت منه أسود قصر النيل )لوحة 
( ، وكذلك نحتت في الحجر أو شكلت من الجص كالظاهرة في واجهات العمائر والقصور 17)لوحة 

 ب(. 28أ ،  28،  27بمصر )لوحات 
ان اغلب األمثلة الظاهرة لفصيلة األسود والنمور كانت تظهر على هيئة األسد المذكر والذى :  ثالثا

لة التي يظهر فيها بصورته المؤنثة ، أو التي يرد فيها يتميز بشعره الكثيف حول رأسه ، وقلت األمث
بهيئة النمر من الفصيلة نفسها ، فمن المعروف أن األسد وأنثاه فضال عن النمور ينتمون إلى نفس 

، ويذكرنا ذلك األمر بما رسخ إليه الفنان  97الفصيل المعروف والذى يندرج تحت عائلة السنوريات
قديمة السيما في تماثيل أبو الهول فقد كان يفضلها عادة من الذكور المصري في العصور المصرية ال

 وكانت االناث قلة .
لألسود في عصر األسرة العلوية ويمكن  تظهرت العديد من الرموز والدالالت واالستخدامارابعا : 

 توضيح ذلك على النحو التالي : 
*بعضها جاء مجوفا وفارغا فاه لينبثق منه المياه ، وجاء ذلك األمر متأثرًا بالطراز األوربي المتأثر 
بدوره بالطراز الروماني حيث كان الرومان يرمزون للنار باألسد ويعتقدون أن مرور المياه عبر فاه 

 األسد تطهر هذه المياه بناء على أن المرور بالنار ينقى الحياة.   
ع ان هذا األمر يفكر باألسطورة المصرية القديمة السابق ذكرها وهى أسطورة المعبودة      والواق

)تفنوت(توأم)شو( ،وكانت )تفنوت( تمثل في صورة أسدية كاملة، وكانت تشخيصا للمطر والندى 
والرطوبة ، وعلى هذا االساس يرجح الباحث ان أصل خروج المياه من فم األسد هو داللة وفكرة 

ة قديمة انتقلت إلى اليونان والرومان ومنهما إلى أوربا ، أي أنها ليست تأثير أوربي فحسب بل مصري
 يمكن القول أن أصل الفكرة مصري قديم.
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* جاءت بعض تماثيل األسود كمسند يتكأ عليه محمد علي باشا في كرسيه الخاص بالعرش ، وهو 
في دالله  ، وذلكمروضا  األسد في هذه الحالة ، و  نما ظهر أيضًا في بعض الرسوم للفنانين األوربيي

واضحة لالنقياد للحاكم ، فاذا كان اشرس الكائنات كاألسد أو القسورة أو السبع مروضة فما بالنا 
 بباقي الكائنات ؟

*جاءت األسود في بعض األمثلة زخرفية فقط وهو ما ظهر واضحا في غالبية أمثلة العمائر والقصور 
علي حيث كانت زخارف الكائنات الحية وال سيما األسود ضمن العديد من إبان حكم أسرة محمد 

الزخارف المتنوعة الجصية والحجرية التي ظهرت على واجهات العمائر متأثرة بالطرز األوربية آنذاك 
ب( ، أو ما 12ج، شكل 28ب ، 28، وجاء بعضا من هذه التماثيل غير واقعيا كاألسود المجنحة)

 (.29ي وغيرها)لوحة يعرف باألسد الخراف
: جاءت الرسوم الزيتية لبعض الفنانين األوربيين واقعية وعاكسة لتفضيل أسرة محمد علي  خامسا

لتمثال األسد وزخرفته بتأثير من األوربيين من جهة ، وبتأثير من األصول المصرية من جهة أخرى ، 
 (.30)لوحةويمكن رؤية ذلك بوضوح في احد لوحات الفنان الفرنسى هورس فيرنت 

 
 
 زخارف وتماثيل األسد في عهد األسرة القاجارية بإيران ومدلوالتها ورمزيتها:– 3-2

ــــة القاجاريــــة فــــي حكــــم إيــــران عــــام)  م (، وكــــان أهــــم حكامهــــا أقــــا محمــــد 1779هـــــ/1193بــــدأت الدول
م( 1834: 1797هــــــ/1250: 1212م(،وفـــــتح علـــــي شـــــاه )1797م:1779هــــــ/1212: 1193خـــــان)

: 1847هــــ/1313: 1264م(، وناصـــر الـــدين شـــاه )1847: 1834هــــ/1264 :1250،ومحمـــد شـــاه)
 1324م(، ومحمـــــد علـــــي شـــــاه )1906: 1895هــــــ/1324: 1313م(، ومظفـــــر الـــــدين شـــــاه )1895

م(، والقاجـــاريون أصـــال 1924م:1909هــــ/1343: 1327م(، وأحمـــد شـــاه)1909: 1906هــــ/1327:
م عنــدما كانــت كــل الــبالد 18ه/12قــرن بــدأ ظهــور أمــرهم فــي أواخــر ال 98طائفــة مــن الجــنس المغــولي

اإليرانية مشتعلة بنار الفتنة  ووصل أحد أفراد قبيلة قاجار ويسمى أقا محمد خان إلى السلطة في عام) 
م( الــذى اســتغل فتــرة ضــعف عمــر خــان الزنــدي فتوجــه إلــى طهــران ومعــه عــدد مــن 1785هـــ /1200

 .99القاجارية واستولى على شمال إيران ووسطها
مـة اتخـذت هـذه األسـرة رمـز األسـد والشــمس شـعارا لهـا ، كمـا اتخـذت األسـد بمفـرده كعنصــر وبصـفة عا

زخرفي على العديد من المنتجات والتحف التطبيقية ، إال أنه وقبـل الخـوض فـي تلـك األمثلـة ال بـد مـن 
التأكيــد علــى أن  األســد قــد احتــل  مكانــة خاصــة فــي الفــن اإليرانــي ، وذلــك لمــا يتميــز بــه مــن صــفات 

الشـجاعة والبــأس والقــوة ، وكـان مــن العناصــر الهامــة فـي منــاظر الصــيد حيــث كـان مــن أهــم الحيوانــات  
التي كان يحرص الملوك والسالطين علـى اصـطيادها للداللـة علـى قوتـه وشـجاعته ، وقـد بلـم االهتمـام 

القاجاريــة  باألســد مــن قبــل اإليــرانيين إلــى حــد أنــه أصــبح يمثــل الشــعار الرســمي والرمــز الرســمي لألســرة
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، وهـذا الشـعار عبـارة عـن صـورة األســد  100وذلـك نظـرًا لمـا يعكسـه مـن مظـاهر للقـوة والسـيطرة والهيمنـة
وخلفه نصف الشمس المشـعة ، و يمثـل هـذا الشـعار علـى العلـم الـوطني ، وتـذكر بعـض اآلراء أن هـذا 

ا تجليــا للمنجــب الحيــوان لــم يكــن زخرفــة لتــوطين الشــمس فــي مجموعــة أي كوكبــة نجــوم األســد ، وإنمــ
     . 101األشهب تحت مظهر النور

والواقع ان األسد والشمس أو ما يعرف بالفارسية )شير وخورشيد( كان شعار إيران والشكل المركزي 
يعود تاريخه إلى فترة ما قبل م ، و 1979- 1576ه/ 1400-984للعلم اإليراني ما بين عامي

عناصر  والشمس النارالتي تعتبر  ة الزرادشتيةالديانحيث كان الدين السائد في إيران هو  اإلسالم
ويرمز الشعار  الحضارة البابليةفي  علم التنجيمهذا الشعار تعود إلى  أصولا يعتقد أن كم ، مقدسة

مختلط  األسد والشمسرمز أصبح حيث  ،القاجاريينوبداية عهد الصفويين في عهد   برج األسدإلى 
والدين  الدولةفي هذه الفترة رسم األسد واقفا على عمودين يمثالن ، و  اإلسالم الشيعيمع فكرة 
، تغير الرمز بشكل م( 1834: 1797هـ/1250: 1212)فتح علي شاه قاجارعهد ان ، وإب اإلسالمي

ك تغير معنى الشعار من فترة بعد ذل، و  النظام الملكيفوق الرسم لتمثيل  تاجكبير حيث أضيف 
الذين يحمون  إيران أبطالأو  النظام الملكيأو  علي بن أبي طالبإلى  األسد يرمز حيث، ألخرى 

في ، و بشكل عام األمة الفارسيةأو إلى  الملك جمشيدإلى  رمزتف الشمسأما  ،البالد ضد األعداء
اقترح بعض الساسة والعلماء استبدال األسد والشمس بشعار آخر مثل شعار  م 20 هـ/14 القرن 

 عام الثورة اإليرانية كشعار إيران في أعقاب األسد والشمستم إزالة ، وقد  الملوك الساسانيون 
 .102الذي هو عبارة عن لفظ الجاللة )هللا( شعار إيران الحديثةوحل محله ، م  1979 ه/1400
والذى أصبح شعار للدولة القاجارية لم يكن بداية ظهوره  الشمس مع األسد زخرفةأن ظهور  والواقع

برج األسد مع كوكب الشمس وجد منحوتًا في الحجر في عصر هذه الدولة ، بل يذكر أن أقدم رسم ل
على الدعامات الرئيسية للقنطرة الكبرى لنهر دجلة بجزيرة ابن عمر في العراق ، والتي ترجع إلى 

، وتمثل كوكب الشمس في منزله النهاري مع برج األسد  م12/ه6 القرن  من الثاني النصفحوالى 
 . 103حيث يظهر األسد وفوقه قرص الشمس بأشعته المتأللئة وبداخله رسم وجه آدمي

يرجع لعهد سالجقة الروم  الشمس بكوكب مقترنا األسد استخدامكذلك ذكر أحد األساتذة األجالء أن 
م ( الجورجية األصل 1246-1236هـ/644-634، إذ كان لزوجة غياث الدين كيخسرو الثانى )

األميرة رسودانا والتي عرفها السالجقة باسم كورجي خاتون تأثير كبير وسيطرة على زوجها ، فقد كان 
يحبها كثيرًا ، ورغب في أن يضع صورتها إلى جانب صورته على أحد جوانب عملته ، وعندما 

ذ رغبته ولكن بصورة غير مباشرة ، وذلك بختم اضطرته المعارضة الشعبية للتخلي عن هذه الفكرة ، نف
أحد أوجه العملة بصورة الشمس وهى في برج األسد وأختار هذا الشعار ليدل به على شخصية زوجته 

 . 104المؤثرة كالشمس ، بينما اختار األسد رمزًا لشخصيته

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1_(%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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وبرج  الفلكم والشمس وربط هذا الشعار بعل األسد شعار تأصيلوتجدر اإلشارة هنا عند الحديث عن 
األسد،  أن نلفت النظر إلى وجود تصويرة من مخطوط مصري يعرف بكتاب المواليد نسخ في مصر 

م، وهو مستنسخ من مخطوط إيراني يعرف 14 - 13هـ/ 8 -7، ويرجع تاريخه  فيما بين القرنين 
كثر تأثيرًا في بكتاب المواليد لمؤلفه أبو معشر البلخي ، ويذكر ان هذا المخطوط  يعد الوثيقة األ

تطوير علم الفلك الغربي ، وعلى الرغم من نسخ وتزويق هذا المخطوط  بالقاهرة إال أنه واضح ان 
،  105منفذ تصاويره فنان إيراني ، ومن بين تصاوير هذا المخطوط صورة  لبرج األسد مع الشمس

لفه والتي اتخذت وذلك كما كتب على عنوان هذه التصويرة ويظهر بها األسد والشمس المشعة من خ
 .106(31الوجه اآلدمي ، وهو ما يشبه تمامًا الشكل نفسه الظاهر على شعار الدولة القاجارية  )لوحة 

األسد والشمس الظاهر منذ عصر الدولة الصفوية وطيلة عصر الدولة مما سبق نستنتج ان شعار 
على الحجر والعملة فيما بين  ي بهذا الشكل التصوير  قبل عصر هاتين الدولتين القاجارية كان موجودا  

م ، وظهر أيضا هذا الشكل التصويري 13هـ/7م وحتى بداية القرن 12ه/6النصف الثاني من القرن 
 م  على أقل تقدير.14-13هـ/8-7في بعض تصاوير المخطوطات بإيران بوضوح فيما بين القرنين 

يظهر عليها األسد بوصفه في العديد  ومهما يكن من أمر ففيما يلى العديد من األمثلة القاجارية التي 
منها شعارًا لدولتهم ، وفي بعضها اآلخر كان يظهر كعنصر زخرفي وليس كجزء من عناصر الشعار 

 الملكي الخاص بالدولة القاجارية ، فضال عن ظهوره  كتمثال أحيانًا.  
 نماذج من زخرفة األسد على التحف التطبيقية في العصر القاجاري:- 3-2-1
اشهر مادة خام ظهرت عليها زخرفة األسد بوصفه زخرفة األسد على أعالم الدولة القاجارية ، ان -

، حيث ظهر العلم القاجارية الدولة أعالمالجزء اإلساسي من شعار القاجاريين هو النسيج ممثال في 
ى أقدامه م عبارة عن أسد يقف عل18ه/ 12في القرن  قاجار خان محمدالقديم إليران منذ عهد أغا 

 العلمفي  األسد( ، كذلك يظهر 13، شكل   32األربعة ومن ورائه يظهر قرص الشمس المشع )لوحة 
للدولة القاجارية في عهد فتح علي شاه قاجار واقفًا بثالثة أقدام على أرضية على هيئة خط  السلمى

ه أشعة الشمس سميك ، في حين يرفع قدمه اليمنى األمامية ويمسك بها بسيف مقوس، ويظهر خلف
 الحربى العلمفي  األسد( ، كذلك يظهر 14، شكل  33فقط دون ظهور قرصها وانما أشعتها) لوحة 

للدولة القاجارية في عهد الشاه نفسه جالسا على قدميه األربع ورأسه في وضع مواجهة ، ويظهر من 
عينان  خلفه قرص الشمس على هيئة آدمية حيث صور الفنان القاجاري بداخل قرص الشمس

وحاجبان وأنف ، وينبثق من هذا القرص أشعة الشمس على هيئة أشرطة ، وقد نفذ كال من األسد 
(، ونفذ األسد وقرص الشمس  15، شكل   34وقرص الشمس على أرضية ذات لون أحمر)لوحة 

الذى كانت تستعمله قوافل السفراء والمبعوثين  الدبلوماسي العلمنفسه على أرضية بيضاء ليمثل 
 (.35م ( )لوحة 1834: 1799لدبلوماسيين التابعين لفتح علي شاه قاجار )حكم ا
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-1233المزخرف بالمينا، ويرجع  تاريخه إلى عامي الذهب من مستدير طبق على أسد زخرفة-
م ، وترجع صناعته إلى طهران ، كما تنسب صناعة الطبق إلى الصانع 1818-1817هـ/1234

فكتوريا وألبرت بلندن ، ويظهر بمنتصف هذا الطبق أسد في محمد جعفر، والطبق محفوظ بمتحف 
وضع جانبي مقترن بالشمس المشعة من خلفه ، كما يظهر بمركز الشمس وجه امرأة  تنبثق منها 

 (.16، شكل  107أ ، ب 36اشعة الشمس )لوحة 
فصيل ان األسد الظاهر هو جنسا من  األول:الظاهر أمام قرص الشمس أمرين  األسدويالحظ هنا أن 

: ان األسد يرقد على أقدامه الثاني واألمراألسد وهو النمر حيث لم يظهر الشعر المميز لرأس األسد ، 
األربعة وهو بهذه الوضعية ال يتشابه مع األسد الظاهر في العلم القديم لعهد محمد خان قاجار)لوحة 

، وانما يتشابه ويتقارب في ( 33)لوحة  ( ، وال الظاهر أيضا في العلم السلمى للدولة القاجارية32
في عهد فتح علي  الدبلوماسيوالعلم  الحربىوضعية جلوسه على أربع مع األسد الظاهر على العلم 

 (.35، لوحة  34شاه )لوحة 

م ( ، وتأخذ 19هـ/ 13، ترجع  إلى إيران )القرن  بالمينا المموه الذهب من علبة على أسد زخرفة-
شغل وسط غطاء العلبة دائرة مكونة من إطارين شغل داخلها شكل  العلبة شكل مثمن االضالع ، وقد

أسد ويقع خلفه الشمس ذات الوجه اآلدمي وهو شعار الدولة القاجارية ، ومن قبلهم الدولة الصفوية ، 
 37ويرجع أصله إلى الدولة الساسانية ) لوحة 

 ( .17، وشكل  108
، حيث ظهر على هذا الطبق شكل فريد القتران  بالمينا مزخرف ذهبي طبق على أسد زخرفة-

الشمس باألسد، حيث ظهر عليه أسد يرقد على أقدامه األربعة وذو وجه آدمي مشع  ليمثل الوجه 
: قرب الوجه  األول أمرين(، ويالحظ هنا 18، شكل  38اآلدمي في هذه الحالة الشمس )لوحة 

( بشكل يتشابه مع وجه البراق النبوي الظاهر 18اآلدمي المشع في تلك الحالة من وجه المرأة )شكل 
: هو عدم التزام المصور بالشكل النمطي  الثاني واألمر،  109في تصاوير المخطوطات القاجارية

للشمس واألسد الظاهرين على اعالم الدولة القاجارية ، ويبدو استعمال خيال الفنان في تنفيذه القتران 
 الشمس باألسد بهذا الشكل الفريد .

مصنوعة على شكل زهرة مرصعة بالحجارة الكريمة ويتوسطها رسم  ذهبية ميدالية على أسد زخرفة -
م)لوحة 19ه/13لشعار أسد الشمس، وتعود هذه الميدالية لعهد فتح علي شاه قاجار في مطلع القرن 

، ويالحظ أن األسد يظهر بداخل دائرة تقع في منتصف هذه الميدالية، ويظهر األسد وهو  110(39
جالس على اقدامه األربعة ويظهر وجهه في وضع مواجهة ، ويظهر قرص الشمس خلفه بهيئة آدمية 
حيث يظهر لهذا القرص عينان وحاجبان  وأنف ، بينما تظهر األشعة المنبثقة من هذا القرص على 

 هيئة تشبه بتالت األزهار .
ا قاعدة وغطاء مزخرفين من صناعة سويسرا ، وله بالمينا مطلية جيب زخرفة أسد على ساعة -

سم ، ومكان الحفظ مجموعة ناصر خليلي ، ويظهر على غطاء الساعة  5,5بالمينا ، وقطر الساعة 
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م( وهو في هيئة ثالثية 1907-1896 ه/1325-1314صورة شخصية للسلطان مظفر الدين شاه)
يبدو على الناحية ، في حين 111أ( 40األرباع ، وعلى جسده سترة زرقاء اللون أوربية الطراز )لوحة 
رافعًا قدمه اليمنى االمامية ويستل  أسدا  األخرى، والتي تمثل قاعدة الساعة زخرفة أيضًا بالمينا قوامها 

، وتعكس زخرفة  112بها سيف مقوس وخلفه تقع الشمس المشعة التي صور قرصها على هيئة آدمية
 40ة في تلك الفترة)لوحة األسد وكل التفاصيل عن واقعية تعكس التأثيرات األوربية الواضح

 (.19ب،شكل
ظهرت نماذج من زخرفة األسد على واجهات القصور والعمائر في العصر القاجاري:  -3-2-2

بصفته شعارًا ملكيًا لألسرة القاجارية ، من ذلك  العمائر علىزخرفة األسد مقترنا بالشمس أيضًا 
من  سمنان مدينة بواباتنفذت على احدى  الخزفية الفسيفساء من بالطات على جداري  تصوير

م ، وقد قسمت هذه البوابة إلى ثالثة أقسام رأسية أوسعها أوسطها والذى يتضمن فتحة 19هـ/13القرن 
الدخول وقد توج كل قسم من االقسام الثالث الرأسية بعقد نصف دائري ، وقد زين كل من القسمين 

بشعار األسرة القاجارية حيث نلمح في كل جانب أسد الجانبيين المتوجين بعقد نصف دائري من اسفل 
وخلفه الشمس المشعه على هيئة وجه آدمي، وقد تميز األسد  بالجانب األيمن من البوابة بأنه يشهر 

 .113(41بقدمه اليمنى األمامية سيفا مقوسًا )لوحة رقم 
 باغ لقصر االمامية جهةالواو من بين األمثلة المهمة التي ظهر فيها األسد مع الشمس على العمائر 

م من قبل 1886ه/ 1304م وبين عام1879هـ/ 1297، والذى جرى بناؤه ما بين عام نارنجستان
ميرزا إبراهيم خان كبير عائلة قوام واستضاف القصر كبار الوجهاء وزعماء قبائل القشائيين في اقليم 

 .114( 42فارس )لوحة  

ولم يكن األسد يظهر فقط على التحف التطبيقية أو العمائر والقصور بوصفه مقترنا بالشمس شعارا 
لألسرة القاجارية ، وانما ظهر األسد أيضا في العصر القاجاري بوصفه من العناصر الحيوانية 

ألسد المفضلة في الزخارف عموما في إيران على مر العصور ، ومن المجاالت التي كان يظهر فيها ا
المستقلة أو  المعدنية التماثيل:األول المجال  مجالينغالبًا بوصفه عنصرا زخرفيًا وليس شعارا ملكيًا 

  .115المخطوط الكتاب فنون : مجال الثانيالمنحوتة على بعدين، والمجال 
 نماذج من تماثيل األسد في العصر القاجاري:-3-2-3

 البرونز من تمثالينظهر األسد بشكله الواقعي في  األول)التماثيل المعدنية( المجالفيما يخص 
بطهران ،  متواجهين ويرتكز كال منهما على قاعدة رخامية وذلك أمام احد الواجهات بقصر جلستان 

، ويالحظ ان كل أسد فيهما واقعى في  116(43ويعود كال من التمثالين إلى العصر القاجاري )لوحة 
الحظ تلك اللمسة الفنية التي اسبغها الفنان في تشكيل كال منهما تفاصيله الجسدية والتشريحية ، كما ي

حيث جعل الفنان األسد المتواجد في الجهة الشرقية يمسك بكرة بقدمة اليسرى االمامية ، في حين 
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جعل األسد المتواجد في الجهة الغربية يمسك بكره بقدمة اليمنى األمامية ، وواقعية هذا التمثال تعكس 
 وربية القوية على إيران في تلك الفترة .التأثيرات األ
م ، 1870ه/ 1287يرجع للعصر القاجاري ويرجع إلى عام ألسد صغير معدني تمثالكذلك يوجد 

، وهو من معدن الحديد المكفت بالذهب والفضة ، 117(44ومحفوظ بأحد المجموعات الخاصة)لوحة 
، كما يالحظ ان الفنان القائم بعمله أكثر  والتمثال بصفة عامة صغير نسبيا مقارنة باألسدين السابقين

من الجانب الزخرفي على حساب الجانب الواقعي ، وهذا يمكن ان نلمحه بشدة في مالمح وجه األسد 
وابتسامته، وكذلك من طريقة رفع قدمه اليمنى األمامية ، وأخيرًا العناصر الزخرفية المتناثرة على جسده 

بير، ويمكن القول ان صانع هذا التمثال متأثر جدا بالحضارة والتي تتباعد عن الواقعية بشكل ك
والفنون اإلسالمية أكثر من تأثره بالتأثيرات األوربية الظاهرة بقوة في إيران إبان عصر الدولة القاجارية، 

 (.43وذلك على عكس التمثال السابق)لوحة 
ار الملكي لألسرة القاجارية واخر مثل سندرجه هنا لألسد كعنصر زخرفي مستقل وليس كجزء من الشع

ه/ 1314المتوفي في عام شاه الدين لناصر الرخامية التركيبةفي  المنحوتة األسد زخرفةهو 
م ، والمزخرفة بشتى أنواع الزخارف المتعارف عليها ورغما عن ذلك فان من الزخارف الواضحة 1896

موجودة أسفل قدمي الشاه المنحوت والمتميزة من بين هذه الزخارف زخرفة رأس األسد الفارغ فاه وال
 .118(45على التركيبة الرخامية )لوحة 

 نماذج من زخرفة األسد المرسومة بفنون الكتاب المخطوط في العصر القاجاري :-3-2-4
، واما جزء من  زخرفي كعنصرظهر األسد في فنون الكتاب المخطوط مرسوما وكان ظهوره اما  

الذى ظهر على معظم فنون القاجاريين التطبيقية ، ومن األمثلة المهمة التي ظهر فيها  الملكي الشعار
األسد كعنصر زخرفي في العصر القاجاري رسم على الورق لبعض الحيوانات احدهما أسد ينقض 

حيوان اخر، وبجواره رسم اخر لشكلين مهجنيين مجنحين، وينسب هذا الرسم إلى طهران ويرجع  على
م ، والقائم بهذا الرسم الفنان ميرزا أكبر، وهذه الورقة 1870 -1840ه/ 1287-1256لىتاريخها إ

 (.46محفوظة بمتحف فكتوريا و البرت بلندن)لوحة
 كذلك ظهر األسد في بعض صور المخطوطات كشعار ملكي من ذلك ما ورد في مخطوط عن 

ريخ فارسي طلعت، ويرجع تا 21محفوظ  بدار الكتب المصرية تحت رقم  119القالدات )النياشين(
-1836هـ/1278-1252م ، ويغطى موضوع المخطوط الفترة من 1860هـ/1278تاريخه إلى عام 

م وقد ُجمعت مادته في عهد ناصر الدين شاه الذى خلف فتح علي شاه )المتوفى 1860
م ( وتتخذ الرسوم الخطية اإليضاحية أشكال نجوم وفي قلب البعض منها صورة 1834ه/ 1250عام

، وفي البعض االخر نلمح األسد المقترن بالشمس والذي يستل سيفه بقدمه اليمنى األمامية  120الشاه
 .121( 47)لوحة 
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فقط إبان العصر القاجاري ، بل ظهر أيضا في أحد فنون  التصوير فنولم يقتصر ظهور األسد في 
أال   122الالكي لوب ، ومن ذلك دفة منفذة بأس التجليد فنالكتاب المهمة في ذلك العصر أال وهو 

من كتاب ألف ليلة وليلة المحفوظ بمكتبة قصر كلستان ، وقد أمر بعمل هذه  الثاني المجلد دفةوهى 
م  وانتهت في ستة أجزاء عام 1847هـ/1264النسخة ناصر الدين شاه عند توليه العرش سنة 

شعار أسرة آل  م ، وقد عملت الدفة بواسطة ميرزا علي الصحاف والذي أوجد بها1852هـ/1269
قاجار متمثال في أسدين متواجهين، وال يفرق بينهما سوى كرسي العرش الذى يبدو من الخلف كأشعة 

( ، ويالحظ هنا ان الفنان ميرزا علي الصحاف لم يظهر الشمس  20، شكل 48123الشمس)لوحة 
الفنان لم يتقيد بظهور بشكلها المتعارف عليه وانما اوجد أسدان متواجهان حول كرسي العرش ، أي أن 

 الشكل النمطي لشعار أسرة آل قاجار.
وواقع األمر ان الفنان ميرزا علي الصحاف قد وضحت عليه التأثيرات األوربية بشكل واضح وال سيما 
شعار األراضي المنخفضة )هولندا( آنذاك ، حيث كان شعار هولندا يتكون حينئذ من أسدين متواجهين 

يستل سيفه ويعلو هذا الدرع التاج الملكي الهولندي ، ويقف كال من األسدين بينهم درع مزخرف بأسد 
وتعنى "  Je Maintiendraiعلى شريط حلزوني مزخرف أزرق  اللون مكتوب عليه باللون األصفر 

ب( ، ولكنه يختلف  49م )لوحة 1907هـ/ 1325سأصون" ، وهذا الشعار كان مستخدمًا منذ عام
م وحتى 1815هـ/ 1231م ، فمنذ عام 1815هـ/ 1231لذى اعتمد عامقليال فقط عن اإلصدار ا

  124م كانت جميع األسود ترتدى التاج الملكي وكانت األسود في وضع المواجهة1907هـ/ 1325عام
أ ( ، أي بشكل قريب جدا من الذى استخدم وتأثر به الفنان ميرزا علي الصحاف في  49)لوحة 

 الجلدة المشار اليها.
خرفة األسد بوصفه جزء من الشعار الملكي على وجه الخصوص ظهرت في كل فنون ويالحظ أن ز 

،  126أو السجاد 125القاجاريين التطبيقية سواء الواردة في هذه الدراسة أو غيرها كالتحف الزجاجية
واجماال فقد كان ذلك الشعار بمثابة خاتم المملكة الرسمي حتى أنهم دمغوا به وثائقهم الرسمية 

لمسنونة ، وتلغرافاتهم المرسلة ، بحيث نراه مرسوما في أماكن مختلفة على وثائقهم ، وكذلك وقوانينهم ا
( ، ولكن مع األخذ في االعتبار أن أشكال 50ظهر على دفوف المخطوطات ، وطوابع بريدهم )لوحة 

األسد وأوضاعه وكذلك مسكه للسيف من عدمه وأختفاء الشمس أو ظهورها وغيرها من التفاصيل 
، ويمكن من خالل  127قيقة تختلف حسب المادة التي ينفذ عليها هذا الشعار ووفقا لما يريده الفنانالد

 : التالية النتائج إلىأمثلة زخارف وتماثيل األسود التي ترجع للحقبة القاجارية ان نخلص 
لكـي : كثرة ظهور زخرفـة األسـد فـي عصـر األسـرة القاجاريـة ، بوصـفه جـزء أصـيل مـن شـعارهم الم أوال

والــذى كــان يتكــون مــن األســد الــذى غالبــا مــا يرفــع بقدمــه اليمنــى االماميــة ســيف وتــأتى خلفــه الشــمس 
 المشعة.
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: ان األسد المقترن بالشمس والذى يمثل شعار الدولة القاجارية كان يختلف في شكله وفي بعـض  ثانيا
ســب المــادة التــي أوضــاعه وفــى طريقــة مســكه للســيف مــن عدمــه وفــى بعــض التفاصــيل الدقيقــة علــى ح

ينفــذ عليهــا هــذا الشــعار ، ووفقــا لمــا يريــده الفنــان ، وكــذلك الفتــرة الزمنيــة وال ســيما الفتــرات التــي تــأثرت 
الدولــة القاجاريــة بموجــات قويــة مــن التــأثيرات األوربيــة ، وكــان األســد الــذى يمثــل الجــزء االساســي مــن 

ي اعــالم الدولــة مقارنــة ببــاقي المنتجــات شــعار الدولــة القاجاريــة أكثــر انضــباطا فــي شــكله وأوضــاعه فــ
 الفنية التي ظهرت عليها زخرفة األسد .

: تأثر بعض الفنانين القاجاريين بالتأثيرات األوربية القوية في رسمهم لألسد من بيـنهم الفنـان ميـرزا ثالثا
ة علي الصحاف والذى رسم األسد فـي شـعار أسـرة آل قاجـار الواضـح علـى احـد دفـوف الالكيـه الخاصـ

بهــذا العصــر بشــكل متقــارب مــن شــعار هولنــدا ، ولكــن البــد هنــا مــن التأكيــد انــه اذا كــان هــذا الفنــان أو 
غيره من الفنانين المعاصرين قد تأثروا بالتأثيرات األوربية كتأثير مباشـر إال أن عنصـر األسـد كـان هـو 

 في أوربا.  القديمة بل وقبل ظهوره  128العنصر الزخرفي المفضل في إيران على مر عصورها
: لم يقتصر ظهور األسد في العصر القاجاري بوصفه جزء من شعار أسرة آل قاجار ، بل ظهـر  رابعا

أيضا بوصفه عنصر زخرفي محبب في إيران منذ اقدم العصور في المنـاظر التصـويرية المختلفـة التـي 
ي تظهر على التحف التطبيقية أو التي تظهر في تصاوير المخطوطات ، والواقع أن األسود الظاهرة ف

تصــاوير المخطوطــات فــي العصــر القاجــاري علــى وجــه الخصــوص كانــت محصــلة طبيعيــة وحلقــة مــن 
حلقـات ظهــور هـذا العنصــر الزخرفـي بكثــرة فــي العصـرين الســابقين للعصـر القاجــاري فـي إيــران ونقصــد 

 بهما العصرين التيموري و الصفوي .
 خامسا:

لألسود في عصر األسرة القاجارية بإيران ويمكن  تظهرت العديد من الرموز والدالالت واالستخداما
 توضيح ذلك على النحو التالي : 

*ظهرت غالبية األسود في هذا العصر كجزء من شعار الدولة الرسمي والذى كان يظهر على غالبية 
المنتجات الفنية ، ويالحظ في هذا الشعار اقتران األسد بالشمس ، وقد قيل الكثير من اآلراء عن رموز 

 دالالت األسد والشمس معًا في تلك الفترة يمكن ان نجملها فيما يلى: و 
االقتران المتالزم بين األسد والشمس فسره البعض انه يعزى إلى أن األسد بيت الشمس، أما عن  

أسباب اتخاذ األسد رمزا للشمس فهو لون شعره الذهبي ،كما تشير أحد المواقع اإليرانية أن األسد ظهر 
لدولة القاجارية مبكرًا حيث ضربت عملة بذلك بمناسبة تتويج آقا محمد خان قاجار على شعار ا

م ، وذكر عليها أسفل بطن األسد " يا على"  وأعاله اسم الشاه آنذاك )يا محمد( 1796هـ/ 1211عام
وتجدر ، ايران لشاه، أما الشمس فاستعارة  المذهبان األسد هنا كان يعبر آنذاك عن  ، ويرجح 

ة أيضا أن رمز األسد مع الشمس كان الشعار االساسي للعلم اإليراني في بدايات العصر اإلشار 
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القاجاري، ولكن وبالتدريج وبعد عصر فتح علي شاه تم المزج بين رمز األسد والشمس مع سيف ذو 
 .129الفقار)علي(

ظهور م على 1812هـ/ 1227وقد أكد )جاسبار درفويل( الذى خدم في الجيش اإليراني خالل عام
األسد على العلم اإليراني في العصر القاجاري كما افاد برمزية وداللة األسد  حيث ذكر ان اعالم 

، والشمس وهى قيد الشروق في ظل عبارة  الفاتح األسداي  الدولة درعاإليرانين كانت تشير إلى 
السلطان بن السلطان فتح علي شاه قاجار ، وكذا اشار )لوبى دوبو( أن محمد شاه قاجار )خليفة فتح 
علي شاه ( كان لديه علمين ، احدهما به رسم سيف على حديه ، واألخر به األسد الجالس والشمس 

 .130التي تشرق ، واألخير يعد العلم األصلي للبالد

أنه على الرغم من تعدد الرموز والدالالت التي تقال على األسد بوصفه جزء اساسيا  الباحث ويرجح
من هذا الشعار أو حتى تقال على األسد والشمس معًا إال أنه يمكن القول أن األسد في هذه األسرة 

لحيوانات المفضلة ، والدليل على ذلك ان األسد من اكثر ا طابعا قوميا متأصال في إيرانآنذاك كان 
بها في كل الحضارات االنسانية التي مرت عليها ، وقد اسبم على هذا الشعار والزخرفة المحببة 
لإليرانيين طابعًا مذهبيًا إبان العصر الصفوي حيث رمزوا به إلى اإلمام علي بن أبي طالب ، فما 

مزجوا بين رمز لبث القاجاريين ان زادهم ذلك من وجهة النظرة العلمية إال تقديرًا لهذا األسد ، وما 
األسد والشمس مع السيف المقوس والذى اضفى مكانة اخرى إلى األسد حيث اصبح له داللة سياسية 
ومذهبية في الوقت نفسه ، السياسية وتعنى األسد الفاتح درع الدولة وحاميها ، والمذهبية تقلده لسيف 

  ز سيف ذو الفقار. اإلمام علي بن أبي طالب المقوس والذى يشبه طرا
 سادسا :

وهى األقل نسبيًا في هذا العصر مقارنة بتلك التي تظهر في  زخرفية كعناصرظهرت بعض األسود 
الشعار الملكي ، وأغلب الموضوعات التصويرية التي ظهرت فيها األسود في تلك الحالة هي 
موضوعات نمطية ذات دالالت خاصة سبق ظهورها في إيران قبل ذلك ، ولكن األسود في حاالت 

وهو نفس المعنى الذى أسبم  مذهبيلت على معنى قليلة السيما في بعض تصاوير المخطوطات د
 على بعض األسود في الشعار الملكي.  

دراسة مقارنة بين األسد المصري في عهد األسرة العلوية ، واألسد اإليراني في عهد  المبحث الرابع:
 األسرة القاجارية.

 ارية بإيران:األسد من حيث االسم في عصر األسرة العلوية بمصر، وعصر األسرة القاج-4-1
فــي عهــد أســرة محمــد علــي كــان يعــرف باألســد وبالســبع ، ويبــدو أن اللفــظ االخيــر قــد  األســد المصــري 

، واطلـق علـى العديـد  131انتشر في ذلك العصر حيث ُأطلـق علـى الخـديوي اسـماعيل لقـب أبـي السـباع
من المنشـتت المعماريـة هـذا اللقـب كقنـاطر ابـى السـباع ، كـذلك وجـد الباحـث أحـد المسـاجد التـي ترجـع 
إلى فترة خديوي مصر عباس حلمي الثاني وتقع بمنطقة باب اللـوق، يعـرف بمسـجد )عبـد الـرحمن أبـي 
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المرادفــات المتنوعــة لألســد فــي  الســباع (  ممــا يــدل ان هــذا اللقــب كــان معروفــًا ومحببــًا عــن غيــره مــن
المعاجم العربية في تلك الفترة حيث أنه ال يقتصر أطالقه على الحكام والساسة ، وانما يمكن ان يكنـى 

 به الرجال من الطبقة المتوسطة أو فوق المتوسطة كصاحب المسجد المذكور.
الكلمـة الشـائعة والتـي تتـردد فـال يوجـد فـي المعجـم اإليرانـي سـوى كلمـة )شـير( وهـي  اما االسـد االيرانـي

، مــع العلــم ان المعجــم الفارســي يــذكر ان )شــير( تعنــى انثــى  132بكثــرة فــي المواقــع والمقــاالت العلميــة
، والواقع ان هـذا األمـر ملفـت لالنتبـاه وهـو اسـتخدام لفظـة 133االسد،  و)شير نر( هي التي تعنى األسد

ا عن ذلـك يتماشـى فـي احيـان كثيـرة ابـان العصـر مؤنثة للداللة على أسد مذكر ، إال أن هذا اللفظ رغم
القاجاري، وذلـك حينمـا يقـوم الفنـان برسـم انثـى األسـد علـى المنـتج الفنـي وفـى هـذه الحالـة فقـط يتماشـى 

 االسم السائد في إيران )شير( مع ما هو منفذ على االثر.   
 ارية بإيران: *األسد من حيث الشكل في عصر األسرة العلوية بمصر ، وعصر األسرة القاج

، وذلـك بتـأثير  واقعـي بشـكلظهر األسد المصري في غالبية األمثلة التي ترجـع لعصـر األسـرة العلويـة 
من الحضارة المصرية القديمة ، وبتأثير من أوربا المتأثرة بدورها بالفنون اليونانية الرومانية الغارقة فـي 

وادق التفاصــيل لكــل الكائنــات ، ولعــل الفنــانين الواقعيــة المفرطــة والتــي تهــتم بــإبراز النســب التشــريحية 
األوربيــين الــذى شــملتهم اســرة محمــد علــي بالرعايــة دورًا كبيــرًا ، ولــيس ادل علــى صــدق مــا نــذهب اليــه 
سوى التأمل في تماثيل األربـع أسـود التـي تظهـر فـي مقدمـة ونهايـة كـوبرى قصـر النيـل للفنـان الفرنسـي 

( ، أو النظـرة علـى اللوحـة الزيتيـة التـي تصـور مذبحـة 24)لوحـة Henri Jaquemart  هنـري جكمـار
حيث يظهر بها أيضا األسد المرسوم مفرط   Horace Vernetالمماليك للفنان األوربي هورس فيرنيه 

 (.30في الواقعية)لوحة 
وأحيانا يظهر األسد في بعض أمثلة هذه األسرة على شكل وهيئة أبو الهـول، وكـذلك علـى شـكل األسـد 

(، 26ب( و كــذلك ظهـــر شــكال مـــن الفصــيل نفســـه وهــو أنثـــى األســد أو النمر)لوحـــة 28لوحــة المجنح)
ــم يكــن متجــذرا  وربمــا يرجــع قلــة ظهــور هــذه االشــكال مقارنــة بشــكل األســد الــواقعي أن األســد المجــنح ل
ومتأصال في مصر كاألسد الواقعي وانما كان األسد المجنح أكثر ظهورا في حضارات الشرق األدنى ، 

أبـا الهـول فعلـى الـرغم مـن كونـه شـكل مصـري قـديم إال أن بعـض الفنـانين وال سـيما األوربيـين مـنهم أما 
ج( وهـــو األمـــر غيـــر 28فـــي عهـــد محمـــد علـــي حينمـــا رســـموا هـــذا العنصـــر رســـموه بـــرأس امـــرأه )لوحـــة 

المفضــل عنــد المصــريين منــذ العصــر المصــري القــديم ولعــل االعمــال الفنيــة القليلــة لهــؤالء التــي ظهــر 
عليهــا األســد بهــذه االشــكال لــم تلــق قبــوال لــدى راعــي الفــن آنــذاك مقارنــة بشــكل األســد الــواقعي، وهــذا مــا 

 يفسر قلتها النسبية. 
 أمـا بكامـل بدنـ  وهي تـ فـي األمثلـة التـي تعـود ألسـرة محمـد علـي  الشـكلوكان األسد يظهر من حيث 

علـى هي ـة ا اخرى كـان يظهـر  فقـط ( ، وأحيان 23، 20، 19، 18خاصة في أمثلة التماثيل )لوحات 
وتعـددت هــذه الــرؤوس بصـفة خاصــة فــي المنحوتـات الحجريــة والجصــية التـي تزخــرف واجهــات  رؤوس
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أ ( كـذلك ظهـرت األسـود كـرأس فقـط أو جـزء مـن جسـده  فـي  28، لوحـة  27عمائر هذه الفترة )لوحـة 
 (.30بعض األعمال المرسومة من قبل الفنانين األوربيين )لوحة  

من حيث الشكل في عهد األسرة القاجارية فمال أيضا للواقعية خاصة األسد الظاهر  اإليراني األسدأما 
فـي شــعارهم الملكــي ، وترجــع هــذه الواقعيــة لتــاريخ طويــل فــي تمثيــل هــذا العنصــر بواقعيــة فــي إيــران وال 

واقعية أيضًا للتـأثيرات سيما الظاهرة  منذ العصر المغولي وانتهاءا بالعصر الصفوي ، كما ترجع هذه ال
 األوربية القوية الظاهرة في عهد األسرة القاجارية.

ــا كــان  الواقعيــةوعلــى الــرغم مــن هــذه   المشــار إليهــا إال أنــه يالحــظ عــدم التــزام الفنــانين القاجــاريين أي
جنسهم بالشكل الـواقعي لألسـد أو بأوضـاعه فـي كـل األمثلـة التـي ظهـر عليهـا ، ففـي الوقـت الـذى نجـد 

( 39( ونيشـانيها)لوحة 35،  34،  33،  32ال سيما فـي اعـالم الدولـة)لوحات  واقعياه شكل األسد في
( ، نجـد 43( ، وكـذلك فـي بعـض التماثيل)لوحـة 41( وعلى بعض عمائرها)لوحـة 40،وساعاتها)لوحة 

شـكل هـذا األسـد أحيانـًا أخـرى يشــوبه بعـض التحـوير الـذي يخرجـه عــن شـكل األسـد فنجـده يظهـر علــى 
( ، وكـــذلك يظهـــر جالســـا وبوجـــه امـــرأه  تمثـــل الشـــمس 36يئـــة نمـــر جـــالس مـــن فصـــيل األســـد )لوحـــة ه

( وأخيرا نجده يظهر علـى شـكل أسـدين مجنحـين متـواجهين وبيـنهم درع أو مـا 38) لوحة        المشعة 
 (.47يشبه كرسي العرش )لوحة

ة  فـي إيـران مـال فيهـا الفنـانين أيـا والقاجاريـ ومن هنا نستطيع القول ان كال األسرتين العلوية في مصـر
كان جنسهم إلى شكل األسد الواقعي عن االشـكال الغيـر واقعيـة ، وذلـك مرجعـه إلـى التـأثيرات األوربيـة 
الواضحة على كال مـن األسـرتين آنـذاك ، ولكـن فـي الوقـت الـذى زادت فيـه الواقعيـة فـي التماثيـل وقلـت 

شـكل األسـد الـواقعي زاد فـي الرسـوم وقـل فـي التماثيـل فـي الرسـوم فـي عهـد أسـرة محمـد علـي ، نجـد ان 
نسـبيًا فـي عهــد األسـرة القاجاريــة ، كمـا ظهـرت اشــكال وأوضـاع زخرفيــة مختلفـة لألسـد فــي عهـد األســرة 

 االخيرة . 
*األسد من حيث المواد الخام المنفذ بها في عصر االسرة العلويـة بمصـر وعصـر االسـرة القاجاريـة  

 بإيران:
المستخدمة في عمل تماثيل األسود أو زخارف األسود في مصر إبان عهد األسـرة  الخام تنوعت المواد

العلوية سواء كان المقصود بالمواد الخام هنا تلك التي تشكل منها التماثيـل أو المـواد الخـام التـي تطبـق 
 أو لكتمثــا مصــر فــي األســدعليهــا زخرفــة األســود أو تلــك التــي ترســم بهــا هــذه الزخرفــة ، وفيمــا يخــص 

 كالرخــامأســتخدم فــي عملــه وتشــكيله مــن خــالل األمثلــة الــواردة فــي الدراســة مــواد خــام متنوعــة   مجســم
كانـت  األكثـر ظهـورًا فـي عمـائر  الرخاميـةإال أن األسـود  والجص والبرونز والخشـب المـذهب والحجر

وفنون أسرة محمد علي ، كذلك ظهرت رؤوس من األسود أو اجزاء منها في بعض نافورات  تلك الفترة 
من المواد الخـام األكثـر ظهـورا  والجص الحجر( ، وكان كال من 23، لوحة  22رخامية أيضا ) لوحة 

 27ب ،  27أ ،  27ر تلـك الفتـرة )لوحـات بعد الرخام في تشكيل األسـود ال سـيما علـى واجهـات عمـائ
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فــيمكن القــول أنــه كــان مــن اجمــل مــواد الخــام التــي  البرونــزب ( ، أمــا معــدن  28أ ،  28د ، 27ج ، 
شكلت منها األسود في تلك الفترة ويكفى للداللة على ذلك االستشهاد باألربعة أسود الضخمة الموجـودة 

 (. 24في مقدمة كوبري قصر النيل ونهايته )لوحة 
امـا فيمــا يخــص األسـد المصــري كزخرفــة مرســومة فقـد اســتخدم الفنــانين آنــذاك االلـوان الزيتيــة وذلــك فــي 

( ، كــذلك  30تنفيــذ اللوحــات التــي ظهــر فيهــا األســد داخــل الموضــوعات التصــويرية المختلفــة  )لوحــة 
علـي بشـبرا )لوحــة  اسـتخدمت االلـوان المائيـة فيمـا يعـرف  بطريقـة الفريسـكو كتلـك المنفـذة بقصـر محمـد

 ج (.   28
اما األسد اإليراني في عصـر األسـرة القاجاريـة فتنوعـت أيضـا المـواد الخـام المسـتخدمة فـي تنفيـذه سـواء 

نفـذت علـى العديـد مـن المـواد الخـام ، ولكـن مـع الوضـع  كزخرفـةمسـتقلة أو منحوتـه ، أو  تماثيلكانت 
تــة علــى بعــدين لــم يكــن متنوعــا فــي المــواد الخــام  أو المنحو  المجســمة  التماثيــل مجــالفــي االعتبــار ان 

( وكـذلك مـن الرخـام )لوحـة  44، لوحـة  43حيث شكلت األسود مـن المعـادن وال سـيما البرونـز )لوحـة 
فــي عصــر األســرة القاجاريــة  األســود زخــارف( وهمــا األكثــر شــهرة فــي مجــال تشــكيل التماثيــل، أمــا 45

زخرفـي  فقـد نفـذت علـى مـواد خـام متنوعـة ، فقـد ظهـر سواء كانت جزء من الشعار الملكـي أو عنصـر 
علــى النســيج متمــثال فــي أعــالم الدولــة ، وظهــرت علــى المعــادن المختلفــة متمــثال فــي العلــب واألطبــاق 
والســاعات والنياشــين وغيرهــا ، كــذلك نفــذت زخرفــة األســد علــى البالطــات الخزفيــة ال ســيما التــي تغطــى 

( ، وأخيـــرًا جـــاء مجـــال فنـــون المخطـــوط المجـــال  42لوحـــة ،  41جـــدران و حـــوائط قصـــورهم ) لوحـــة 
األخير ليؤكد تنوع المواد الخـام الـذى ظهـرت عليـه زخرفـة األسـد حيـث ظهـرت علـى الـورق وعلـى جلـود 

 (48،  47،  46المخطوطات )لوحات 
بـين األسـد المصـري واألسـد اإليرانـي مـن حيـث المـواد  واختالف تشاب  أوج مما سبق يتضح ان هناك 

خام ، ويتضح التشابه في تنوع المواد الخام التي ُشكل منها األسد أو ُزخرف عليهـا األسـد عمومـا فـي ال
كــال القطــرين ، أمــا االخــتالف فــيكمن فــي ان الرخــام كمــادة خــام كثــر اســتعماله جــدا فــي تشــكيل ونحــت 

ران ( عنهــا فــي إيــ22،  21،  20،  19،  18األســود فــي مصــر إبــان عهــد أســرة محمــد علي)لوحــات 
(   ، أما المعادن وال سيما البرونز فقـد اسـتعمل علـى قـدر المسـاوة 45إبان عهد األسرة القاجارية )لوحة

( ، أمــا بــاقي المــواد الخــام التــي نفــذت عليهــا زخرفــة األســد 44،  43،  24فــي كــال القطــرين )لوحــات 
مــن الشــعار الملكــي  فكثـرت فــي إيــران مقارنـة بالظــاهرة فــي مصـر وربمــا يرجــع ذلـك ان األســد كــان جـزء

إليرا ن الظاهر على العديد من التحف ذات المواد الخام المتنوعة ، في الوقت الذى لـم يكـن كـذلك فـي 
 مصر إبان عهد أسرة محمد علي فقد كان في هذه األسرة عنصرًا محببًا جدًا ولكنه ليس شعارا لهم . 

 وعصر األسرة القاجارية بإيران *األسد من حيث الدالالت والرموزفي عصراألسرة العلوية بمصر
رمــز األســد فــي غالبيــة األمثلــة التــي ترجــع لعصــر األســرة العلويــة فــي مصــر إلــى العديــد مــن الــدالالت 

ــارفحــين يــأتي مجوفــا وفارغــا فــاه لينبثــق منــه الميــاه فانــه فــي هــذه الحالــة يصــبح  وداللــة علــى  رمــزا للن
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بهــم أوربــا ومــن ثــم اثــرت علــى األســرة العلويــة ،  الميــاه وذلــك بتــأثير مــن الرومــان والــذى تــأثرت تطهبــر
 ولكن األصل في تلك الداللة والرمزية الحضارة المصرية.

، وقـد ظهـر ذلـك فـي كرسـي عـرش محمـد  قـوة الحـاكموأحيانا كانت األسود في هـذه األسـرة داللـة علـى 
بــاع علــى قــوة علــي وفــى لوحــة الفنــان هــورس فيرنيــه، واألســد فــي هــذه الحالــة يبــدو مروضــا ويعطــى انط

التـي  الهيبـةالحاكم الذى يتكأ على اشرس الكائنات ، كما أن األسود في هـذه الحالـة أيضـا داللـة علـى 
تتركهــا فــي نفــوس األعــداء ، وأيضــًا تعــد أســود حارســة للحكــام ، أمــا الداللــة األخيــرة لألســود فــي عهــد 

مــن األســود أو رؤوســها فقــط  وذلــك يظهــر فـي العديــد داللــة زخرفيــة فقــط األسـرة العلويــة بمصــر فكانــت
ـــة والجصـــية الظـــاهرة علـــى واجهـــات العمـــائر والقصـــور بمصـــر والتـــي جـــاءت تقليـــدا للزخـــارف  الحجري
الحجرية والجصية الظاهرة علي عمائر أوربا دون ان تحمل دالالتها وذلك كالتماثيل المجنحة أو األسد 

 الخرافي وغيرها.
كـذلك رمـز األســد بوصـفه جـزء مــن شـعار الدولــة الرسـمي فـي غالبيــة األمثلـة التـي ترجــع لعصـر األســرة 

يالحظ في هذا الشعار أقتران األسد بالشـمس ، القاجارية في إيران إلى العديد من الدالالت أيضا حيث 
مــا عــن أســباب وقــد قيــل ان االقتــران المــتالزم بــين األســد والشــمس يعــزى إلــى أن األســد بيــت الشــمس، أ

ان األسـد كـان يعبـر فـي ذلـك اتخاذ األسـد رمـزًا للشـمس فهـو لـون شـعره الـذهبي، ومهمـا يكـن مـن أمـر فـ
وتجـدر اإلشـارة أيضـًا أن رمـز األسـد مـع الشـمس ، ايـران لشـاه، والشمس اسـتعارة  المذهبالعصر عن 

تــدريج وبعــد عصــر فــتح كــان الشــعار األساســي للعلــم اإليرانــي فــي بــدايات العصــر القاجــاري، ولكــن وبال
 علي شاه تم المزج بين رمز األسد والشمس مع سيف ذوالفقار.

ويمكن القول أن زخرفة األسد في هذه األسرة آنذاك كان طابعا قوميا متأصال في إيران ، وقد اسبم 
طابعا مذهبيا إبان العصر الصفوي حيث رمزوا به إلى االمام  نعلى هذه الزخرفة المحببة لإليرانيي

مزجوا بين رمز ي بن أبى طالب ، فما زادهم ذلك  إال تقديرا لهذا األسد ، وما لبث القاجاريين ان عل
األسد والشمس مع السيف المقوس والذى اضفى مكانة اخرى إلى األسد حيث اصبح له داللة سياسية 

  ومذهبية في الوقت نفسه. 
فقط وذلك بصفة خاصة في النماذج  وأخيرًا جاء األسد أيضا في العصر القاجاري بداللة زخرفية

المرسومة ال سيما الظاهرة في تصاوير المخطوطات السيما انقضاض األسد على أحد الحيوانات أو 
صيد األسود من جانب الملوك ، وان كانت هذه الموضوعات أيضا بها بعض من الرمزية ال سيما ان 

لخير على الشر ، أو قوة وسيطرة الحاكم تم ربطها بالموضوعات الساسانية قبل االسالم من انتصار ا
 بصيده األسود.

وعلى هذا نجد ان األسد قد اختلفت رمـوزه ودالالتـه فـي كـال االسـرتين وقـد يتفقـا إلـى حـد مـا  فـي داللـة 
وكــذلك فــي انــه احيانــا يكــون عنصــرا زخرفيــا فقــط دون داللــة ، أمــا  وســيطرت  الحــاكم قــوةاألســد علــى 
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ان األســد لــم يعبــر أبــدًا فــي مصــر علــى المــذهب الشــيعي ، وقــد تكــون  االخــتالف الجــوهري فــيكمن فــي
 داللته السياسية اكبر بكثير من أي داللة أخرى في عصر هذه األسرة .

 

 
 الخاتمة : 

توصل الباحث من خالل دراسة موضوع } تماثيل وزخرفة األسد في مصر خالل عهد األسرة 
مقارنة مع مثيلتها في إيران خالل عهد األسرة  م( دراسة فنية 1952-1805ه/1372-1220العلوية)

 م ( { إلى النتائج التالية :1925-1779ه/1343-1193القاجارية)
أن اللغة العربية هي أغنى لغة للتعبير  اللغوية المعاجمتبين من خالل تعريف األسد من خالل  : أوال

ن ثالثمائة أسم ، كما تبين عن كلمة أسد حيث وجد بالبحث في معجم اللغة العربية أن له أكثر م
أيضًا أن بعضا من مرادفات األسد تعبر عن صفات مادية ومعنوية أطلقت فيما بعد على بنو البشر ، 
كما تبين أيضًا من خالل الدراسة اللغوية أنه أحيانا نجد لفظة مرادفة شائعة على األسد انما تعنى في 

انثى األسد في حين  )شير(رسية حيث يعنى لفظ الحقيقة أنثى األسد وهو ما يوجد في المعاجم الفا
مؤنثة في المعني للتعبير عن   أسد ، كذلك وجد أحيانا كلمة مذكرة في اللفظة )شير نر(تعنى كلمة 

 أنثى األسد . )جهبر(األسد وهو ما وجد في المعاجم العبرية حيث تعنى كلمة 
أن األسد كان  كمصدر السماوية التالرساأوضح الباحث من خالل البحث عن كلمة أسد في  : ثانيا

موضع ،وكان يأتي في الكتابات العبرية داللة على  عشرينحيث ذكر في  القديم العهدفي  أكثر ذكراً 
القيادة ، كذلك لم يذكر األسد عند األسفار المعترف بها عند اليهود بل امتد ذكره إلى األسفار 

مواضع ولم يأت داللة على  ستة)األناجيل( فقد ذكر في  الجديد العهدالخارجية ، أما عن األسد في 
المسيح إال في موضع واحد ، وأتضح أن العهد القديم كان أكثر حظًا من العهد الجديد في ذكر لفظ 

 أسد .
من  )قسورة(، ودلت  )سبع(و  )قسورة(فلم يرد سوى مرتين بمرادفتين هما  الكريم القرآنأما األسد في 

ني على شدة أفتراس األسد ووحشيته و كيف سخره المولى عز وجل في تعذيب خالل السياق القرآ
ليدل على كل ذي ناب، ومن أهمها األسد والنمر والذئب ، كما ورد  )سبع(المجرمين ، كما جاء لفظ 

األسد في السيرة النبوية المكملة للقرآن الكريم حيث أطلق لقب )أسد هللا( على حمزة بن عبد المطلب 
ى الشجاعة واألقدام ، كما وردت روايات أخرى تدل على امتثال األسد رغم قوته ألمر هللا ، داللة عل

 كما دل بعضها االخر على الهيبة التي يتركها األسد حينما يراه بني البشر. 
(هي أحد Lion- Panthera leo  ثبت من خالل الدراسة أن فصيلة األسود والنمور)  ثالثا :

التي تندرج تحت عائلة السنوريات ، وأن هذه الفصيلة لم ينقطع ظهورها من الفصائل األكثر شهرة 
فهي تحول وتخفف  مختلفة دالالتمصر منذ العصور المصرية القديمة ، وكان لها في تلك العصور 
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من شدة العواصف  ، وتدل على حراسة األفق حيث تشرق الشمس وتغيب ، كما اتخذت االلهة 
ا لها ألنه يمثل حرارة الشمس الملتهبة عند مهاجمة االعداء،  كذلك سخمت ربة الحرب األسد رمز 

كانت ميازيب المياه تنتهي فتحاتها بتماثيل رأس أسد التي كانت تشخيصا للمطر والندى والرطوبة طبقا 
 يهدف أصيل مصري  ابتكار السطورة تفنوت ، أما عن شكل األسد ذو الرأس اآلدمي )أبو الهول( فهو

 بلدان إلى مصر من انتقل وقد األسد، في جسم الممثل الحيوان قوة وبين ذكاء اإلنسان بين الجمع إلى
، واجماال أكد الباحث من وكانت تماثيل أبو الهول المصرية عادة من الذكوراإلغريق،  وبالد آسيا

التي اعطت لعائلة الحضارات البشرية  أغنىكانت من  أن الحضارة المصرية القديمةخالل الدراسة 
لسنوريات بصفة عامة وفصيلة األسود والنمور بصفة خاصة  كثيرًا من الدالالت والرمزيات التي أخذ ا

 عنها فيما بعد العديد من حضارات العالم .
فاألسد عند اليونانين أصوله ترجع  الروماني اليونانيأوضحت الدراسة ظهور األسود في الفن  : رابعا

واكد الباحث ان فكرة األسود الحارسة في الفن اليوناني  في األلف الثاني ق.م ، للحضارة الميكينية 
كما أكد الباحث من خالل الدراسة الروماني مقتبسة  من بعض دالالت ورموز الحضارة  المصرية ، 

عديد لألسد ال ان األسود في الفنين اليوناني والروماني كانت رمزا لقوة الموت ، و رمزًا للخلود، كما كان
 وذلكألسد نيمية المخيف  وقتله من الرمزيات في األساطير اليونانية ، فهو يرمز إلى تصدي هرقل

كذلك انتقل شكل أبو الهول من الفن المصري ، رمزا إلنتصار الفكر اإلنساني على طبيعة الحيوان
وهو اسم ماردة معروفة في سوريا ، وعرف عندهم باسم سفنكس  القديم إلى الفن اليوناني عن طريق

أسد ، كذلك رمز األسد عند  األسفل و امرأة األساطير اإلغريقية تتمثل في هيئة كائن نصفه العلوي 
 .، وكانوا يعتقدون أن مرور الماء عبر المشافر كان يطهره الرومان أيضا بالنار

يعبر عن رمزية إيجابية وأخرى سلبية ،   األسد في الفن القبطي نأتبين من خالل الدراسة  : خامسا
في تلقي المؤمنين المسيحيين من   قوة السيد المسيح ىاألسد يرمز إلن تكمن في ا اإليجابيةفالرمزية 
فهو بوصفه القديم كحارس للبشر من أي  بالخصم الضارفقد رمز إليه  السلبية، أما الرمزية  فم األسد

ورمز به إلى المسيح الذي جعله ربه يحي  بالقيامةاألسد  ، كذلك ارتبطشرور أصبح خصما للرب  
، ألسد  إلى أمير الظالم وهو الشيطان ارمز به إلى اليقظة ، وفي حاالت نادرة رمز كما  ،الموتى

األسد أحد الحيوانات األربعة التي ظهرت في  كما ان ، وهنا يدل على انتصار المسيح على الشيطان
مرقص الرسول ألنه تكلم في إنجيله أكثر من غيره عن قيامة المسيح وهو وأيضا رمز ل،  ة حزقيالؤ نب

 المسيح . يعبر عن الهيبة الملكية للسيد
،وفى  عموماً  كعنصر زخرفي في الفن اإلسالمياألسد استخدم : تأكد من خالل الدراسة أن  سادسا

مصر خصوصًا ، وكان العصر المملوكي بمصر من أوضح العصور التي ظهر بها األسد أو النمر 
الرنوك الشخصية للسلطان  ر، ويعد من أشه في شعاراتهم  ظهورهشاع من الفصيلة نفسها حيث 

على  رنك السبعووجد أيضا ، م ( 1277 – 1260هـ /  676 – 658الظاهر بيبرس البندقداري ) 
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م ( ،  1279 – 1277هـ /  678 -676الظاهر بيبرس وعلى نقود ابنه السعيد بركة خان )  نقود
أن  ويبدو  وظهر أيضا على بعض نقود سالطين المماليك الجراكسة كنقود السلطان الظاهر برقوق ،

 تكن دائما بمثابة رمز شخصي للسلطان بقدر ما كانتكثرة رسوم السباع على العملة المملوكية لم 
 ، كذلك استمر ظهور زخرفة األسد في العصر العثماني. عالمات القوة والفروسيةمة من عال

حيث تأثر الفن الفارسي  األسد ظهر منذ أقدم العصور في إيرانوضح من خالل الدراسة أن  : سابعا
بالفن األشوري في العراق حيث صور الملك األشوري وهو يصطاد أسدًا ، وقد استخدم الفنان الفارسي 
هذا المنظر كرمز للتعبير عن موضع ديني اال وهو  انتصار اله الخير "أهورمزدا" على روح الشر 

لنمط الجديد "لالله الفارس"  ، وقد طور ان اإليرانيين هم الذين ابتدعوا ا"أهيرمن " ، وأكد الباحث 
األسد االخمنيون هذا المفهوم للصراع بين الخير والشر ونشروه رغم ظهوره في بابل سابقا، كذلك نجد 

ق.م ، وأكد الباحث أن اختيار اإليرانيين لألسد  5بالفن االخميني أيضا من القرن  الحارس المجنح
اإليرانية تعنى  شاهالة التي تجسدها الملكية ، وكانت كلمة يرجع ان المساواة عندهم كانت تعنى العد

كعنصر  لألسد ، كذلك أوضح الباحث أن الساسانيين أعطواوالمحارب والصياد األسدفي مبدأ األمر 
زخرفي ما لم يعطهم غيره فنجده قاسم مشترك في العديد من االعمال الفنية الساسانية في إيران ، 

وكان  المقدسة ، االماكن وحماية والهيبة،  والسلطة للملكيةل الفنية رمزا وكان األسد في هذه االعما
من المناظر الشائعة جدًا في بالد إيران في هذه الفترة  يصطادون األسودمنظر الملوك الساسانيين وهم 

 . 
في إيران بعد االسالم لم يفقد شعبيته في  زخرفي كعنصروضح من خالل الدراسة أن األسد  : ثامنا

هذه البالد  وظهر بأشكال وأوضاع قريبة في بعض االحيان من التي كان يظهر بها قبل دخول 
كما كان في هذه البالد قبل  رمزيا  أكثر من كونه عنصرًا  زخرفيا  اإلسالم ، ولكنه اصبح عنصرا 

كان يرمز فيها األسد ألشخاص بعينها كما حدث  اإلسالم ، إال في بعض الحاالت االستثنائية والتي
على سبيل المثال ال الحصر في بالط الدولة الصفوية ، ومن أكثر المجاالت التي كان يظهر فيها 

حيث حفلت المخطوطات اإليرانية منذ  إيران مجال تصاوير المخطوطاتفي  األسد كعنصر زخرفي
وعلى هذا لم ينقطع ظهور زخرفة األسد أو النمر دخول المغول وحتى العصر الصفوي برسوم األسد ، 

من إيران منذ اقدم العصور، وحافظت عليه كل الحضارات التي مرت بها مع الوضع في االعتبار 
 اختالف االشكال والدالالت والرموز التي تسبغها كل حضارة على هذا الكائن.

نقطع في عهد حكام أسرة محمد علي ثبت من خالل الدراسة أن التماثيل وزخرفة األسود لم ت تاسعا :
مع الوضع في االعتبار ظهور اكثرها في عهد الخديوي إسماعيل فمعظم األمثلة الواردة بالدراسة كانت 

 . السباع ابىلقب  من عهده لذلك لم يكن غريبًا ان يطلق عليه
أكد الباحث من خالل الدراسة ان تماثيل األسد في عهد أسرة محمد علي سواء كان تمثااًل  عاشرا :

المتعارف  غالبية المواد الخامكامال منفردا أو جزء منحوتا أو جزء من تحفة تطبيقية استعمل فيها 
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 فقد ظهرت تماثيل ألسود من الرخام وهى كثيرة ، وظهرت تماثيل اخرى من معادن مختلفة عليها
اهمها معدن البرونز ، كذلك شكلت أسود من الخشب المذهب، وكذلك نحتت في الحجر وشكل 

 بعضها من الجص كالظاهرة بكثرة في واجهات العمائر والقصور بمصر.
تبين للباحث من خالل الدراسة أن أغلب األمثلة الظاهرة لفصيلة األسود والنمور في  حادي عشر:

، وقلت األمثلة التي يظهر فيها بصورته المذكر األسدعهد أسرة محمد علي كانت تظهر على هيئة 
 المؤنثة، أو التي يرد فيها بهيئة النمر من الفصيلة نفسها والتي تندرج تحت عائلة السنوريات ، ورجح

الباحث أن ذلك األمر يذكر بما رسخ إليه الفنان المصري في العصور المصرية القديمة السيما في 
 تماثيل أبو الهول فقد كان يفضلها عادة من الذكور.  

توصل الباحث من خالل الدراسة أنه قد ظهرت العديد من الرموز والدالالت  ثاني عشر :
 ي ويمكن اجمالها فيما يلي : لألسود في عصر أسرة محمد عل تواالستخداما

*بعضها جاء مجوفا وفارغا فاه لينبثق منه المياه داللة على تطهير هذه المياه ، و جاء هذا األمر 
من خالل الدراسة ان أصل  الباحث ويؤكدمتأثر بالطراز األوربي المتأثر بدوره بالطراز الروماني ، 

ديمة مقتبسة من )أسطورة المعبودة تفنوت التي خروج المياه من فم األسد هو داللة وفكرة مصرية ق
كانت تمثل بأنثى األسد وكانت تشخيصا للمطر والندى والرطوبة( ثم انتقلت الفكرة  إلى اليونان 

 والرومان ومنهم إلى أوربا.
* جاء بعض هذه التماثيل كمسند يتكأ عليه محمد على باشا في كرسيه الخاص بالعرش ، وهو ما 

 .لالنقياد للحاكم، واألسد في هذه الحالة يرمز  نالرسوم للفنانين األوربيي ظهر أيضا في بعض
وهو ما يتضح جدا في بعض التماثيل  األسود الحارسة* جاءت تماثيل بعض األسود لتدل على 

الرخامية الموجودة بقصر الجزيرة بالزمالك ، أو حتى في التماثيل البرونزية الموجودة حاليا بمقدمة 
 ري قصر النيل ، وهذه الرمزية هي أيضا فكرة مصرية قديمة.ونهاية كوب

وهو ما ظهر واضحا في غالبية امثلة األسود المنحوتة  زخرفية فقط*جاءت األسود في بعض األمثلة 
أو المصبوبة على واجهات العمائر والقصور ابان حكم اسرة محمد علي حيث كانت زخارف األسود 
وغيرها من الكائنات الحية ضمن العديد من الزخارف المتأثرة بالطرز األوربية آنذاك ، وجاء بعضا من 

 اثيل المجنحة ، واألسد الخرافي وغيرها.هذه التماثيل غير واقعيا كالتم
توصل الباحث أن الرسوم الزيتية لبعض الفنانين األوربيين في عهد أسرة محمد علي  ثالث عشر :

جاءت واقعية وعاكسة لتفضيل أسرة محمد علي لتمثال األسد وزخرفته ، والواقع ان هذا الميل لزخرفة 
جهة ، وبتأثير من األصول المصرية من جهة اخرى ، وتماثيل األسد جاء بتأثير من االوربيين من 

 ويمكن رؤية ذلك بوضوح في احد لوحات الفنان الفرنسي )هورس فيرنت(. 
توصل الباحث من خالل الدراسة ان زخرفة وتماثيل األسود لم ينقطع ظهورها خالل عهد رابع عشر : 

 أصيل من شعارهم الملكي. جزء األسرة القاجارية بإيران ، وال سيما زخرفة األسد حيث تعد
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تبين للباحث من خالل األمثلة الواردة بالدراسة ، أن األسد المقترن بالشمس والذى  : عشر خامس
للمادة يمثل شعار الدولة القاجارية كان يختلف في شكله وفى بعض أوضاعه وتفاصيله الدقيقة وفقًا 

وال سيما الفترة التي  الزمنية الفترة، وكذلك  الفنان يريدهالتي ينفذ عليها هذا الشعار ، ووفقا لما  الخام
تأثرت الدولة القاجارية بموجات قوية من التأثيرات األوربية ، وكان األسد أكثر انضباطا في شكله 

 وأوضاعه في اعالم الدولة مقارنة بباقي المنتجات الفنية.
جاريين بالتأثيرات األوربية القوية : أكد الباحث من خالل الدراسة تأثر بعض الفنانين القا عشر سادس

في رسمهم لألسد من بينهم الفنان ميرزا على الصحاف والذى رسم األسد على احد دفوف الالكيه 
الخاصة بهذا العصر بشكل متقارب من شعار هولندا ، وأثبت الباحث ان هذا الفنان أو غيره من 

ثير مباشر، ولكن مع معرفة أن عنصر األسد كان الفنانين المعاصرين قد تأثروا بالتأثيرات األوربية كتأ
 هو العنصر الزخرفي المفضل في إيران على مر عصورها القديمة بل وقبل ظهوره في أوربا.

تبين للباحث من خالل الدراسة ان األسد لم يقتصر ظهوره في عصر األسرة القاجارية  : عشر سابع
محبب في إيران منذ   زخرفيبوصفه عنصر بوصفه جزء من شعار اسرة آل قاجار ، بل ظهر أيضا 

اقدم العصور في المناظر التصويرية المختلفة التي تظهر على التحف التطبيقية أو التي تظهر في 
تصاوير المخطوطات ، وتعد األسود الظاهرة في تصاوير المخطوطات في العصر القاجاري محصلة 

ي ظهرت بكثرة في التصاوير اإليرانية خالل طبيعية وحلقة من حلقات ظهور هذا العنصر الزخرفي الت
 العصرين التيموري و الصفوي السابقين للعصر القاجاري .

في عصر األسرة القاجارية توصل الباحث من خالل الدراسة ان لزخرفة األسد وتماثيله  : عشر ثامن
، مع الوضع في االعتبار ان كثيرًا من زخرفة  تبإيران العديد من الرموز والدالالت واالستخداما

األسود في هذا العصر كانت تظهر كجزء من شعار الدولة الرسمي والذى كان يظهر على غالبية 
المنتجات الفنية ، ويالحظ في هذا الشعار اقتران األسد بالشمس ، وقد وردت العديد  من اآلراء عن 

 يمكن ان نجملها فيما يلى:  رموز ودالالت األسد والشمس في تلك الفترة
 ايران لشاه، والشمس استعارة  *االقتران المتالزم بين األسد والشمس يعزى إلى أن األسد بيت الشمس

وتجدر اإلشارة أيضًا ان رمزا األسد والشمس كان الشعار االساسي للعلم اإليراني في بدايات العصر ،
 القاجاري.

الدولة أي األسد الفاتح وكانت اعالم اإليرانيين إبان فترة  فتح * يرمز األسد الممسك بالسيف إلي درع 
 علي شاه تشير إلى درع الدولة ، والشمس وهى قيد الشروق.

 اسبغفي إيران ،حيث  متأصال قوميا طابعاأن األسد في شعار األسرة القاجارية كان * افاد الباحث 
إبان العصر الصفوي حيث رمزوا به إلى االمام  مذهبيا طابعاعلى هذا الشعار المحبب لإليرانيين 

مزجوا بين رمز األسد والشمس مع السيف المقوس والذى علي بن ابى طالب ، وما لبث القاجاريين ان 
 السياسيةاضفى مكانة اخرى إلى األسد حيث أصبح له داللة سياسية ومذهبية في الوقت نفسه ، 
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والمذهبية تقلده لسيف االمام علي المقوس والذى يشبه طراز سيف وتعنى األسد الفاتح درع الدولة وحاميها ، 
 ذو الفقار.

 تاسع عشر :
امكن للباحث عقد مقارنة بين زخارف وتماثيل األسد في مصر وبين مثيلتها في إيران في الفترة موضوع 

في عهد الدراسة من حيث المسمى والشكل والرمزية ، وتوصل انها من حيث االسم : كان األسد المصري 
اسرة محمد علي  يعرف باألسد وبالسبع ، وكان لفظ سبع منتشرًا في ذلك العصر حيث اطلق على الخديوي 
اسماعيل لقب ابى السباع ، واطلق على العديد من المنشتت المعمارية إبان تلك الفترة ، اما األسد اإليراني فال 

ثرة في المواقع والمقاالت العلمية ، مع العلم ان يوجد في المعجم اإليراني سوى كلمة )شير( والتي تتردد بك
المعجم الفارسي يذكر ان )شير( تعنى انثى االسد، و)شير نر( هي التي تعنى األسد، والواقع ان هذا األمر 
ملفت لالنتباه وهو استخدام لفظة مؤنثة للداللة على أسد مذكر ، إال أن هذا اللفظ رغما عن ذلك يتماشى في 

 بان العصر القاجاري، وذلك حينما يقوم الفنان برسم انثى األسد على المنتج الفني .  احيان كثيرة إ
اما من حيث الشكل : مال الفنانون في كال من االسرتين أيا كان جنسهم إلى شكل األسد الواقعي وذلك 

كثرت فيه مرجعه إلى التأثيرات األوربية الواضحة على كال من االسرتين آنذاك ، ولكن في الوقت الذى 
الواقعية في العديد من التماثيل آنذاك وقلت األمثلة التي تعكس هذه الواقعية في األمثلة المرسومة من عصر 
األسرة العلوية ، نجد ان شكل األسد الواقعي زاد في الرسوم وقلت أمثلته في التماثيل نسبيا في عهد األسرة 

 .  لألسد في عهد األسرة االخيرة القاجارية ، بل وظهرت اشكال وأوضاع زخرفية مختلفة
المســتخدم فــي صــناعة تماثيــل وزخرفــة األســود  فقــد اتضــح ان هنــاك أوجــه تشــابه  مــن حيــث المــواد الخــامامــا 

المـواد الخـام التـي ُشـكل منهـا األسـد  تنـوعفـي  التشـاب واختالف بين األسد المصـري واألسـد اإليرانـي ، ويتضـح 
كمـادة خـام كثـر اسـتعماله  الرخـامفيكمن فـي ان  االختالفأو ُزخرف عليها األسد عموما في كال القطرين ، أما 

جدًا في تشكيل ونحت األسود في مصر إبان عهد أسرة محمد علـي عنهـا فـي إيـران إبـان عهـد األسـرة القاجاريـة 
رونــز فقــد اســتعمل علــى قــدر المســاوة فــي كــال القطــرين، أمــا بــاقي المــواد الخــام التــي ، أمــا المعــادن وال ســيما الب

نفذت عليها زخرفة األسد فكثرت في إيران مقارنة بالظاهرة في مصـر وربمـا يرجـع ذلـك ان األسـد كـان جـزء مـن 
ان فـي هـذه الشعار الملكي إليرا ن ، في الوقت الذى لم يكن كذلك في مصر إبان عهد أسـرة محمـد علـي فقـد كـ

 األسرة عنصرًا محببًا جدًا ولكنه ليس شعارًا لهم 
إلـى  يتفقـافقد تبين أن األسد قد اختلفـت رمـوزه ودالالتـه فـي كـال االسـرتين وقـد  اما من حيث الدالالت والرموز:

لـة ، حد ما  في داللة األسد على قوة الحاكم وسيطرته وكذلك في انه احيانـا يكـون عنصـرًا زخرفيـًا فقـط دون دال
فـيكمن فـي ان األسـد لـم يعبـر أبـد فـي مصـر علـى المـذهب الشـيعي ، وقـد تكـون داللتـه  الجـوهري  االختالفاما 

 السياسية اكبر بكثير من أي داللة أخرى في عصر أسرة محمد علي بمصر.
 عشرون :

رية فــي أربعــة عشــر شــكال لألســود المصــ  ألول مــرةزودت الدراســة بعشــرين شــكال  مفرغــا نشــر الباحــث منهــا  
 عهد أسرة محمد علي ، واألسود االيرانية في عهد األسرة القاجارية .
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 األشكال واللوحات:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1شكل 

 ، ويظهر بها أسد راقد يعلو ظهره سارية أو أكثر عن :« نعرمر»رسوم فوق اختام اسطوانية ترجع لعصر 

Petrie, W.M.F. Royal Tombs of the Earliest Dynasties, II, London, 1901, pl. 
XVI.116 

  

 2شكل 

، خشب مرسوم من عصر رمسيس، المتحف المصري بالقاهرة، فاالسدان رمزان  –اسدان شمسيان وجنائزيان 
 شمسيان ممثالن لالله هورامهتى الذى هو أحد مظاهر الشمس عن :

 . 90سيرنج ، الرموز فى الفن ، ص 

  

 3شكل 

تمثال من أسود تانيس يصور الملك امنمحات الثالث 
جه آدمي فقط ، وليس كل الراس آدمية ، بجسم أسد وو

ومركب علي الوجه  القناع الملكي الملتحي وهو اآلن 
 بالمتحف المصري عن :

 .16محمد ، الحيوانات الخرافية ، لوحة 

  

 4شكل 

أسد يجندل شخصا من )تراقيا( منحوت فى الحجر ، فن 
روماني من بداية العصر االمبراطوري )متحف شالون على 

 :الصونا ( أنه رمز قوة روما التى تسيطر على البربر عن 

 .15، لوحة  89سيرنج ، الرموز في الفن، ص 
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 5شكل 

داوود على األسد عمود روماني من البازيليك  فيزالى 
داواد ، هذا األسد هو رمز الشر وقد روض بيدى 

 العاريتين عن :

  20، لوحة  99سيرنج ، الرموز في الفن ، ص 

 6شكل 

 رنك الببر عن :

داوود )مايسة محمود( ، الرنوك اإلسالمية ، مجلة 
م ، ص 1982الدارة، العدد الثالث ، السنة السابعة ، 

36 . 

 7شكل 

اليسرى االمامية درع عليه مونوجرام  عليه حرفي تفريغ لتمثال  رخامي على هيئة اسد يمسك بقدمه 
(IP 20( وهو أحد األسود التي تتقدم قصر الجزيرة بالزمالك  )لوحة.) 

 عمل الباحث
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 8شكل 

 (.22تفريغ لرؤوس أسود  بقاعدة نافورة رخامية داخل كشك الموسيقى  بقصر عابدين  )لوحة 

 عمل الباحث

 9شكل 

 ب( 23تفريغ ألسد رابض ، يوجد حاليا بجوار نافورة رخامية بأحد حدائق قصر االمير محمد علي بالمنيل )لوحة 

 عمل الباحث
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 10شكل 

 (24تفريغ الحد أسود كوبرى قصر النيل في وضع المواجهة ، وفى وضع جانبي )لوحة 

 عمل الباحث

 11شكل 
لزخرفة اسد تظهر بالجزء المتوج ألحد العمائر الواقعة بتقاطع الشيخ ريحان مع شارع يوسف الجندي بوسط مدينة   تفريغ-أ

 أ ( 27القاهرة )  لوحة 

تفريغ لزخرفة وجه أسد يعلو أحد األكتاف بعمارة عمر أفندي بوسط القاهرة تقاطع شارع عبد العزيز مع شارع رشدي  -ب
 د (. 27)لوحة 

 أ(28، )لوحة «شارع عدلي 14»فريغ لزخرفة أسد أسفل كابولي بأحد عمائر وسط القاهرة ت-ج

 عمل الباحث

 12شكل 

تفريغ لزخرفة أسد مجنح منحوت بحشوة تعلو المدخل الرئيسي لواجهة العمارة الخاصة بأحد شركات التأمين  -أ
 ب( 28مظلوم باشا )لوحة  اإليطالية والتي تقع بتقاطع شارع شريف مع شارع محمد

 ج ( 28تفريغ لزخرفة أبو الهول  مجنح بوجه امرأة بقبة الرواق الشمالي بقصر محمد علي بشبرا )لوحة  -ب

 Horace–تفريغ لزخرفة وجه أسد وقدمه اليمنى االمامية من لوحة للفنان الفرنسي )هورس فيرنيه  -ج
Vernet  30( وموضوع هذه اللوحة حادثة مذبحة المماليك )لوحة) 

 عمل الباحث
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 13شكل 

تفريغ للعلم القديم إليران منذ عهد محمد خان قاجار 
 (32م ، ) لوحة  18هـ/12في القرن 

 عمل الباحث

 14شكل 

تفريغ للعلم السلمى للدولة القاجارية في عهد 
 (33فتح على شاه قاجار ، ) لوحة 

 عمل الباحث

 15شكل 

تفريغ للعلم الحربى للدولة القاجارية 
)لوحة  فى عهد فتح على شاه قاجار ،

34) 

 عمل الباحث

 16شكل 

تفريغ لالسد مع الشمس الظاهر على احد 
االطباق الذهبية المزخرفة بالمينا من العصر 

القاجارى ، ومحفوظة بمتحف فكتوريا والبرت ، 
 (36)لوحة 

 عمل الباحث
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 17شكل 

تفريغ لألسد مع الشمس الظاهر على علبة من الذهب 
م العصر القاجاري ، 19هـ/13المموه بالمينا  من القرن 

 (37ومحفوظة بمتحف فكتوريا والبرت ،  )لوحة 

 عمل الباحث

 18شكل

تفريغ  لزخرفة االسد ذو الوجه اآلدمي الذى  
يمثل الشمس المشعة منفذ على طبق من الذهب 

م 19هـ/13المزخرف بالمينا ، ويرجع للقرن 
 (38)لوحة 

 عمل الباحث

 20شكل 

تفريغ لألسدين الموجودين على الدفة العليا من الخارج 
للمجلد الثانى من مخطوط الف ليلة وليلة  من العصر 

القاجارى ، منفذة باسلوب الالكيه ، ومحفوظ بمكتبة قصر 
 ( 48جلستان بطهران)لوحة 

 عمل الباحث

 19شكل 

تفريغ لزخرفة االسد المزين  لغطاء ساعة جيب 
-1896من عهد السلطان مظفر الدين شاه )

 (40م( ) لوحة 1907

 عمل الباحث
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 1لوحة 

كرسي الملك توت عنخ أمون رقم السجل 
 ( ، محفوظ بالمتحف المصري ،  62028)

الكرسي من الخشب المطلي بالذهب ، 
 ومرصع باحجار نصف كريمة  عن :

عبد الرازق واخرون ، تحف مختارة ، لوحة 
 . 48، ص  27م رق

 2لوحة 

 تمثال لحتشبسوت على هيئة أبو الهول عن :

Aldred (Cyril),New Kingdome art in ancient 
Egypt, London 1951,fig 22 

 3لوحة 

برسم  انية فخارية مزينة في الشريط العلوي 
 أسد وفى الشريط السفلى بعض الزخارف النباتية

عن : بهى الدين )دعاء محمد(، الرمزية وداللتها 
 .137في الفن القبطي ، لوحة 

 4لوحة 

افريز من الحجر يوضح مطاردة األسود لغزالة من الفيوم 
، ويرجع للقرن السادس /السابع الميالدي. عن : بهى 

الدين )دعاء محمد(، الرمزية وداللتها في الفن القبطي ، 
 52لوحة 
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 5لوحة 

تمثال ألسد من البرونز ينسب إلى العصر 
 الفاطمي عن :

عبد الرازق )أحمد( واخرون ، تحف 
مختارة من متاحف مصر األثرية ، 

م ، 2011عة عين شمس ، القاهرة جام
 .91لوحة 

 6لوحة 

جزء من اناء من الخزف المملوكي المرسوم تحت الطالء 
 مزينة برسم ألنثى األسد ،

الخالق (، البيومي )عبد الخالق على عبد عبد عن : 
التاثيرات المختلفة على الخزف االسالمي في العصر 
المملوكي ، ماجستير ،كلية اآلثار ، جامعة القاهرة 

 .422م ، ص 2002

 7لوحة 

األسد   كسرة من الفخار المملوكي مزينة برنك
(، محفوظ بمتحف الفن 3854/8)سجل رقم 

 اإلسالمي بالقاهرة .

 8لوحة 

طبق من الخزف التركي صناعة أزنيق )رودس( ، 
محفوظ بمتحف الخزف بالزمالك ، عن :موسى 

)رمضان شعبان( ، تأثير األساطير القديمة 
 .95وزخارفها ، لوحة 
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 أ ، ب9لوحة 

ق.م ،  5أ  : أسد خرافي مجنح بقصر داريوش ، قرميد مطلي بالمينا )آجر مزجج( من القرن 9لوحة 
 الفن اإلخميني

األسد )رمز القوة والحق والنور(، والكركدن ب : قصر داريوش ، نقوش الدرج ، الصراع بين 9لوحة 
 أو الثور )رمز األعداء والظالم(.

 115، لوحة 89عن : عكاشة )ثروت( ، الفن الفارسي القديم ، لوحة  

 10لوحة 

 (70.142.11مشغوالت ذهبية مشكلة بهيئة األسد من العصر االخميني )رقم السجل 

 بمتحف بروكلين . ، إيران ، محفوظة
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 11لوحة  

 طبق من الفضة مصور عليه الملك شابور الثاني وهو يصطاد األسود.

 عن :

Feltham(Heleanor),Lions, Silks and Silver: The Influence of Sasanian Persia(sino-
platonic papers),department of East Asian Language and Civilization s ,University 
of Pennsylvania,Philadelphia,Number206,Augut,2010,figure1. 

عبد الغنى )العربي صبرى( ، التأثيرات الساسانية فى الفنون اإلسالمية من الفتح اإلسالمى حتى نهاية القرن 
. 7م ، لوحة 2000، الخامس عشر الهجرى ، ماجستير ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة  

 12لوحة 

 (يزخرفه الملك شابور الثالث يقتل النمر )من فصيلة األسد( s-42طبق من الفضة )رقم السجل 

 موقع متحف الهرميتاج : عن:  ، متحف الهرميتاج .

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/woa-
search/#search=Sassanid%2520art&meta_authoring_template=WOA 



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

269 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15لوحة 

تصويرة تمثل بهرام كور يصطاد األسد من مخطوط 
م 1543-1539هـ/ 949-946خمسة نظامي )

المدرسة -محفوظ بالمتحف البريطاني بلندن
 الصفوية 

 14لوحة 

هراة  –ابن اوى يقود األسد من مخطوط كليلة ودمنة 
م ، محفوظ بمتحف قصر طوب قابي باستنابول 1429

 المدرسة التيمورية. عن :-

Grabar(Oleg),The Mosque,(Islam art 
and architecture)edited by Hattstein 
(Markus)&Delius(Peter),pl. in p. 51 

 13لوحة 

 –صور ألسود من مخطوط منافع الحيوان البن بختيشوع 
 المدرسة المغولية . عن: -مكتبة مورجان بنيويورك 

http://www.themorgan.org/collection/treas
ures-of-islamic-manuscript-painting/21 

 16لوحة 

صورة لمعراج النبى محمد صلى هللا عليه وسلم ، 
ويظهر امامه أسد من مخطوط فالنامه لجعفر الصادق 

م ( 1550وينسب الى تبريز او قزوين )تقريبا 
 المدرسة الصفوية عن: 

في ضوء مدارس   البنا )سامح فكرى ( ، البراق
 17 التصوير اإلسالمي ، لوحة
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 18لوحة 

قصر الجوهرة بقلعة  -رخامية تزين نافورة  أسود
 الجبل بالقاهرة

 أ ، ب ، ج. 17لوحة 

تمثال لألسد من الخشب المذهب  على هيئة  مسند 
كرسي العرش لمحمد علي  بقاعة العرش بسراي 

الضيافة  بقصر الجوهرة بقلعة صالح الدين 
 بالقاهرة  عن :

علي ، الفرماوي)عصام( ، كرسي عرش محمد 
 .3، 2، 1لوحات 

 19لوحة 

 تماثيل رخامية بحديقة سباع قصر الجوهرة بقلعة الجبل 

عن: عبد المقصود )محمد عبد الفتاح محمد (،  
 219منحوتات الكائنات الحية ، لوحة 

 20لوحة 

تمثال رخامي على هيئة اسد يمسك بيده اليسرى 
( وهو IPعليهما حرفي )درع عليه مونوجرام  

 أحد األسود التي تتقدم قصر الجزيرة بالزمالك .

عن: عبد المقصود )محمد عبد الفتاح محمد( ، 
 .216منحوتات الكائنات الحية ، لوحة 
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 22لوحة 

نافورة رخامية داخل كشك الموسيقى  بقصر 
 عابدين تزين قاعدتها روؤس أسود .

عن: عبد المقصود )محمد عبد الفتاح محمد (، 
 220ة منحوتات الكائنات الحية ، لوح

 21لوحة 

تماثيل رخامية  على هيئة اسود او سباع تحمل 
( IP)  دروع نقش بها الشعار الملكى وحرفى

 بقصر الجزيرة بالزمالك .

عن : عبد المقصود )محمد عبد الفتاح محمد( ، 
 223منحوتات الكائنات الحية ، لوحة 

 23لوحة 

تفصيل  ألحد األسود الرخامية الرابضة بوسط النوافير الرخامية بقاعة الفسقية بقصر محمد علي -أ
 بشبرا. 

 تمثالين من الرخام بجوار أحد الفوارت الرخامية بقصر األمير محمد علي  بن الخديوى توفيق بالمنيل.-ب

 أ

أ 

 أ

ب 
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 24لوحة 

الفريد جاكمار وهى توجد حاليا  هنري الفرنسيتماثيل ألربعة أسود من معدن البرونز من عمل المثال 
 بمقدمة ونهاية كوبرى قصر النيل بالقرب من ميدان التحرير.

 25لوحة 

أسود ورؤس أسود على شاذرون رخامي في قاعة 
 السلسبيل بمتحف قصر المنيل بالقاهرة .

:عبد العال)ساره رجب السيد( التأثيرات الفنية عن 
 41األوربية على الفنون اإلسالمية العثمانية، لوحة 

 أ.

 26لوحة 

طبق فاكهة من معدن الكريستوفل محمولة على ثالثة 
تماثيل من االسود المجسمة في وضع الحركة ، محفوظة 

 بمتحف قصر المنيل .

يرات الفنية عن : عبد العال)ساره رجب السيد( التأث
 . 14األوربية على الفنون اإلسالمية العثمانية، لوحة 
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 27لوحة 

 زخرفة اسد تظهر بالجزء المتوج الحد العمائر الواقعة بتقاطع الشيخ ريحان مع شارع يوسف الجندي -أ

 «م1897حبيب السكاكيني »أسفل األسد م ، وكتب 1897اسد بحلية معمارية بقصر السكاكيني -ب

 أسد يعلو أحد االكتاف المعمارية بقصر سراج الدين بجاردن سيتى.-ج

 عن: وجه أسد يعلو أحد األكتاف بعمارة عمر أفندي بوسط القاهرة تقاطع شارع عبد العزيز مع شارع رشدي-د

Myntti (Cynthia), Paris along the nile,Architecture in cairo from the Belle 
Epoque,the American University in Cairo Press,2003.pls in p. 111 

 28لوحة 

 «شارع عدلى 14»أسدين أسفل كابولين باحد عمائر وسط القاهرة -أ

اإليطالية  أسد مجنح منحوت بحشوة تعلو المدخل الرئيسى لواجهة العمارة الخاصة بأحد شركات التأمين -ب
 والتى تقع بتقاطع شارع شريف مع شارع محمد مظلوم باشا. عن :

Myntti (Cynthia), Paris along the nile,.pls in p. 110  

 أبو الهول  مجنح بوجه امرأة فى وضع تقابل بقبة الرواق الشمالى بقصر محمد علي بشبرا عن : -ج

 . 119القديمة ، لوحة موسى )رمضان شعبان على( ، تأثير األساطير 
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 29لوحة 

اسد خرافي في جزء من البوابة المعدنية 
)القومسيون الطبي(  27بسور قصر 

بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط من 
 عصر عباس حلمي الثاني . 

عن :البنا )سامح فكري ( ،العناصر 
المعمارية والزخرفية في عهد األسرة 

 ج . 8لوحة العلوية ، 

 30 لوحة 

(  Horace Vernet–لوحة  من عمل الفنان )هورس فيرنيه 
توضح مذبحة المماليك بالقلعة،ويظهر محمد علي وهو يتكأ على 

 مسند على هيئة رأس أسد . عن : 

Dobrowolska(Agnieszka)&Fahmy(Khaled),M
uhammad Ali Pasha and His Sabil,The 
American University in Cairo press 2004,pl in 
p.46. 

 31لوحة 

م، على االرجح من عمل فنان 14، 13نسخ في مصر بين القرنين  –نسخة من مخطوط كتاب المواليد 
 فارسى ، ويظهر في التصويرة برج األسد واقترانه بالشمس عن :

 http://bibliodyssey.blogspot.com.eg/2006/12/persian-zodiac.html 

http://bibliodyssey.blogspot.com.eg/2006/12/persian-zodiac.html
http://bibliodyssey.blogspot.com.eg/2006/12/persian-zodiac.html
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 33 لوحة 

العلم السلمى للدولة القاجارية في عهد فتح على شاه 
 قاجار 

عن : موسوعة صور تاريخ  حضرة الباب ، ص 
94. 

 32لوحة 

العلم القديم اليران منذ عهد أغا محمد خان قاجار 
 في القرن الثامن عشر 

صور تاريخ حضرة الباب )السيد  عن : موسوعة
،  1على محمد الملقب بحضرة الباب ( ، ج

 93م ، ص 2016

 34لوحة 

عهد فتح علي العلم الحربي للدولة القاجارية في 
 شاه قاجار عن:

 94، ص1صور تاريخ حضرة الباب ، ج

 35لوحة 

العلم األبيض الذي يحمل شعار أسد الشمس ، وهو العلم 
الدبلوماسي الذي كانت تستعمله قوافل السفراء 
-1799والمبعوثين الدبلوماسيين لفتح علي شاه قاجار )

 م  عن :1834

 .97، ص  1صور تاريخ حضرة الباب ، ج
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 37 لوحة 

علبة من الذهب المموه بالمينا ، ايران القرن 
م ، ويظهر على منتصف غطاء العلبة االسد 19هـ/13

 مقترن بالشمس شعار القاجاريين . عن :

Rachel Hasson, Later Islamic Jewellery 

عطا هللا )نسرين  على  أحمد ( ، التحف المعدنية ، 
 79لوحة 

 أ ،ب36لوحة 

 طبق مستدير من الذهب المزخرف بالمينا ، ويظهر بمنتصف الطبق زخرفة االسد المقترن بالشمس 

 العصر القاجارى  –ايران  – m97 -1949رقم السجل  -محفوظ بمتحف فكتوريا والبرت

Niewohner(Elke),Decorative Arts,(Islam art and architecture)edited by 
Hattstein(Markus)&Delius(Peter),pl.in p.528. 

 38 لوحة 

أسد ذو وجه آدمي مشع ،وقد نفذ على طبق من  
 م19هـ/13الذهب بأسلوب المينا ، ويرجع للقرن 

عطا هللا )نسرين  على  أحمد ( ، التحف المعدنية 
 ، 29، لوحة 
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 40 لوحة 
م( ، 1907-1896قاعدتها وغطائها  بصورة شخصية للسلطان مظفر الدين شاه )ساعة جيب مزخرف 

 وعلى القاعدة شعار الدولة القاجارية االسد والشمس المشعة . نقال عن :

Stephen (Vernoit),Occidentalism ,Islamic art in the 19th century (Nasser d. 
Khalili collection of Islamic art , 31 march 2005. 

مود)ايهاب( ، صور السالطين واالمراء ورجال الدولة فى المدرسة القاجارية "دراسة أثرية فنية"، حم 
 .64.، لوحة 61،  60م  ، ص  2011ماجستير ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة ، 

 39لوحة 

ميدالية ذهبية مصنوعة في شكل زهرة  مرصعة بالحجارة الكريمة ويتوسطها رسم لشعار أسد الشمس ، 
 وتعود لعهد فتح علي شاه قاجار في مطلع القرن التاسع عشر الميالدي .

 .120، ص  1عن : صور تاريخ حضرة الباب ، ج
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 41لوحة  
نفذت على احدى بوابات مدينة سمنان من القرن تصوير جدارى على بالطات من الفسيفساء الخزفية 

م، ويظهر اعلى القسمين الراسين الجانبيين  من البوابة االسد والشمس شعار االسرة 19هـ/13
 القاجارية.

ياسين ) ايمان محمد العابد ( ، التأثيرات األوربية على الفنون اإلسالمية االيرانية خالل العصر 
 .85م ، لوحة  2008اآلثار ، جامعة القاهرة القاجارى ، ماجستير ، كلية 

 42 لوحة 

الواجهة االمامية التي تعرف باسم واجهة أسد الشمس لقصر باغ نارنجستان وتحمل شعار الدولة 
 .48، ص  1القاجارية عن : موسوعة صور تاريخ حضرة الباب ، ج
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 44لوحة

 تمثال ألسد من المعدن البرونز المطلى بالذهب من العصر القاجارى  عن :-أ
https://www.pinterest.com/pin/162340761538425560/ 

 43لوحة

 تمثال ألسد من البرونز بقصر جلستان بطهران ، يرجع للعصر القاجارى ، عن :
http://www.gettyimages.com/photos/qajarpalace?excludenudity=true&sort=

mostpopular&mediatype=photography&phrase=qajar%20palace 

https://www.pinterest.com/pin/162340761538425560/
http://www.gettyimages.com/photos/qajar-palace?excludenudity=true&sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=qajar%20palace
http://www.gettyimages.com/photos/qajar-palace?excludenudity=true&sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=qajar%20palace
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 45لوحة  

زخارف متنوعة على التركيبة الرخامية لناصر الدين شاه ويظهر 
 أسفل قدميه رأس أسد فاغر فاه عن :

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Na
ser_alDin_Shah%27s_tomb_stone#/media/File:Kh
alvate_karimkhani_(4).JPG 

 46لوحة  

رسم على الورق لبعض الكائنات الحية احدهما أسد 
 ينقض على حيوان ، والمنظر االخر لشكلين مجنحين

م ، من عمل الفنان 1870 -1840ايران ،   –طهران 
 Al.8289/2ميرزا اكبر ، رقم السجل 

 عن : موقع متحف فكتوريا والبرت بلندن.

 47 لوحة 

أو النياشين ،  صورة من مخطوطة في القالدات
تاريخ  12محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم 

م ، 1860هـ/1278فارسي طلعت ، تاريخ المخطوط 
ويظهر بوسط القالدة االسد والشمس شعار الدولة 

 القاجارية ، عن :

رزق )ليلى جالل ( ، بركات )هبة نايل( واخرون ، 
روائع المخطوطات الفارسية المصورة بدار الكتب 

 .192، لوحة ص   المصرية

 48لوحة  

الدفة العليا من الخارج للمجلد الثاني من مخطوط الف 
ليلة وليلة  من العصر القاجارى ، منفذة باسلوب الالكيه 

ومحفوظ بمكتبة قصر جلستان بطهران ، ويظهر على 
 الدفة األسد شعار الدولة القاجارية عن :

سمسار)محمد حسن ( ، كاخ كلستان )كنجينة كتب 
 235ص  162ونفائس خطى ( ، لوحة 

البنا )سامح فكرى ( ، فن التجليد في العصر القاجارى ، 
 . 39لوحة 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Naser_alDin_Shah's_tomb_stone
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Naser_alDin_Shah's_tomb_stone
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Naser_alDin_Shah's_tomb_stone
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Naser_alDin_Shah's_tomb_stone
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 49 لوحة 

 م1907وحتى عام  1815الشعار الملكى لالراضى المنخفضة )هولندا( من عام -أ 

 م عن الموقع االليكتروني:1907الشعار الملكى الحالى والذى اعتمد من عام  -ب
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%87

%D9%88%D9%84% 

 50 لوحة 

للشاه واسفله الشعار الملكى  طابع بريد من عصر ناصر الدين شاه قاجار ويظهر عليه صورة شخصية
 عن الموقع االليكتروني: م .1880لالسرة القاجارية ، والطابع يرجع تحديدا لعام 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Naser_alDin_Shah_Qajar#/medi
a/File:Iran_1880_Sc46.jpg 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%88%D9%84%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%88%D9%84%25
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Naser_alDin_Shah_Qajar
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Naser_alDin_Shah_Qajar
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  حواشي البحث:
                                                           

مازال األسد كرمز يستعمل في شعار الهند الرسمي والمغرب وسريالنكا  وشعار براغ والدنمارك وفنلنده ، وكذلك يبرز في  1
م  ، وموجود في الرموز االلمانية منذ الف عام ، وكلمة أسد أدخلت في أسماء بعض 13هـ/7الشعارات البلغارية منذ القرن 

والعظمة ففي القرون الوسطى لقب ريكادوس ملك االنجليز " قلب األسد" واألفارقة  القواد واألبطال كألقاب تعبر عن القوة
 لقبوا ملكهم "الملك األسد" والصينيون قالوا في إمبراطورهم هو " أسد آسيا ".

 م ،1995قانصو )أكرم ( ، التصوير الشعبي العربي ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 
 .88، 87ص 

بدوي )السعيد محمد ( وأخرون ، معجم أسماء العرب ، جامعة السلطان قابوس ، الطبعة األولى ، مكتبة لبنان، المطابع  2
 .72م ، ص 1991العالمية ، مسقط ،سلطنة عمان ،

3 6%A8%D7%A8%D9%82%rg/wiki/%Dhttps://ar.wikipedia.o  
يذكر الدميرى أن كثرة األسماء تدل على شرف المسمي ، ولألسد منزلة شريفة بين الحيوانات فهو الملك المهاب لقوته 

 وشجاعته وشراسته لذلك يضرب به المثل في القوة والبسالة وشدة اإلقدام ويعمر كثيرًا وعالمة كبره سقوط أسنانه .
 .3م ، ص 1996، مكتبة مصطفى االلباني الحلبي ، القاهرة  1ن( ، حياة الحيوان الكبري ، جالدميري)كمال الدي

 .73،  72بدوي )السعيد محمد ( وأخرون ، معجم أسماء العرب  ، ص  4
5 Baalbaki(Munir),Al-Mawarid a modern English – Arabic dictionary,Dar El-Ilm Lil –
Malayen,Beirut ,Lebanon 1973,p.533. 

 هـ  1377، تهران  16دهخدا ) على أكبر ( ، لغت نامه ، زير نظر معين) محمد(  ، مؤسسة انتشارات ، ج 6
( ، " أريه " )  5:  14" أري " ) قضاه  -1ولألسد في العبرية ستة أسماء عرف بها داخل أسفار العهد القديم  ، وهي :  7

" كفير " للداللة على شبل األسد ) قضاه  -2اللة على أسد مكتمل النمو . ( وهما من أصل واحد للد 9و  8:  14قضاه 
 10،  10:  4" شحل " للداللة على األسد المزمجر ) أيوب  -3الخ ( . …  21:  104،  17:  35، مزامير  5:  14
(  6:  30إشعيا ،  3:  30، أم  11:  4" ليش " وهي كلمة " ليث " العربية ) أيوب  -4( .  14:  5، هوشع  16: 

 ( . 15:  3صموئيل ثاني  2،  44:  25صموئيل أول  1( " واليش " )  47:  19ومنها اشتقت كلمة " لشم " ) قضاه 
OQ4youth/MjM-https://www.linga.org/youtharticles 

يد من الشكر والتقدير إلى  األخ والزميل الفاضل الدكتور /عمار الديروطى استاذ اللغة العبرية في هذا الموضع  بمز  أتوجه 
المساعد بقسم اللغات الشرقية ، كلية اآلداب ، جامعة أسيوط ، وذلك  لمساعدته لي في ترجمة بعض الفقرات العبرية من 

 بعض المعاجم والمراجع العبرية التي تتعلق بموضوع الدراسة .
ספר השנה למדעי היהדות והרוח של אוניברסיטת בר־אילן. הוצאת האוניברסיטה בר־ : בר־אילן8

1976 ,אילן 13 כרך  ''עמ.   28 
،  121م ، ص 1990سجيف )ديفيد( قاموس عبري عربي ، دار شوكن للنشر ، أورشليم وتل ابيب ، المجلد األول ،  9

 .794ص 
صم  2( وشجاعته )  18:  14األسد في الكتاب المقدس  لقوتــه ) قض  ستخدمت كلمة " أسد " مجازيًا  حيث يذكرا 1010
( ، كما يذكر األسد في النبوات عن األلف السنة مع الدب والذئب والنمر ، وكيف  2:  7( ووحشيته   ) مز  10:  17

 65،  8 - 6:  11، إش  13:  91أنها جميعها ستعيش في سالم مع الخروف والجدي والعجل والصبي الصغير ) مز 
 22، حز  38:  51، إرميا  4:  31، إش  21:  104، مز  10:  4( . كما يذكر زئير األسد أو زمجرته ) أي  25: 
( . ويقال  22:  33( وكذلك يشبه دان بشبل أسد ) تث  9:  49( ، ويشبه يهوذا بجرو أسد ) تك  10:  11، هو  25: 

( ، كما يصف داود عدوه بأنه " مثل األسد الشره   8:  12أخ  1" )  عن بعض رجال داود إن " وجوههم كوجوه األسود
( ، ويقول الرب في غضبه "  12:  19( كما يوصف حنق الملك بأنه " كزمجرة األسد " ) أم  12:  17لالفتراس " ) مز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%25
https://www.linga.org/youtharticles-youth/MjM4OQ
https://www.linga.org/youtharticles-youth/MjM4OQ
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ليس بأنه " أسد زائر يجول ملتمسًا من ( . ويشبه إب 14:  5ألني ألفرايم كاألســـــــــــــــــد ، ولبيت يهوذا كشبل األسد " ) هو 
( ، ويرد ذكر األسد كثيرًا في اللغة المجازية في أسفار حزقيال ودانيتل والرؤيا ، كما استخدمت  8:  5بط  1يبتلعه هو " ) 

( ، وتكاد أغلب اإلشارات إلى األسد  19:  10،  36و  29:  7مل  1صور األسود في تزيين هيكل سليمان وعرشه ) 
لكتاب المقدس أن تكون مجازية ، ولكن هناك قصص واقعية عن األسود ، فهناك األسد الذي قتله شمشون  ) قض في ا
( ، واألسد الذي قتل النبي الذي  20:  23صم  2( والذي قتله بناياهـــــو )  34:  17صم  1( والذي قتله داود )  5:  14

( ، والسباع التي أرسلها الرب  36:  20مل  1أحد بني األنبياء )  ( ، واألسد الذي قتل 24:  13مل  1جاء من يهوذا ) 
(  16:  6( ، واألسود التي طرح دانيتل في الجب الذي كانت فيه ) دانيتل  25:  17مل  2على مستوطــــــــــــني السامرة ) 

حتوائها على عشرات األسماء لألسد . والكلمة المستخدمة في جميع هذه المواضع هي " أري أو أريه وتفخر اللغة العربية با
نعوت تستخدم للداللة على األسد في مختلف حاالته ، وأشهر األسماء العربية هي  -في حقيقتها  -، وأغلب هذه األسماء 

في " سبع " "و أسد " " وليث " " ولبوة " ، والكلمتان األخيرتان لهما نظيراهما في العبرية  ، وتعدد أسماء األسد في العربية و 
 العبرية أيضًا تترك المجال واسعًا لبالغة التعبير حسب مقتضى الحال .

OQ4youth/MjM-https://www.linga.org/youtharticles 
פרק  « ספר בראשית  . ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶטֶרף ְבִני ָעִליתָ  ָכַרע ָרַבץ ְכַאְרֵיה ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו11

 ( תנ'ךפסוק ט « מט
َيُهوَذا َجْرُو َأَسٍد، ِمْن َفِريَسٍة َصِعْدَت َيا اْبِني، َجَثا َوَرَبَض َكَأَسٍد َوَكَلْبَوٍة. َمْن  9الفقرة  49سفر التكوين اإلصحاح   12

 ُيْنِهُضُه؟

الحياة ، ترجمة عباس )عبد الهادي( ، دار دمشق ، الطبعة األولى ، سوريا –ألديان  –سيرنج )فيليب( ، الرموز في الفن 
 .86م ، ص 1992

يعد من األسفار الخارجية التي تسمى أيضا بأسفار الحشموئنيم وهي أربعة أسفار تتعلق بحركة تمرد   سفر المكابيين :13
 اليهود على الدولة في عصر هورقانوس ، وُكتب في القرن الثاني قبل الميالد.

 45 . עמ'' .  1996 מתיה קם . ישראל והעמים: דרך סיפור יעקב ועשיו .  מטח.תל אביב 
 4فقرة  3المكابيين أول إصحاح  14
 17: 4رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس  15

 اْلِكَراَزُة، َوَيْسَمَع َجِميُع اأُلَمِم، َفُأْنِقْذُت ِمْن َفِم اأَلَسِد.َولِكنَّ الرَّبَّ َوَقَف َمِعي َوَقوَّاِني، ِلَكْي ُتَتمَّ ِبي 
 8: 5رسالة بطرس الرسول األولى  -

 ُاْصُحوا َواْسَهُروا. أَلنَّ ِإْبِليَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َزاِئٍر، َيُجوُل ُمْلَتِمًسا َمْن َيْبَتِلُعُه ُهَو.
 7: 4سفر رؤيا يوحنا الالهوتي  -
ُل ِشْبُه َأَسٍد، َواْلَحَيَواُن الثَّاِني ِشْبُه ِعْجل، َواْلَحَيَواُن الثَّاِلُث َلُه َوْجٌه ِمْثُل َوْجهِ َوالْ  ِإْنَساٍن، َواْلَحَيَواُن الرَّاِبُع ِشْبُه َنْسٍر  َحَيَواُن اأَلوَّ

 َطاِئٍر.
 5: 5سفر رؤيا يوحنا الالهوتي -

ُيوِخ:  ْفَر َوَيُفكَّ ُخُتوَمُه  الَ »َفَقاَل ِلي َواِحٌد ِمَن الشُّ َتْبِك. ُهَوَذا َقْد َغَلَب اأَلَسُد الَِّذي ِمْن ِسْبِط َيُهوَذا، َأْصُل َداُوَد، ِلَيْفَتَح السِ 
ْبَعةَ   «.السَّ

 3: 10سفر رؤيا يوحنا الالهوتي -
ْبَعُة ِبَأْصَواِتَها.َوَصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم َكَما ُيَزْمِجُر اأَلَسُد. َوَبْعَد َما َصَرَخ َتَكلََّمِت   الرُُّعوُد السَّ

 2: 13سفر رؤيا يوحنا الالهوتي -
، َوَفُمُه َكَفِم َأَسٍد. َوأَْعَطاُه الت ِ   نِ يُن ُقْدَرَتُه َوَعْرَشُه َوُسْلَطاًنا َعِظيًما.َواْلَوْحُش الَِّذي َرَأْيُتُه َكاَن ِشْبَه َنِمٍر، َوَقَواِئُمُه َكَقَواِئِم ُدبٍ 

https://www.linga.org/youtharticles-youth/MjM4OQ
https://www.linga.org/youtharticles-youth/MjM4OQ
http://sparks.simania.co.il/showBook.php?categoryId=1&bookId=1
http://sparks.simania.co.il/showChapter.php?categoryId=1&bookId=1&chapterId=49
http://sparks.simania.co.il/showChapter.php?categoryId=1&bookId=1&chapterId=49
http://sparks.simania.co.il/showPasuk.php?categoryId=1&bookId=1&chapterId=49&pasukId=9
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%94+%D7%A7%D7%9D%22
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ِئِليَن: يا يوحنا اإلصحاح الخمس عشر الفقرة الثالثة ) َوُهْم ُيَرتِ ُلوَن َتْرِنيَمَة ُموَسى َعْبِد هللِا، َوَتْرِنيَمَة اْلَخُروِف َقاسفر رؤ  16
يِسيَن!(َعِظيَمٌة َوَعِجيَبٌة ِهَي أَْعَماُلَك َأيَُّها الرَّبُّ اإِللُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِ  َشْيٍء! َعاِدَلٌة َوَحٌق ِهَي ُطرُ »  ُقَك َيا َمِلَك اْلِقدِ 

 .51،  50،  49قرآن كريم ، سورة المدثر ، آيات ارقام  17
فرت من قسورة: أي فرت من مطارديها من أسد أو صائد ، وأجمع جمهور اللغويين على أن القسورة : األسد ، فغولة  18

ى تشبيبههم بالحمر مذمة ظاهرة وتهجين بين من القسر والغلبة وروى عن ذلك عن ابن عباس كما روى عنه غير ذلك ، وف
لحالهم وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل. راجع : مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر ، التفسير 

 ،  10مجلدات ، ج 10م ، 1973الوسيط ، مجمع البحوث ، الهيئة العامة لشئون المطابع االميرية ، الطبعة األولى 
 .1675: ص1673ص

وذكر الطبرى في تفسيره " وفيما حدثكم به محمد بن خالد بن خداش االزدي ، قال : حدثنا سلم ابن قتيبه ، قال :حدثنا 
حماد بن سلمه عن على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس رضى هللا عنهما أنه سأل عن قوله : } فرت من 

لعربية األسد ، وبالفارسية شار ، وبالنبطية أريا ، وبالحبشية قسورة  ، وقال في قال : هو با 51قسورة { سورة المدثر 
 موضع اخر من هذا الكتاب انه أختلف أهل التأويل في معنى القسورة فقال بعضهم : هم الرماة.

تحقيق أبو جعفر الطبري) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملى ( ، جامع البيان في تأويل القرآن ، 
، ص  24، كذلك انظر ج 14، ص  1م ، ج2000جزء ،  24شاكر)أحمد محمد( ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى ، 

39 . 
راجع : نخبة من العلماء ،  القرآن الكريم وبهامشه التفسير الميسر ، تقديم التركي ) عبدهللا بن عبد المحسن ( ، دار   19

 م . 2012االسالم للنشر و التوزيع ، 
بيروت / لبنان.  -الكتاني)محمد( ، نظام الحكومة النبوية: المسمى التراتيب اإلدارية . دار األرقم بن ابي األرقم  20

 248ص 2016
 21.  ص  2012حسن )سليم أحمد(  ، من بساتين اإلسالم . دار المنهل . عمان .  21
 29.  ص  2010 العبدلي)ابن مقصد ( . مواجهة الظالمين . دار جلوبال . تركيا .   22
: حيوان مفترس كبير الجسم ، ومن الفصيلة السنورية في رتبة الضواري التي تتميز  Lion, Panthera leoاألسد  23

أنواعها بأنياب قاطعة ومخالب حادة ، يفترس األسد الغزالن وحمر الوحش ونحوها من اللبائن الكبيرة ، لكنه يتحاشى 
ها افتراس البشر ، يستوطن األسد أفريقيا االنسان نهارا وال يهاجمه بعد أن يهرم وتضعف قوته ، وإذا افترسه مرة تعود بعد

العزبي )عزيز العلى( ، الحيوان في تراثنا بين الحقيقة واألسطورة ،  والهند ، وكان موجودا في العراق حتى أوائل هذا القرن .
 . 27،  26م ، الطبعة األولى ، ص 1987بغداد ، دار اآلفاق العربية ،

24 El. Castel,  ‘Panthers, leopards and cheetahs. Notes on identification’, TdE 1 (2002),pp. 

17-28.  

25 Petrie, W.M.F. Royal Tombs of the Earliest Dynasties, II, London, 1901, pl. XVI.116 

  للمزيد عن هذا الحيوان في فن النحت فى عصور ما قبل األسرات و العصر الثنى، راجع األعمال التالية: 26

Schweitzer, Löwe und Sphinx im Alten Ägypten; De Wit, Le rôle et le sens du lion dans 

l’Égypte ancienne; Patch, Dawn of Egyptian Art, passim; Bernand, «Le culte du lion en Basse 

Égypte d'après les documents grecs,» 63-94; Bartos( Ilinca), «Les divinités felines,» EAO 

Supplement 3, 2015.p.1 

وعن المعبودة ماتيت راجع :عبد الحميد )عبدهللا عبد الرزاق(، المعبودة "ماتيت" ودورها فى العقيدة المصرية القديمة ، مجلة 
 .    38: 1م ، ص 2016االتحاد العام لآلثاريين العرب ، العدد السابع عشر ، القاهرة 
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ل الفن المصرى القديم ، ترجمة شكرى )حسن حسين( ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ولكنسون )ريتشارد( ، دلي 27

 .68م ، ص 2010القاهرة 
بوزنر )جورج( ، معجم الحضارة المصرية القديمة ، ترجمة سالمة )أمين( ، مراجعة ، توفيق )سيد( ، الهيئة المصرية  28

 .29،  28م ،  ص  1996العامة للكتاب 
عصام عادل مرسي (  ، كرسي عرش محمد علي باشا ، مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية ، العدد الثامن الفرماوي )  29

 .906م ، ص 2005والخمسون ، جامعة المنيا، اكتوبر 
 .29،  28بوزنر )جورج( ، معجم الحضارة المصرية القديمة ، ص   30
 . 29،  28بوزنر )جورج( معجم الحضارة المصرية القديمة ، ص   31
سخمت معبودة مصرية قديمة كانت تصور في شكل انثى لألسد وغالبا ما كانت تصور على هيئة أله للحرب في مصر  32

 القديمة لالستزادة انظر:
Show( Ian),&Nicholoson(Paul),The British Museum Dictionary of Ancient Egypt , American 
University press ,Cairo 1995,pp.257. 
33 Bleiberg ( Edward) ,, Arts Humanities Through The Eras ( Ancient Egypt 2675 -332 b.c.e), 
united states of America,2005, p 225 .                                                                                        

 91سيرنج )فيليب(، الرموز فى الفن، ص  34
 .189بوزنر)جورج( ، معجم الحضارة المصرية ، ص  35
لوكر )مانفرد( ، معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة ، ترجمة رمضان )صالح الدين(، مراجعة ماهر )محمود(  36

 .44، مكتبة مدبولى ، ص 
ن لفظ "انثى األسد" التي اورد المترجم في النص األصلي لهذا المرجع الذى اعتمد عليه الباحث  لفظة "لبؤه " بدال م 37

ذكرها الباحث في المتن ، والواقع ان الباحث فضل اطالق لفظ " انثى األسد"  بدال من " لبؤه" ألمور سبق شرحها في 
المبحث األول من هذا البحث والمتعلق باالشتقاق اللغوي لهذه اللفظة ، والتي ال يجب  من وجهة نظر الباحث ان نرددها 

 .في اللسان العربي 
حسن )سليم ( ، أبو الهول تاريخه في ضوء الكشوف الحديثة ، ترجمة ، سالم )جمال الدين( ، مراجعة بدوى )أحمد  38

 .76م ، ص 1999محمد( ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
نذ دهور ما محمد )مروة محمود محمد( ، الحيوانات الخرافية في مصر والشرق األدنى القديم )مصر ، العراق ، إيران( م 39

 . 276،  275م ، ص   2012 قبل التاريخ وحنى نهاية الدولة الحديثة ، ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة أسيوط 
م، ص 2014موسى )رمضان شعبان( ، تأثير االساطير القديمة وزخارفها ، ماجستير، كلية اآلداب ،جامعة اسيوط  40

141. 
 .11م ، ص 2007، ترجمة حسانين )هالة( ، نهضة مصر  هارت )جورج( ، الحضارة المصرية القديمة 41
 . 57كامل )مجدى( ، أشهر األساطير في التاريخ ، دار الكتاب العربي ، د.ت ، ص  42
الكاروبيم في العبرية جمع " كروب" وهي طائفة من المخلوقات ليست مالئكة ألنها ليست لها وظيفة المالئكة المنوطة  43

( ، وقد صنع موسى الكاروبيم كما أمر الرب )الخروج 22-18:  25يتها في )سفر الخروج بحمل رسائل الرب ووردت وص
( : " 13-10: 3( ، ووردت مواصفات الكاروبيم التى قام سليمان بصنعها في الهيكل في )سفر االخبار الثاني 7-9: 37

للذين يظلالن تابوت العهد ولذلك سمى وكان الرب يكلم موسى من فوق الغطاء الذى على تابوت العهد من بين الكاروبيم ا
( 6:  13وأخبار األيام  12:   6، صموئيل الثاني  4: 4الرب الجالس بين الكاروبيم )يوشيف هكروبيم( )صموئيل األول 

،وكلمة " كروب " ليست عبرية خالصة بل أكدية ، أخذت من "كاريبو" ، وهو اسم علم على طائفة خاصة من الكائنات 
بارك" فكأن هذه الكائنات تصلى –كانت تحرس معابد بابل وقصورها ومن معاني مادة "كرب" األكدية " صلى الجنية التي 

في العهد القديم تندرج تحت وظيفتين أساسيتين هما  ستة وظائفلإلله في المعبد أو تبارك الملك في القصر ، وللكاروبيم 
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من بينها حراسة تابوت العهد فتابوت العهد يظله تمثاال "كروبيم" ، وكان للحراسة أوجه كثيرة  عرش  أو الرب وحمل الحراسة
من ذهب أيام موسى ومن خشب زيتون مغشى بالذهب في هيكل سليمان ، ولكل كروب من هذين الكروبين وجه واحد 

بوت ، وجناحان ، وكان مقام الرب فوق غطاء التابوت فهو يتكلم من فوق الغطاء من بين الكروبيم اللذين يظالن التا
فالكروبان هنا ليسا مطية للرب ولكنهما حارسان للتابوت، ومن بين هذه األوجه أيضًا حراسة الهيكيل عامة فالكروبيم هما 
رمز لحراسة الهيكل عامة حين تنسج صورها على الستائر والحجاب في خيمة موسى وحين تحفر صورها على هيكل 

، وصور الكروبيم المحفورة على هيكل أورشليم في رؤيا حزقيال تجعل  سليمان ، أو على هيكل أورشليم في رؤيا حزقيال
لكل كروب وجهين وجه إنسان من ناحية ووجه شبل من الناحية االخرى ووظيفتهما حراسة شجرة الحياة وحمل الرب أو 

يم : لكل عرشه ، ويصور اإلصحاحان  األول والعاشر من سفر حزقيال الرب وهو جالس على عرش تحمله أربعة "كروب
منهما أربعة أوجه : وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر ولكل منهما أربعة أجنحة تحتها أيدى إنسان ..، والكربيون 

 في الرواية اإلسالمية هم سادة المالئكة :جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وهم ال يسأمون العبادة صابرون عليها .
، مركز الدراسات  11الدينية في اليهودية ، سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية ، العدد الشامي ) رشاد عبد هللا ( ، الرموز 

 .147: 142م ، ص  2000الشرقية ، جامعة القاهرة 
ان صفات الكاروبيم المادية والروحية الجامعة لصفات اآلدمية والكائنات االخرى كاألسد والنسر وغيرهما  ويرجح الباحث

سيما الحراسة هي التي جعلت هناك ربط عند الكثير بين الكاروبيم وابي الهول في الحضارة  فضال عن وظائفهم وال
 المصرية القديمة.

: 142الشامي ) رشاد عبد هللا ( ، الرموز الدينية في اليهودية ، سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية ، ص  -للمزيد راجع:  
147. 

و الهول في الفن اإلسالمي ، الندوة العلمية األولى لالتحاد العام لآلثاريين رمضان )حسين مصطفى حسين( ، شاروبيم أب
 .  451: ص  405م ، ص  1999العرب ، المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي ، القاهرة 

 .233،  232محمد )مروة محمود محمد(، الحيوانات الخرافية في مصر والشرق األدنى ، ص  44
 .    172:   129م ،  ص  2009كى ( ، تاريخ عام الفنون ، اإلسكندرية ، قادوس )عزت ز  45
وفي كثير من بالد الشرق ، ومنذ العصور القديمة ، يشتهر األسد بأنه له دور واق وحام ، وبهذا المعنى يحيط أسدان  46

خول قوى الشر سواء أكانت بشرية منحوتان بالتقابل باب القصور والمعابد ، وكانت السلطة السحرية لهذه األسود تمنع من د
 .   93أم ألهيه إلى المعبد أو القصر.  سيرنج )فيليب( ، الرموز في الفن ، ص 

وفي حضارات الشرق األدنى القديم كان األسد رمز عشتار ومصور على بوابة بابل ، وفي البوذية التقليدية يعتبر األسد  
ويرتبط مع قوة األسد بالملك والسلطة ، حتى أصبح كأحد رموز بوذا ويشار  إحدى أقوى الرموز الدينية البوذية التقليدية ،

أحيانا إلى تعاليم بوذا     ) بزئير األسد ( داللة على فاعليتها وقوتها ، ثم انتقلت عادة استعمال األسود كحارسة لألبواب 
 .134الديني ، )د.ت(، ص إلى الغرب فيما بعد واستمرت عبر كل العصور. العلى )بالل موسى( ، قصة الرمز 

 ثم انتقلت عادة استعمال األسود كحارسة لألبواب إلى الغرب فيما بعد ، واستمرت عبر كل العصور .

  92سيرنج ، الرموز في الفن ، ص  47
 .98موسى )رمضان شعبان (، تأثير االساطير القديمة وزخارفها ، ص  48
م ، 2009لفن القبطي ، ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة االسكندرية بهى الدين )دعاء محمد( ، الرمزية وداللتها في ا 49

 .166ص 
 . 9بوزنر ، معجم الحضارة المصرية القديمة ، ص  50
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 .129م ، ص 1994نعمة )حسن( ، موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ، دار الفكر اللبناني ، بيروت  51
 . 126الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص  ، 2حسن )سليم ( ، موسوعة مصر القديمة ، ج 52
 .233سيرنج ، الرموز في الفن ، ص  53
 .98، 97سيرنج ، الرموز في الفن ،  ص 54
 .93، ص سيرنج ، الرموز في الفن  55
 .167، 166بهى الدين )دعاء محمد(، الرمزية وداللتها في الفن القبطي ، ص   56

، أحد األنبياء األربعة الرئيسين في العهد القديم ، من أهل القرن السادس قبل الميالد ، والثالثة  Danielالنبي دانيال  
اآلخرون هم أشعيا وأرميا وحزقيال ، وكان النبي دانيال أسيرًا، وورد في أحد اسفار العهد القديم قصته ، حيث تم أسره ، 

نهما ، فألقى به نبوخذ نصر معه أسدين في مكان واحد ، ولكن هللا ولكن نبوخذ نصر قربه منه ، غير أن الواشين أوقعوا بي
 أنقذه منهما. 

 .216، ص  1م ، ج1995إمام )إمام عبد الفتاح( ، معجم ديانات وأساطير العالم ، ثالثة أجزاء ، مكتبة مدبولي 
مارة وفنون عصر أسرة الفرماوي )عصام عادل( ، كرسي عرش محمد علي باشا "دراسة أثرية فنية " بحث ضمن كتاب)ع

 .226ص  7م ، حاشية 2015محمد علي "دراسات وبحوث " ( لعدة مؤلفين ، الطبعة األولى ، دار الحكمة ، القاهرة 
 أن األسد يرمز إلى الشيطان ، وإلى انتصار المسيح عليه.  13: 9ورد في المزمور في الفقرات من  57 

م ، ص  1964ترجمة نجيب)يعقوب جرجس( ،معهد الدراسات القبطية   فيرجستون  )جورج( الرموز المسيحية وداللتها ،
18  ،19. 

 .168بهى الدين )دعاء محمد(، الرمزية وداللتها في الفن القبطي ، ص   58
 .137بهى الدين )دعاء محمد(، الرمزية وداللتها في الفن القبطي ، لوحة  59
، د.ت للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة  لفاطمي ، دار غريب حسين )محمود إبراهيم( ، الفنون اإلسالمية في العصر ا 60

 .207، 206، ص  
 . 80:  77م ،  ص 2001احمد )أحمد عبد الرازق( ، الرنوك اإلسالمية ، دار الحريري للطباعة  61
ر ، وبابل ، مرت على بالد العراق أو بالد ما بين النهرين حضارات عديدة ، كان من ابرزها حضارة سومر وأكد ، وأشو  62

ثم استقل  لنحت اآلشوري كان في البداية يحاكى الفن السومري ان افانه يمكن القول  الفن اآلشوري وعند اعطاء نبذة عن 
عنه تمامًا وانقلبت اآلداب الدينية إلى آداب بطولية تظهر بطوالت الملوك ، ومن أروع األمثلة في النحت اآلشوري مجموعة 
من األسود والثيران المجنحة ذات رأس إنساني تمثل اإلله نمرود ، وفى لوحة جلجامش البطل األسطوري الذى اشتهر بقوته 

ة يمثل واقفًا يحمل أسدًا صغيرًا  ، واستمر تصوير األسد في نقوش نينيوى بل تبدو أكثر اكتماال وبحمايته للحيوانات الضعيف
 حيث تبدو فيها روعة تصوير األسود والخيول مما يرفع هذه النقوش إلى أعلى مستويات الفن الراقي المعبر.

 . 83:   78،  ص  2009قادوس )عزت زكى حامد ( ، تاريخ عام الفنون ، اإلسكندرية ، 

 .111قادوس )عزت زكى حامد ( ، تاريخ عام الفنون ، ص  63
 . 120م ، ص 2012عكاشة )ثروت( ، الفن الفارسي القديم ، المجلس األعلى للثقافة، الطبعة التاسعة  64
 .115، لوحة  89، لوحة 137،  129عكاشة )ثروت( ، الفن الفارسي القديم ،  ص   65
 .186، لوحة   176، لوحة  145،  143القديم ، ص  عكاشة )ثروت (،الفن الفارسي  66
م( من قبل أردرشير األول، الذي ادعى النسب من الحكام األخمينيين  637-224تأسست اإلمبراطورية الساسانية ) 67

  القدماء في بالد فارس، وبدعم شعبي، قاد حركة من أجل استعادة الحكم اإليراني بعد عدة قرون من الحكم اليوناني وحكم
البارثيين ، وفي ظل أرد شير وخليفته شا بور األول، توسعت اإلمبراطورية الساسانية لتشمل معظم آسيا الوسطى ومناطق 
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الشمال الهند، ومناطق اخرى ، وتزامنت صعود إيران الساسانية مع فترة من االنقسام الصيني حيث سقطت  ساللة هان في 
غزوات من الشمال، وهجرات جماعية إلى الجنوب، وانقسامات دينية وثقافية ميالدي أعقبه انقسامات سياسية، و  220عام 

(. ونفس  906-618(  تحت حكم ساللة تانم التوسعية )617-581سنة حتى استعاد سوي للوحدة ) 350استمرت 
ورية الرومانية االنقسامات والصراعات الداخلية كانت أيضا إلى حد كبير في اإلمبراطورية الرومانية، حتى ظهور اإلمبراط

 (.565-527الشرقية )بيزنطة( كقوة رئيسية تحت  حكم جوستنيان )حكم 
Feltham(Heleanor),Lions,Silks and Silver: The Influence of Sasanian Persia(sino-platonic  
papers),department of East Asian Language and Civilizations ,University of Pennsylvania 

,Philadelphia ,USA,Number206, Augut, 2010,pp.2-3 
68  Feltham(Heleanor),Lions, Silks and Silver: The Influence of Sasanian Persia,p.4 

عبد الغنى)العربى صبرى( ، التأثيرات الساسانية في الفنون اإلسالمية من الفتح اإلسالمي حتى نهاية القرن العاشر  69
 .7م ، لوحة 2000، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة  الهجري ، ماجستير

70 Grabar(Oleg),The Mosque,(Islam art and architecture)edited by Hattstein 

(Markus)&Delius(Peter),The American University in Cairo Press2007,pl. in p. 51 
م ( ابن عم محمد بن عبد هللا نبي 661-599ـ/ ه 40 – 13هو أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ) 71

اإلسالم وصهره ، من آل بيته وكافله حين توفى والديه وجده وأحد أصحابه ، هو رابع الخلفاء الراشدين عند السنة وأحد 
النبوية ، العشرة المبشرين بالجنة ، وأول األئمة عند الشيعة ، ولد في مكة وأمه فاطمة بنت أسد الهاشمية أسلم قبل الهجرة 

أول من أسلم من الصبيان ، شارك علي في كل غزوات الرسول عدا غزوة تبوك ، وعرف بشدته وبراعته في القتال فكان 
عامال مهما في نصر المسلمين في مختلف المعارك وابرزها غزوة الخندق ومعركة خيبر ، تعد مكانة علي بن أبى طالب 

وعقائدي بين الفرق االسالمية المختلفة فيرى بعضهم أن هللا اختاره وصيا وعالقته بأصحاب الرسول موضع خالف تاريخي 
وإماما وخليفة للمسلمين ، وأن محمدا قد أعلن ذلك في خطبة الغدير ، لذا اعتبروا أن اختيار أبى بكر لخالفة المسلمين كان 

وعلى العكس من ذلك ينكر بعضهم  مخالفا لتعاليم النبي محمد ، كما يرون أن عالقة بعض الصحابة به كانت متوترة ،
حدوث مثل هذا التنصيب ، ويرون أن عالقة أصحاب الرسول به كانت جيدة ومستقرة ، ويعد اختالف االعتقاد حول علي 
بن ابى طالب هو السبب األصلي للنزاع بين السنة والشيعة على مدى العصور، وتذكر بعض المصادر أن فاطمة والدة 

تيمنا بأبيها ، بينما أراد أبو طالب أن يسميه زيدًا ، لكن النبي محمد  حيدرةأو  أسدا  أن تسميه  بن أبي طالب أرادت يعل
صلى هللا عليه وسلم سماه عليا ، ومن ألقابه أيضا أمير المؤمنين حيث تعده بعض الروايات الشيعية أول من لقب بأمير 

من تسمى بأمير المؤمنين ، كما تلقب ولى هللا ، والمرتضى  المؤمنين بينما تشير الروايات السنية أن عمر بن الخطاب أول
 وشهيد المحراب وغيرها.

8%A8%D3%A8%_%D9%86D8%A8%A_%D9%8D9%84%D9%B8%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D
-cite_note8#A8%D9%84%D7%A8%D7%B8%A_%D9%8D 

اإلسالمي " دراسة فنية مقارنة" ،كتاب مؤتمر االتحاد البنا )سامح فكرى ( ، البراق في ضوء نماذج من مدارس التصوير  72
 . 17،  لوحة  1040م ، ص 2015العام لآلثاريين  العرب الثامن عشر، نوفمبر 

Christiane (Jacqueline) ,When Nubuwat Encounters Valayat: Safavid Paintings of The 
prophet Mohammad s Miraj,C1500-50 PL.3 p.74. 

 يخ أسرة محمد علي راجع :عن تار  73
عارف)محمد( ، عبر البشر في القرن الثالث عشر ، مخطوط باللغة التركية ومترجم إلى العربية ، محفوظ بدار الوثائق  -

 . 8:  5، ص  1، جـ 149القومية ، محفظة 
ارف ، القاهرة ، محمد على باشا ، ترجمة مراد) إيميل( ، مطبعة المع –إحياء مصر  –قادن )شيوه كار( : بالدي -

 .   183،  182،  46،  45،  44،  19م ، ص 1943

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8#cite_note-.D9.85.D9.88.D9.82.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.85.D8.A7.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B4.D9.8A.D8.B2.D8.A7.D8.B1.D9.8A-220
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8#cite_note-.D9.85.D9.88.D9.82.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.A5.D9.85.D8.A7.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B4.D9.8A.D8.B2.D8.A7.D8.B1.D9.8A-220
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 29، ص   27:  15م ،ص 2001، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  1الرافعي)عبد الرحمن( : عصر إسماعيل ، جـ -
:71  

Tamraz (Nihal) ; Nineteenth Century Cairene Houses and Palaces, The American University in 
cairo press,1994, P.15 

 .315هـ ، ص 1330فريد)محمد(،  تاريخ الدولة العلية العثمانية ، مطبعة التقدم ، الطبعة الثالثة  -
( ، ترجمة يحيى  1914-1892حلمي الثاني )عباس (، عهدي )مذكرات عباس حلمي الثاني خديوي مصر األخير  -

:   201م  ، ص  1993عبد الرحيم( ، طبعة أولى ، دار الشروق  )جالل( ،مراجعة عبيد )إسحاق( تقديم مصطفى )أحمد
 .  218ص 

م ، ص 1892زند)عزيز( ، القول الحقيق في رثاء وتاريخ الخديوي المغفور له محمد باشا توفيق ، مطبعة المحروسة ،  -
16  ،17  :62  

،  23قة من الذهب عيار هذا الكرسي هو كرسي عرش محمد علي باشا ، وهو من خشب األبنوس المذهب بطب 74
والكرسي هدية من إيطاليا حيث كان للجالية اإليطالية دور كبير في انتشار طراز عصر النهضة اإليطالي في مصر خالل 

م ، وقام بهذا الدور العديد من الفنانين والمعماريين اإليطاليين مثل ماتاتيا ، وبتروفوشكاني ، وسكاال ، 19هـ/13القرن 
 د على وجودهم في مصر الخديوي إسماعيل الذى استعان بهم في المجاالت والنواحي الفنية راجع :وماتشيني ، وساع

، 1، كذلك انظر لوحات  222، ص  1الفرماوي )عصام ( ، كرسي عرش محمد علي باشا "دراسة أثرية فنية" ، حاشية 
2 ،3. 

لة ماجستير ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة ، نجم)عبد المنصف سالم( ، قصر السكاكيني ، دراسة معمارية فنية ، رسا
 .18،  17م ، ص  1996

عبد الحفيظ )محمد علي( ، دور الجاليات األجنبية والعربية في الحياة الفنية في مصر في القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
 . 61،  60م ، ص  2000الميالدي، دكتوراه ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة 

 .240،  222ام عادل ( ، كرسي عرش محمد علي ، ص   الفرماوي)عص 75
عبد المقصود) محمد عبد الفتاح ( ، منحوتات الكائنات الحية في مدينة القاهرة والوجه البحري في عصر أسرة محمد  76

 .219م( ، ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة حلوان ، لوحة 1952-1805علي)
الملكية المصرية ألسرة محمد علي ، ويقع القصر في حي الزمالك في الجزيرة قصر الجزيرة كان واحدًا من القصور  77

كبار الشخصيات الدولية الزائرة خالل افتتاح  على نهر النيل غرب وسط القاهرة ، وقد انشئه الخديوي اسماعيل الستضافة
فة شرف االحتفال ، بيع لبول م  ، وعلى رأسهم االمبراطورة أوجيني والتي اختارها لتكون ضي 1869قناة السويس عام 

م ، وبعد أن كان قصر الجزيرة مقر ضيافة حفل إفتتاح قناة السويس ما لبث ان  1889درانت باشا والقائد أوبليت عام 
م فندق 1897، ثم اصبح عام  1879م لقصر ضيافة الخديوي ، ثم من ممتلكات صندوق الدين عام  1870اصبح عام 

م ، 1961م ، ثم اصبح فندق عمر الخيام عام 1919خاص بأسرة حبيب لطف هللا عام  قصر الجزيرة ، ثم أصبح منزل
م ، وقد كلف الخديوي إسماعيل المهندس المعماري االلماني )يوليوس فرانز( ومن خالل 1985واخيرا فندق ماريوت عام 

م يوليوس فرانز بتصميم  التعاون مع المهندس الشهير )دى كوريل ديل روسو( الذى كان قد صمم قصر عابدين ، وقا
سنوات حيث تم االنتهاء من تشييده في  5مترا ، واستغرقت عملية تشييد القصر 174وتشييد قصر الجزيرة الذى يبلم طوله 

م ، وقد امر الخديوي بان يتم تزينه على غرار طراز زينة مقر اقامة اوجينى في قصر تويورى مع اضفاء طابع 1868العام 
المعماري من خالل استخدام تصاميم مصنوعة من الرخام ، اما الديكورات والحلي الداخلية فقد أمر اسالمي على النمط 

ديبيتش ( الخديوي اسماعيل باستيرادها من باريس ، وقد قام مهندس التصاميم الداخلية االلمانى الشهير )كارل ويلهلم فون 
القصر ، وهى الزخارف التي حرص من خاللها على أن في ورشته ببرلين بتصميم وتجميع الزخارف الداخلية الخاصة ب

يراعى التناغم واالنسجام بين كل العناصر الداخلية بما في ذلك االثاث والستائر والسجاد وحتى النقوش على الجدران، 
ن ويضم القصر ، الذي شهد ومازال احتفاالت اجتماعية مذهلة ، لوحات وتماثيل باهظة الثمن ، أنجزها أشهر النحاتي
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والرسامين األوروبيين ، واستوحى القصر رسومه من الطراز الشرقي ومن الفن اإلسالمي ، وتتناغم التصاميم الداخلية بين 
 أقمشة وأثاث ومشغوالت من مدارس فرنسية وألمانية وإيطالية .

B8%D5%B8%D9%82%org/wiki/%Dhttps://ar.wikipedia. 
 م (، من إعداد  عمرو ابو سيف 1952م : 1936راجع ايضا موقع الملك فاروق األول )

http://www.faroukmisr.net/aljazeera_palace.htm 
مصر المحروسة إطاللة على ذاكرة الوطن ( ، مكس جروب للطباعة  فرج )ماجد محمد على ( ، كوبري قصر النيل )مجلة

 4: 1م ،  ص 2000، القاهرة  1والنشر ج
وهي بادئة تعني واحد ، أو مفرد أو أحادي   Mono: كلمة إنجليزية من مقطعين األول  Mono-Gram المونوجرام  7878

، والثانية : الحقة معناها شيء مرسوم أو مكتوب ، والكلمة اصطالحا تعنى عالمة أو رمز ، ترمز إلى شخص ما ، 
وتتألف من أول حرف من أسمه ، ومرقم على نحو متشابك ،  ويعد عنصر المونوجرام  من أهم العناصر الكتابية الزخرفية 

رف الالتينية ، التي تأثر بها بعض الفنانين خالل القرن التاسع عشر ، وأضافوها على التحف التطبيقية ، وكان ذات األح
ذلك نتيجة للتأثيرات األوربية على فنون وعمائر ذلك القرن ،ويرجع البعض أصول هذا العنصر في هذه الفترة إلى األدب 

ي هذه الفكرة وطبقها على فنونه، وقد سارت الفنون األوروبية على خطى والفن اإلغريقي ، وقد التقط الفن المسيحي والقبط
الفن اإلغريقي والمسيحي فاتخذت من المونوجرام عنصرا فنيا طبقته على فنونها ، ومن ثم تأثرت فنون القرن التاسع عشر 

ا العصر في مصر ، ومن بين الميالدي في مصر بهذا العنصر ، وذلك لسيادة الكثير من التأثيرات األوربية على فنون هذ
العمائر في مصر  خالل القرن التاسع عشر الميالدي  التي نفذ عليها المونوجرام  واجهة القصر العالي الذي أنشأه 

وتعني  KIالخديوي إسماعيل والذي تم نقله إلى مقابر المماليك )الذي يعرف حاليا بحوش الوقاد( ، وقوام زخرفة المونوجرام 
Khedew Ismael  كما نفذ المونوجرام على قصر السكاكيني بشكلين مختلفين ، أولهماHPS   وتعنيHabib Pasha 

Skakiny   وثانيهماHS  وتعنى ،Habib Skakiny . 
نجم )عبد المنصف سالم(، الطرز المعمارية والفنية لبعض مساكن األمراء والباشوات في مدينة القاهرة في القرن التاسع 

،نجم )عبد المنصف سالم( ، قصر  14م ، شكل 2000ة ، دكتوراه ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة عشر ، دراسة مقارن
 .63، شكل  21السكاكيني ،شكل 

  235،  234، 233الفرماوي )عصام عادل( ، كرسي عرش محمد علي باشا ، ص  
 .588،  397م ، ص 1985،  19عربي( ، دار العلم للماليين ، ط  –البعلبكي )منير( ، قاموس المورد ،)إنجليزي 

 .223، لوحة  216عبد المقصود)محمد عبد الفتاح محمد( ، منحوتات الكائنات الحية ، لوحة  79
 .220عبد المقصود) محمد عبد الفتاح محمد( ، منحوتات الكائنات الحية ، لوحة  80
 . 100موسى )رمضان شعبان  على( ، تأثير االساطير القديمة وزخارفها ، ص  81
م ،والخديوي إسماعيل في فورة حماسته لتخطيط عاصمة حديثة على غرار مدن أوروبا ، قرر بناء  1869ما كان العام ل 82

سراي الجزيرة )الزمالك حاليا(، ولربطها بالضفة األخرى من النيل حيث عابدين مقر الحكم مرورًا بميدان اإلسماعيلية 
هر يعبره البشر والدواب، وتمر من تحته المراكب الشراعية المحملة )التحرير اآلن(، أمر الخديوي ببناء جسر على الن

” ليل -فيف“ بالبضائع في طريق من الصعيد للدلتا والعكس، وأسند الخديوي المنبهر بجمال باريس أعمال البناء إلى شركة 
جنيه مصر آنذاك، و سمى آالف  108ألف فرنك فرنسي أو ما يعادل  750الفرنسية، وبلغت تكلفة المشروع نحو مليوني و

الذى شيده محمد علي البنته زينب على الضفة األخرى من النهر، و ” قصر النيل“الجسر بكوبرى قصر النيل نسبة إلى 
 8أمتار وعرضه عشرة أمتار ونصف، كان الكوبرى مكوًنا من  406استغرق البناء قرابة ثالث سنوات وبلم طول الكوبرى 

مترًا، لعبور المراكب والسفن الشراعية الصغيرة يتم فتحه  64ناحية ميدان اإلسماعيلية طوله أجزاء، منها جزء متحرك من 
يدويا من خالل تروس ، ووضعت تماثيل هائلة على بداية ونهاية الجسر، حيث كلف الخديوي إسماعيل شريف باشا ناظر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%25B
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%25B
http://www.faroukmisr.net/aljazeera_palace.htm
http://www.faroukmisr.net/aljazeera_palace.htm
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تماثيل ألسود أفريقية ، وخصص لها مبلغا م ، باالتصال بالخواجة جاكمار لعمل أربعة  1871الداخلية في أبريل عام 
ألف فرنك ،  وتم تصنيع التماثيل من البرونز في فرنسا، ونقلت إلى اإلسكندرية ومنها إلى موضعها الحالي  198قيمته 

على مداخل الكوبرى ، وفي منتصف عشرينيات القرن الماضي، ومع ظهور السيارات لم يعد كوبرى قصر النيل ببنائه 
العربات الجديدة.، فأمر الملك فؤاد بإعادة بنائه مرة أخرى وتوسعته واختيرت شركة  ًرا على استيعاب حركة القديم قاد

م ،  1931، وهى شركة إنجليزية شهيرة قامت ببناء جسر سيدنى في نفس الفترة تقريبًا، لتنفيذ المشروع عام ”لونج درمان“
ألف جنيه آنذاك، وانتهى العمل به عام  292ة بلغت حوالى فقامت بمضاعفة عرض الكوبرى إلى عشرين مترًا بتكلف

، وأطلق عليه بعد التجديد اسم كوبرى الخديوي إسماعيل تخليدًا لذكرى والد الملك فؤاد األول الذى قام بافتتاح 1933
 قصر النيل(. وعاد الكوبرى إلى اسمه القديم.)كوبرى  1952الكوبرى بنفسه ، ولم يستمر االسم طويال فقامت ثورة يوليو 

غنيم )عبدهللا( ، كوبري قصر النيل )أبو السباع العابر لألزمان( ، مقالة بجريدة اليكترونية بعنوان منطقتي ، بتاريخ يناير 
                                                                                                        عن: م2017

B8%D7%A8%D9%82%AA%D8%D9%84%D7%A8%i.cairolive.com/%Dhttp://mantiqt 

 .2فرج )ماجد محمد على ( ، كوبري قصر النيل ،  ص  83
م ودرس التصوير والنحث في 1824فبراير عام  24م( ولد في باريس بفرنسا في 1896-1824هنري الفريد جاكمار ) 84

م ، وقد سافر جاكمار إلى مصر وتركيا 1879م حتى عام 1847كلية الفنون وعرضت اعماله في صالون باريس من عام 
ين وقد سافر إلى االسكندرية  بمصر لعمل تمثال محمد علي ، مستوحيًا اساليبا فنية من نبع الثقافة االسالمية لكال الدولت

 ولكنه اكتسب سمعته كمثال للعديد من األعمال بفرنسا وقد وثقت حياته في العديد من الكتب. 

 ...http://www.bronze-gallery.com/sculptors/artist.cfm?sculptorID=28 

م ووثقت 1875م وتمثال محمد الظوغلي بيه في عام  1874ومن أعماله الرائعة في مصر تمثال سليمان باشا في عام 
عشر الميالدي والذى  في كتابه المعروف باسم اعمال البرونز في القرن التاسع Pierre Kjellbergهذه االعمال بواسطة 

 م .1994نشر في عام 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/5/34/7144/Arts--Culture/Folk/Street-Smart-If-
lions-could-speak.aspx 

البنا )سامح فكرى ( ، تمثال محمد علي بمدينة قولة باليونان "دراسة آثارية فنية مقارنة" ، كتاب المؤتمر الرابع عشر 
 .87،حاشية  820:  810م ، ص  2011لالتحاد العام لآلثاريين العرب ، أكتوبر 

 2راجع : فرج )ماجد محمد على ( ، كوبري قصر النيل ،  ص  85
)عبدهللا( ، كوبري قصر النيل )أبو السباع العابر لألزمان( ، مقالة بجريدة اليكترونية بعنوان منطقتي ، بتاريخ يناير  غنيم-

                                                                                                       م عن:2017
B8%D7%A8%D9%82%AA%D8%D9%84%D7%A8%http://mantiqti.cairolive.com/%D 

م  2016ابريل  16بدراوي )طارق( ، كوبري قصر النيل ، مقالة بجريدة اليكترونية بعنوان  صوت مصر الحرة ، بتاريخ -
 عن :

http://www.bronze-gallery.com/sculptors/artist.cfm?sculptorID=28
http://www.bronze-gallery.com/sculptors/artist.cfm?sculptorID=28
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/5/34/7144/Arts--Culture/Folk/Street-Smart-If-lions-could-speak.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/5/34/7144/Arts--Culture/Folk/Street-Smart-If-lions-could-speak.aspx
http://mantiqti.cairolive.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%25B
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128304http://www.sotegyfree.net/ 

تمثال المعدني لمحمد علي باشا الموجود في ميدان المنشية بمدينة اليالحظ كبر حجم تمثال الحصان الخاص ب 86
محمد علي االسكندرية ، وهو أيضًا من عمل المثال هنري الفريد جكمار . لألستزادة  راجع : البنا )سامح فكري( ، تمثال 

 .820:  810بمدينة قولة باليونان ، ص  
-17هـ/ 13-11عبد العال )ساره رجب السيد( ،التأثيرات الفنية األوربية على الفنون اإلسالمية العثمانية من القرن ) 87

 أ . 41م ( "دراسة أثرية فنية " ، ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة كفر الشيخ ، لوحة 19
 .14جب السيد( ، التأثيرات الفنية األوربية على الفنون اإلسالمية العثمانية ، لوحة  عبد العال )ساره ر  88
 ج .6أ ، 4، لوحة 45م ، ص 1930م وحتى سنة 1875صبحى)ابراهيم( ، فن النحت على عمائر القاهرة منذ سنة  89

90 Myntti (Cynthia), Paris along the nile,Architecture in cairo from the Belle Epoque,the 

American University in Cairo Press,2003.pls in p. 111 

تجدر اإلشارة  ان عقود الفاكهة الظاهرة في الواجهة الشمالية لقصر سعيد حليم بالقاهرة  وجد بأسفلها قناع يمثل األسد ،  91
 ومن المعروف ان قصر سعيد حليم يجمع بين طرازي النهضة والباروك.

سالم ( ، قصور األمراء والباشوات في مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر)دراسة للطرز المعمارية  نجم )عبد المنصف
 .117:  114م ، ص  2002والفنية( ،مكتبة زهراء الشرق 

92  Myntti (Cynthia), Paris along the nile,.pls in p. 110 
األسرة العلوية في ضوء نماذج من واجهات قصور وعمائر البنا )سامح فكرى ( العناصر المعمارية والزخرفية في عهد  93

م 2012مدينة أسيوط ، كتاب المؤتمر الخامس عشر لالتحاد العام لآلثاريين العرب ، وجدة ، المملكة المغربية ،أكتوبر 
 ج .8،لوحة 

ة النصف األول من م وحتى نهاي19هـ/13حامد )رباب عبد التواب فهمي( ، القصور الباقية بمراكز أسيوط في القرن  94
م، ص 2017م( "دراسة آثارية معمارية " ، رسالة ماجستير ، قسم اآلثار ، كلية اآلداب ، جامعة أسيوط 20هـ/14القرن )

130  . 
هو رسام معارك وصور شخصية ومستشرق فرنسي ولد في يوم  Emile Jean-Horaceايميل جان هوارس فيرنيه  95

باريس أثناء إندالع الثورة الفرنسية ، وهو حفيد الرسام الفرنسي كلود فيرنيه وإبن  م في1789هـ/ 1204يونيو من عام  30
كارل فرنيه حيث تعلم الرسم منه ، وأشتهر بلوحاته عن الحروب النابليونية لفرنسا بعد أن أصبح جندي ، ثم إنضم مع 

الفرنسي وخالط سكان الجزائر آنذاك وتوفى  الملك لويس فيليب األول أثناء الحملة الجزائرية ورسم هناك عدة معارك للجيش
 م في باريس. 1863هـ/ 1280يناير من عام  17فيرنيه فى يوم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/هوراس_فيرنيه#cite_note-5 

96
 Dobrowolska (Agnieszka) & Fahmy(Khaled), Muhammad Ali Pasha and His Sabil,The 

American University in Cairo press 2004,pl in p.46. 
  :لالستزادة انظر   97

El. Castel,  ‘Panthers, leopards and cheetahs. Notes on identification’, TdE 1 (2002),pp. 17-

28.  

تركية األصل ،شيعية المذهب، تقطن شمال اذربيجان ومازندران، قدمت مساعدات قيمه وردت أراء أن القاجارية عشيرة  98
م  . أحمد 17-16هـ/ 11- 10للصفويين مكنتهم من فرض سيطرتهم على أذربيجان أوال ثم على كل إيران في القرنين 

 القاجاريين أنظر أيضًا : . عن تاريخ23، ص  1958)كمال مظهر(، دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر ، بغداد 

http://www.sotegyfree.net/128304
http://www.sotegyfree.net/128304
https://ar.wikipedia.org/wiki/هوراس_فيرنيه#cite_note-5
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م( ،  1925هـ/1343–م 820هـ/205اقبال )عباس(، تاريخ إيران من بداية الدولة الطاهرية وحتى نهاية األسرة القاجارية )
،  746م ، ص  1989نقله عن الفارسية وقدم له وعلق عليه منصور)عالء الدين(، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة  

795  ،796 . 
Sykes (J), A history of Persia, Reed book 2006,pp.286-293.   

 . 855:  741، تاريخ إيران بعد االسالم من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية ، ص اقبال )عباس( 99
، كلية اآلثار ، جامعة عطا هللا )نسرين على أحمد محمد( ، التحف المعدنية اإليرانية في العصر القاجاري ، ماجستير  100

 .195م ، ص 2012القاهرة 
 . 91سيرنج )فيليب( ، الرموز في الفن ، ص  101

102 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%   
  Kindermann, H. "Al-Asad", Encyclopedia of Islam, 1, Leiden, the Netherlands1986و  E.J.Brill, 
pp. 681–3. 
Shahbazi, Shapur A. "Flags (of Persia)", in E. Yarshater et al., (2001),  Encyclopaedia Iranica, 

http://www.iranica.com/ 

سمرقند الشهيرة ، وذلك على البالطات ظهر أيضا رسم األسد وخلفه قرص الشمس على هيئة آدمية في أحد مدارس 103
الخزفية التي تكسو واجهة المدخل الرئيسي للمدرسة .  راجع : إبراهيم )ميادة إبراهيم عطية ( ، أحكام النجوم ورموزها الفنية 

 .11م ، ص 2010في التصوير اإلسالمي ، ماجستير ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة 
م ، حاشية 2001سالمية في العصر العثماني ،الطبعة األولى ، زهراء الشرق ،القاهرة خليفة )ربيع حامد(،الفنون اإل 104

 .78، ص 156
كانت الغلبة لظهور برج األسد مقترنا بكوكب الشمس في صور المخطوطات من غير كتاب الصوفي مثل نسخة من  105

 ية والمسكوكات . لالستزادة : م وأمثلة كثيرة من التحف التطبيق1440هـ/844كتاب عجائب المخلوقات للقزويني 
إبراهيم )إيهاب أحمد( ، دراسة أثرية فنية لتصاوير كتاب ترجمة صور الكواكب للصوفي بدار الكتب المصرية سجل رقم -
 .113،  112م ، ص  1998م ميقات فارسي ، دكتوراه ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة – 9
 . 78العصر العثماني ، ص  خليفة )ربيع حامد ( ، الفنون اإلسالمية في -

106
   http://bibliodyssey.blogspot.com.eg/2006/12/persian-zodiac.html 

107 Niewohner(Elke),Decorative Arts,(Islam art and architecture)edited by Hattstein (Markus) 
&Delius (Peter),pl.in p.528. 

 .79، لوحة  110المعدنية ، ص عطا هللا )نسرين على أحمد( ، التحف  108
ظهر البراق النبوي في تصاوير المخطوطات القاجارية  بسمات فنية خاصة تميزه عن باقي مدارس التصوير الذى  109

ظهر فيها هذا المخلوق ، ومن بين تلك المميزات الذى ظهر بها هذا المخلوق  في  هذه المدرسة الفنية  وجه آدمي المرأة 
على هيئة طاووس فضاًل عن األجنحة وغيرها من السمات الفنية التي اصبغها المصور القاجاري عن بعنق طويل وبذيل 

غيره من مصوري العصور السابقة في إيران ، ويبدو أن المدرسة القاجارية  كانت أكثر المدارس تأثرا ببعض األوصاف 
المخطوطات األدبية اإليرانية والتي كان شعرائها  التي قيلت على البراق والتي اشتق بعضها من السيرة ، واشتق بعضها من

يغالون في صفات هذا المخلوق، وأخيرًا كان لبعض الحاالت المذهبية االستثنائية  فضال عن خيال المصور والمتأثر بكل 
صوير ما سبق اصباغ الصفات االخيرة على هذا المخلوق الرباني ، ومهما يكن من أمر كانت المدرسة القاجارية  في الت

من أكثر المدارس تأثرًا بتلك األوصاف التي كانت مألوفة ومتعارف عليها في وصف البراق وكانت تظهر وجهه دائما بوجه 
 أمرأه . راجع :

، كذلك انظر ص    19، لوحة  18، لوحة  ق في ضوء نماذج من مدارس التصوير اإلسالميالبنا )سامح فكري( ، البرا
1041  ،1042  ،1043  . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%25
http://www.iranica.com/


 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

294 
 

                                                                                                                                                                      

ماوي )عصام ( ، أضواء جديدة للتصاوير الرمزية التي تمثل نبي ورسول االسالم محمد صلى هللا عليه وسلم في ضوء الفر 
 . 21مجموعة منتقاه من تصاوير المخطوطات الدينية والتاريخية عند المسلمين "دراسة فنية حضارية " ، لوحة 

متمدن االليكترونية ، محور دراسات وابحاث في التاريخ ، من موقع مؤسسة الحوار ال ي حسين )أحمد ( ، البراق النبو 
 م ، من موقع مؤسسة محور :2007والتراث واللغة 

http;//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=112280 
 .120م ، ص 2016،  1موسوعة صور تاريخ حضرة الباب )السيد على محمد الملقب بحضرة الباب( ، ج 110

حسن( ، صور السالطين واالمراء ورجال الدولة في المدرسة القاجارية "دراسة أثرية فنية" ، محمود ) إيهاب أحمد  111
 . 64، لوحة  61،  60م  ، ص  2011ماجستير ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة ، 

Stephen (Vernoit),Occidentalism ,Islamic art in the 19th century (Nasser d. Khalili collection 

of Islamic art( , London,  2005. 

تجدر االشارة ان زخرفة األسد والشمس ، وكذلك الصورة الشخصية الواردة على غطاء وقاعدة هذه الساعة ورد ما  112
ش في عام يشبهها على بعض عمالت هذا الشاه ، حيث ورد أنه في عهد ناصر الدين شاه الذي اعتلى العر 

تومان ، ومن  25م وصلنا عملة تضرب على هيئة قطع من الفضة فئة تومان واحد ، ومن الذهب فئة 1848هـ/1265
الفئة األخيرة كانت تضرب في المناسبات الخاصة لتوزع كنقود تذكارية ومنها ما كان يمنح  الواضح ان العمالت الذهبية من

لموظفين الكبار بشرائه ، ونجد في مركز وجه هذه العملة الذهبية التذكارية صورة لكبار أعيان البالد ومنها ما كانت تسمح ل
ناصر الدين وقد وضع غطاء رأس مرتفعا ويتقلد أوسمته وتتطابق مالمح هذا النقش مع المالمح  ي نصفية للشاه القاجار 

م ، 1849هـ/1265مؤرخة بعام الشخصية لهذا الشاه التي سجلها بريشته الفنان محمد الحسين قاجار في لوحة زيتية 
وتحيط بصورة ناصر الدين على وجه القطعة زخرفة من اوراق نباتية تدور حول الهامش بإتقان ، أما الظهر فبهامشه زخرفة 
نباتية تنتهى من اعلى برسم التاج الملكي  ومن أسفل بشعار الدولة القاجارية وهو عبارة عن قرص شمس مشع امامه أسد 

ده اليمنى ، وبمركز الظهر كتابة تقرأ من أسفل إلى أعلي السلطان األعظم والخاقان االفخم ناصر الدين يحمل سيفا في ي
 شاه قاجار. 

أكتوبر  5الصاوي )أحمد ( ، األشرفي و التومان أهم عمالت الصفويين والقاجاريين ، مقالة بجريدة االتحاد االمارتية ، 
 م ، نقال عن موقع :2007

&article=full2007&y=143414http://www.alittihad.ae/details.php?id= 
-1193ياسين ) إيمان محمد العابد( ، التأثيرات األوربية على الفنون اإلسالمية اإليرانية خالل العصر القاجاري ) 113

 .85م ، لوحة 2008م (، ماجستير ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة ، 1925-1779هـ /1343
 .48م ، ص 2016،  1موسوعة صور تاريخ حضرة الباب  )السيد على محمد الملقب بحضرة الباب( ج 114
ظهرت في مجال فنون الكتاب المخطوط في أمثلة قليلة  بوصفها جزء من الشعار تجدر اإلشارة أن زخرفة األسد   115

 لألسرة القاجارية ، وهو ما سوف توضحه الدراسة ال حقا .الملكي 
116http://www.gettyimages.com/photos/qajarpalace?excludenudity=true&sort=mostpopular&m
ediatype=photography&phrase=qajar%20palace  
117 https://www.pinterest.com/pin/162340761538425560/ 

 راجع هذه اللوحة في الموقع التالي: 118
s_tomb_stone#/media/F%27https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Naser_alDin_Shah

ile:Khalvate_karimkhani 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=143414&y=2007&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=143414&y=2007&article=full
http://www.gettyimages.com/photos/qajarpalace?excludenudity=true&sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=qajar%20palace
http://www.gettyimages.com/photos/qajarpalace?excludenudity=true&sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=qajar%20palace
https://www.pinterest.com/pin/162340761538425560/
https://www.pinterest.com/pin/162340761538425560/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Naser_alDin_Shah%27s_tomb_stone#/media/File:Khalvate_karimkhani
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Naser_alDin_Shah%27s_tomb_stone#/media/File:Khalvate_karimkhani
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العصر القاجاري ال سيما في عهد ناصر الدين شاه ، حيث ميداليات االستحقاق أو النياشين  توجد بكثرة في   كانت 119

يبدو أن هذا الشاه كان مولعا بتقليد عادات البالط في الممالك األوربية ولذا نراه يكثر من إصدار ميداليات االستحقاق وهو 
ستحقاق التي اصدرها تقليد أوربي يعادل عادات الشرقيين في اسباغ حلل وخلع التشريف ، وقد بلم وزن احدى ميداليات اال

جرام وبوجهها رسم شعار الدولة األسد والسيف وقرص الشمس تحيط به زخرفة نباتية ، أما  14,32ناصر الدين حوالي 
 هـ . 1300الظهر فبهامشه عبارات فارسية وبمركز اسم السلطان ناصر الدين شاه قاجار مع تاريخ سك الميدالية وهو عام 

أكتوبر  5التومان أهم عمالت الصفويين والقاجاريين ، مقالة بجريدة االتحاد االمارتية ، الصاوي )أحمد ( ، األشرفي و 
  م ، نقال عن موقع :   2007

http://www.alittihad.ae/details.php?id=143414&y=2007&article=full 
كذلك ظهرت صورا شخصية لناصر الدين في  قالدة كانت تخص محمد شاه قاجار ، ومما ال شك فيه أن تلك الفكرة في 
حد ذاتها أوربية األصل باإلضافة إلى أن رمز الشمس واألسد والتي صممت على هيئة قالدة كان يرتديها ملوك قاجار بدء 

بالرغم من كونها شعار " أسرة قاجار " إال أن فكرة تصميمها على شكل قالدة تعد  م هي أيضا أوربية ،1807منذ عام سنة 
 أوربيًا . عنصراً 

 .197  محمود)إيهاب أحمد حسن( ، صور السالطين واالمراء ورجال الدولة في المدرسة القاجارية ، ص

Smis (Eleanor),Persian painting and its sources, Yale university press2002,p.82.  

ومما سبق يتضح أن النياشين أو القالدات كانت منتشرة في ذلك العصر لذلك لم يكن غريبا ان تكتب مخطوطات ورسائل 
 عن هذه النياشين وتزود بالصور اإليضاحية.

الكتب رزق) ليلى جالل( ، بركات )هبة( واخرون ، روائع المخطوطات الفارسية المصورة بدار الكتب المصرية ، دار   120
 .193م، ص 2008والوثائق القومية، 

رزق) ليلى جالل( ، بركات )هبة( واخرون ، روائع المخطوطات الفارسية المصورة بدار الكتب المصرية ، اللوحة ص   121
192. 

ها : طريقة الصناعية تبدأ من الدفة التي أراد الفنان أن يجعلها صالحة للرسم  عليها  باأللوان وطالئ الالكي  أسلوب 122
بطبقات من مادة الالكيه  لذا كان يجب على الفنان ايجاد طبقة رقيقة كانت تعمل عادة من الورق المضغوط بطبقة رقيقة 

وهو مصطلح فرنسي يعني عجينة الورق  ، ثم تغطى هذه الدفوف  Papier macheمن المعجون أو ما يعرف باسم 
ون ، ثم يتم الرسم على هذه الطبقة باأللوان المائية وعندما تجف المكونة من عجينة الورق  بطبقة الكيه  شفاف أو بال ل

 تغطي بطبقات أخرى من الالكيه الشفاف ليثبت الرسم ويحميه، 
م ، في نهاية 15هـ/9وقد اجمعت العديد من آراء الباحثين والعلماء أن هذه الطريقة الصناعية قد ظهرت خالل القرن   

،  16هـ /11،  10دانكن هالدين( أن أسلوب الالكيه كان له شعبية عظيمة في القرنين العصر التيموري ، ويذكر األستاذ )
 م في كل من تبريز وأصفهان ، وأستمر له دورا مهما في الحياة الثقافية في العصر القاجاري.  17

الملتقى الدولي راجع : البنا )سامح فكري ( ، فن التجليد في العصر القاجاري في ضوء مجموعة جديدة ، كتاب مؤتمر 
 .50: 31م ، ص  2010الثاني للفنون التشكيلية )حوار جنوب جنوب(، كلية التربية النوعية ، جامعة أسيوط ، نوفمبر 

Gratzl (Emil),BookCovers,(Asurvey of Persian  art from prehistoric  times to the 
present)Vollum III Chapter 51 .London 1939. pp. 1926-1927 

 :تقال عن موقع    Bookbinding راجع أيضًا مقالة لألستاذ  دانكن هالدين  بعنوان  

http://www.alittihad.ae/details.php?id=143414&y=2007&article=full
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f4tp://www.iranica.com/newsite/articles/vhttp://www.iranica.com/newsite/index.isc?Article=ht
.html020a4f4/v4 

 .235، ص 162هـ ، لوحة 1379سمسار)محمد حسن ( ، كاخ كلستان )كنجينة كتب ونفائس خطى (،تهران  123
124https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%88%D9%84 
% 

الشعار الملكي المشار اليه في المتن والذى يخص األراضي المنخفضة )هولندا( اعتمد من قبل الملك األول لمملكة 
م ، وكملك فقد اعتمد شعار النبالة الذى 1815عام  األراضي المنخفضة فيليم األول عندما أصبح ملكا بعد مؤتمر فيينا

ناساو شعار عائلته وعناصر من جمهورية هولندا السابقة التي كانت موجودة منذ  –يجمع بين عناصر من عائلة أورانى 
م ، فمن شعار عائلته استخدم مستطيل ازرق اللون وبه مستطيالت صغيرة صفراء وأسد أصفر من 1795وحتى  1581

تمثل شعار اسرة أورانى حيث أنه   je maintiendraiالدرع األزرق  ، المستطيالت الصفراء ، األسد ( والشعار ناساو )
)سأصون شالون( ، وقد وجدت هذه العناصر  je maintiendrai Chalonsدخول حيز االسرة مع امارة اورانى باسم 

م ( فقد أخذ من الشعار السابق لبرلمان 1702-1689ايضا على شعار الملك وليام الثالث الذى كان أيضا ملك انجلترا )
لجمهورية المقاطعات المتحدة االسد مع االكليل والسيف والسهام ، السهام ترمز إلى المقاطعات السبع التي شكلت 

، والسيف يمثل العزم على الدفاع عن حريتهم ، واالكليل يرمز لسيادتها ، وقد استبدل وليام االكليل بالتاج  الجمهورية
 عادت الملكة فيلهلمينا إلى االكليل المفتوح . 1907الملكي ، وفى عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%88%D9%84% 
 9، شكل  13، لوحة  25،  24تحف زجاجية وبللورية من عصر األسرة القاجارية ، ص  راجع : نور )حسن ( ،   125
ة حيث نهضة صناعة البسط في يمثل القرن التاسع عشر الميالدي مرحلة البعث لفن صناعة البسط والسجاجيد االيراني 126

إيران لقيام عدد كبير من الشركات االوربية باإلشراف على صناعة وتجارة البسط والسجاد نظرا لكونها سلعا رائجة في 
االسواق االوربية وتهافت االوربيون على اقتنائها ، واخذت الشركات العالمية تنشئ لها مكاتب داخل ايران مثل مكتب 

في سلطان أباد والتي تولت استيراد القطن ، وطبيعي أن اعظم السجاجيد ما كان يصنع منها للملوك مانشستر للتجارة 
وكبار االمراء الذين كثيرا ما كانوا يطلبون اعالم المصورين والرسامين حتى يقوموا بأعداد الرسوم التي تزين السجاجيد 

ة قاجار وهو عبارة عن رسم األسد والشمس وهى من الحرير الفاخرة وعلى سبيل المثال السجادة التي تحتوى على شعار أسر 
الخالص ، وقد انتجت في منتصف القرن التاسع عشر وفى نهايته ، واصبحت رسوم الصور الشخصية عنصرا هاما من 

 عناصر زخرفة السجاجيد االيرانية.
 ، نقال عن :  151، ص محمود )إيهاب(، صور السالطين واالمراء ورجال الدولة في المدرسة القاجارية    

Milanesi(E), The carpet, London &NewYork,1999.p.97. 

 60:  32البنا )سامح فكرى ( ، فن التجليد في العصر القاجاري في ضوء مجموعة جديدة ،  ص   127
ذكر أحد األساتذة  االجالء ما يؤكد ما ذكر في المتن  من كون األسد يمثل عنصر مفضال ومتأصال في إيران على  128

شعار آل قاجار هو رمز النصر الفارسي، فاألسد والسيف رمز القوة والبطش ، ورسمهما  مر العصور حيث ذكر  أن 
ودهم قبل اإلسالم فرسوم األسد موجودة بكثرة  في الفن متأصل وقديم في فنون فارس العريقة ، والشمس كذلك كانت معب

اإلخميني والساساني، وذكر الفردوسي في الشاهنامة أن قرص الشمس كان مرسوما مع األسد على راية الجيش اإليراني 
ية في عندما سرد قصة سهراب ورستم ، ثم ظهر رسمه في بعض التصاوير اإليرانية بالمخطوطات، وفى دائرة األبراج الفلك

 العصور التاريخية المختلفة .
 9، شكل  13، لوحة  25،  24نور )حسن محمد( ، تحف زجاجية وبللورية  من عصر األسرة القاجارية ، ص  

 

http://www.iranica.com/newsite/index.isc?Article=http://www.iranica.com/newsite/articles/v4f4/v4f4a020.html
http://www.iranica.com/newsite/index.isc?Article=http://www.iranica.com/newsite/articles/v4f4/v4f4a020.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%88%D9%84%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%88%D9%84%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%88%D9%84%25
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تم نقل هذه المعلومات من خالل احد المواقع االيرانية العلمية من على الشبكة الدولية ، ويعرف هذا الموقع باسم  129

وكل ما يرد بهذا الموقع مكتوب باللغة الفارسية ، وقد استعنت في ترجمة ما ورد في هذا الموقع بأحد )الجواهر الفارسية(، 
السادة المتخصصين االجالء اال وهو الدكتور حسين صوفي مدرس اللغة الفارسية بقسم اللغات الشرقية بكلية اآلداب 

مساعدته لي في ترجمة كل ما ورد بهذا الموقع جامعة اسيوط ، وأود في هذا الموضع ان اعبر عن شكري وامتناني ل
 ومتعلق بموضوع دراستي . راجع رابط الموقع:

http://www.copyright@.parsjawahr.com 

130 http://www.copyright@.parsjawahr.com 

ل األسود األربعة راجع المبحث الثالث من هذه الدراسة والمتعلقة بأمثلة زخارف وتماثيل األسد وال سيما المتعلقة بتماثي 131
 الخاصة بكوبري قصر النيل.

 راجع على سبيل المثال ال الحصر موقع الجواهر الفارسية  ، وهذا هو رابط الموقع: 132
http://www.copyright@.parsjawahr.com 

 هـ  1377، تهران  16دهخدا ) على أكبر ( ، لغت نامه ، زير نظر معين) محمد(  ، مؤسسة انتشارات ، ج 133
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 أسوان  فيللمرسلين الكومبونيان كنيسة السيدة العذراء 
 دراسة أثرية تحليلية مقارنة 

 فادية عطية مصطفىد/                                                    
 مدرس بكلية األثار                                                   

 قسم األثار اإلسالمية بجامعة أسوان                                                  
 ملخص البحث:
ألول مرة لنموذج من كنائس الجاليات األجنبية عمل دراسة توثيقية وصفية تحليلية  يتناول البحث

تنتمى الكنيسة دراستها من قبل ،  يسبق، حيث أن هذه الكنيسة لم  وان للمرسلين الكومبونيانبأس
 . لطراز الصالة الواحدة

 الكلمات الدالة:
 المذبح . -كرسي االعتراف -( Narthexالنارتكس ) -حجرة المعمودية -لمرسلين الكومبونيانا 
 المقدمة: 

  ج
القرن التاسع عشر انفتاحا كبيرا على أوربا باإلضافة إلى ازدياد حركة الهجرة إلى  فيشهدت مصر  

جاءت إلى جنوب مصر والسودان  التيمصر ومن هذه الهجرات كانت البعثات التبشيرية االيطالية 
 رحبت مصر في النصف األول من القرن التاسع عشر باألجانب الذيـن قدموا إلي مصر ، فقد

فبـدأت  ه بكـرا ،ا يبغون نشـاطا دينيا في بلد يعدو رجـال اإلرساليات الدينية ، الذين كانو وبصحبتهم 
تعمل علي تعليم األجـانب  التي ارسمدالاإلرساليات بمختلف مذاهبهـا بإنـشاء الكنائس ، وألحقوا بها 

ئفتها طبـقا وكل مدرسة من هذه المدارس تعـلم أفـراد الجالية  الخاصة بطا المقيمين في مصـر ،
الرهبان  إلقامةكانت عبارة عن دير  التيموضوع البحث  ه بالكنيسةلمذهبهـا الديني وهذا ما وجدنا

إلى قاعة احتفاالت وسوف  باإلضافةهذا  اإليطاليةد الجالية والراهبات وكنيسة ومدرسة لتعليم اوال
ملحقات الكنيسة من الدير والمدرسة  باقيوذلك نظرا لما شمل  الكنيسةدراسة على لبحث ايقتصر 
ولذلك فقد اردت إلقاء الضوء على طراز  ديدات ابعدتها عن اصولها األولىمن تج االحتفاالتوقاعة 

 . لها وعمل دراسة تحليلية معمارية ة أسوان مدين فيالعمارة الكنائسية الخاصة بالجاليات األجنبية 
يرجع تاريخ  بمدينة أسوان  السياحيارع السودانية بالسوق تقع كنيسة السيدة العذراء بمدينة أسوان بش

 . الميالديالقرن التاسع عشر  أواخر إنشاء الكنيسة إلى
وسطى األنبا انطونيو ماريا عهد أسقف أفريقيا ال في( م 1896 ) ديسمبر عام في شيدتحيث 
كومبونى  دنيالوتحتفظ الكنيسة بجزء من رفات القديس مؤسس إرسالية أسوان وكنيستها  (1)وروفيج
الكنيسة  بالسودان وتحتوى ( م 1881 ) سبيل أفريقيا وتوفى سنة فيفريقيا والذى بذل حياته أرسول 

 . العربيةاالنجليزية و واللغة على نصوص تأسيسية باللغة الالتينية 
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لمبحث االول إلى مبحثين يتناول ا وهذه الكنيسة لم يسبق دراستها ولذلك سوف أقسم هذه الدراسة
دراسة التحليلية لمفرداتها المختلفة ويلى ذلك الخاتمة ال الثانيوالمبحث دراسة توثيقية وصفية للكنيسة 
 متضمنه النتائج والتوصيات .

 المبحث األول : 
 الوصفية للكنيسة : التوثيقية الدراسة

 

نص اإلنشاء لرغم من ان لطراز الصالة الواحدة وهو من ابسط التخطيطات الكنسية وبا تنتمى الكنيسة   
 إلقامة ا مبنى مخصصفملحق به األخرى ا كنيسة اال انها ملحق بها العديد من العناصر اطلق عليه

منها مدرسة  آلخري  كما توجد بعض الملحقات ،الراهبات إلقامةلرهبان ومبنى آخر مخصص ا
السور  سور ويتوسطبهم جميعا  فناء ويحيط  ةلية وقاعة مناسبات ويتقدم الكنيسكاثوليكية ألبناء الجا

 . (1إلى فناء الكنيسة )لوحة رقمتؤدى  الجهة الغربية فتحة مدخل في
 الوصف من الخارج :

 :الواجهة الرئيسية للكنيسة
( 1، شكل رقم2)لوحة رقم  بالبساطة جهةواوتتميز ال الواجهة الرئيسية للكنيسة هيية ربالواجهة الغ

ينقسم المستوى األول إلى ثالث مناطق طولية بواسطة عمودان مستويات ،  ةتنقسم إلى ثالث حيث
 الثانيالواجهة يوجد دعامتان تمتدان إلى المستوى  وبأطرافمن الحجر يتوسطان الواجهة مدمجان 

إلى الكنيسة وهى عبارة عن فتحة  المؤدية فتحة المدخلنطقة الوسطى ممن الواجهة  ويتوسط ال
سم( ويجلد المستوى األول من الواجهة من أسفل الواح  1،60) واتساعهام( 2) ارتفاعهامستطيلة يبلغ 

دوائر يوجد سم( ويعلو المستوى األول ثالث مناطق عبارة عن أنصاف  100من الرخام ترتفع حتى )
نفذة بمادة الجص باللون األبيض ويوجد بنصف مسيح ذراء والسيد الممجسمة للسيدة الع بداخلها نقوش

أما نصف  (3)لوحة رقم مسيح المسجىالدائرة الموجودة على اليسار نقش مجسم للسيدة العذراء وال
لعذراء جالسة القرفصاء ترتدى السيدة العذراء فنجد السيدة ائرة األوسط فيوجد به منظر لبشارة الدا

دائر النصف أما  ،(4)لوحة رقم بحملها بالسيد المسيح فضفاضة ويجلس أمامها المالك يبشرها عباءة
مسيح فى مرحلة الطفولة )لوحة الموجودة على اليمين فيوجد بها منظر للسيدة العذراء ومعها السيد ال

                   : التاليباللون األسود على أرضية بيضاء  وكتب أعلى المنطقة الوسطى( 5رقم
 "السالم عليك يا مريم"

 مناطق ايضًا بواسطة أربعة دعامات من الواجهة فمقسم إلى ثالث  الثانيأما المستوى  
،  دائري بعقد ، معقودة بداخل المنطقة األولى والثالثة فتحة نافذة مستطيلة يوجد  بالجدار ، مندمجة  

 دائري بعقد  عبارة عن فتحتين مستطيلتين معقودتين المنطقة الوسطى فيوجد بها نافذة مزدوجةأما 
 .   على شكل صليبصغيرة يعلوهما نافذة 
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يعلو هذا      بعرض الواجهة منفرج الزاوية عبارة عن مثلث كبير  توجه فرنتون يف أما المستوى الثالث 
    شكل صليب كتب من الداخل يوجد عند رأس المثلث شكل صليب و المثلث 

  . الالتينية باللون البنى اسفله باللغة 
 :(6)لوحة رقمثالثة أسطر ما ترجمته  في 

 "السيدة العذراء الحبل بال دنس  كنيسة 1896"
على لوح من الرخام األبيض اللوح  كتابيان على يمين ويسار المدخل الذى يتوسط الواجهة نصانو 

ن المدخل الذى يوجد على يميأما النص ، ( 7رقم)لوحة  اإلنجليزيةباللغة كتب سار الذى على الي
سبعة أسطر باللون األسود  في ( فهو ترجمة باللغة العربية للنص السابق وكتب علية8رقم)لوحة 
 .ما يلى  وكتب الذهبيويوجد على يمين ويسار السطر األول صليب صغير باللون  الذهبيواللون 

 باسم الثالوث األقدس"
 . كنيسة العذراء مريم الحبل بال دنس

 .عهد األسقف مثلث الرحمات في 1896ديسمبر عام  فيشيدت الكنيسة 
 . فيجواألنبا / أنطونيو ماريا رو 

 .29/2/1902 فيالسودان  فيوتوفى  23/3/1858ايطاليا  فيولد 
 ." من رفات القديس / دنيال كومبونى )رسول افريقيا(وتحتفظ الكنيسة بجزء 

 .2010العاشر من سبتمبر  فيوقد تم تجديد مدخل وواجهة الكنيسة 
 : للكنيسةالواجهات األخرى 

 

يوجد فتحة نافذة من الواجهة  الثانيالمستوى  فيأما ،الواجهة الجنوبية واجهة مسمطة من أسفل  
،  (9)لوحة رقم وجد بالواجهة الغربيةت التيالنوافذ  لباقيمشابهة  دائري مستطيلة معقودة بعقد نصف 

 الرهبان . إلقامةللمبنى المخصص  فمالصقةة الشمالية جهأما الوا
 

 ( :المنارة)برج الجرس
 

ينتهى  كون من ثالثة طوابقيتتقريبا  (م17) ارتفاعهاويبلغ  الكنيسةالشرقى من  الشماليوجد بالركن ي 
كل جانب من الجوانب األربعة يتوجها عقد  فينافذة مستطيلة  الثانيالطابق  فيفتح  كل طابق ببروز

نافذتين مستطيلتين نافذة مزدوجة مكونة من كل جانب  في، أما الطابق الثالث ففتح  دائري نصف 
من أعلى بكورنيش بارز ويعلو  البرج، وينتهى بدن مسنود على دعامات دائري يتوجهما عقد نصف 

ويعلو القبة الشكل طق انتقال مثمنة الها منصغيرة وهى عبارة عن قبة خشبية  البرجهذا الطابق قمة 
 الشمامسةمن خالل الغرفة الصغيرة الملحقة بغرفة  ويتم الدخول إليه (1شكل رقم 10)لوحةصليب 

شكل 11)لوحة رقموسطح الكنيسة  البرجحيث ثبت درجات حديدية بالحائط للصعود عليها إلى أعلى 
 .(2رقم
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 الوصف من الداخل :
 

معظم  فيوهو الطراز الشائع ( 2)شكل رقم ذات الصالة الواحدة الكنائستخطيط إلى  ةتنتمى الكنيس 
يتألف من فناء واحد مستطيل يمتد من الغرب إلى والذى يتسم ببساطة التخطيط و  دول البحر المتوسط

 من صالة الكنيسة أربعة دعامات مدمجة بالجدار . والجنوبي الشمالي بالجدارويوجد الشرق 
غرفة و الشمامسة( )الخدمة  وغرفتي )منصة الشمامسة( من الكنيسة الهيكل الشرقيل القسم ويحت 

د بالجهة ويوج (2)فيوجد بها النارتكسمن الكنيسة أما الجهة الغربية ،  )المعمودية حاليا(الشهداء 
يبلغ شكل مستطيل  الكنيسة تأخذمقصورة المرتلين و يعلوه و  االعتراف كرسي الشمالية والجنوبية منه

الكنيسة هو إتاحة أكثر مساحة خالية  في العمومي واالتجاه م عرضًا(x 10م طواًل 27)ابعاده 
وقد اهتم المعمار بعمل العديد من النوافذ للسماح  إلعطاء الفرصة للمصلين لمتابعة الطقوس الدينية

 .ألكبر قدر من الضوء للدخول إلى الكنيسة 
عبارة عن  الواجهة الغربية للكنيسة النافذة الوسطىمطلة على ثالث نوافذ ية الغرب فتح بالجهة :النوافذ

،  دائري نافذتين مستطيلتين يعلوهما نافذة صغيرة على شكل صليب والجميع داخل دخلة معقودة بعقد 
والنوافذ مغشاة بالزجاج الملون  دائري ة يوجد نافذة مستطيلة معقودة بعقد نصف ذهذه الناف جانبيى لوع

لصحن  والجنوبي الشماليكما فتح بمنتصف الجدار ، ( 12)لوحة رقم بانعلى شكل زخارف صل
مغشاة بالزجاج الملون )لوحة  دائري الكنيسة بالجزء العلوى فتحة نافذة مستطيلة يتوجها عقد نصف 

 .فتحت بالجهة الشمالية والجنوبية من الهيكل  التي النافذةالى  باإلضافةهذا  (13رقم
 

الكنيسة سقف من الواح خشبية يعلوها علفات خشبية وكمر من الحديد ثم وضع رمل  يغطى السقف :
وأسفل  (3)شكل رقمتكسو سطح الكنيسة  التيلتسوية السطح ليتمكن المعمار من وضع البالطات 

 .السقف يوجد كورنيش من الجص 
 : مقصورة المرتلين

 

مستطيلة  تمتد  عبارة عن بلكون لها مساحة وهىأعلى النارتكس  الكنيسةوجد بالجهة الغربية من ت 
المجلد من أسفل بالرخام األبيض  الجيري من الشمال للجنوب محمولة على دعامتين من الحجر 

بحر  اسفلها المقدسة )المبركة( المياهحوض الجهة الغربية من الدعامتين  ويتوسط( 4)شكل رقم
أسفله ترجمته  وكتب (14)لوحة رقم باللغة االنجليزية محدد باللون البنى كتابي مستطيل يتضمن نص

 .( 14)لوحة رقمحلقات تكون سلسلة المحبة"  هيباللون األسود نصه "أعمال الخير  باللغة العربية
)لوحة  الغربي الجنوبيمن الحديد بالركن  حلزونيعن طريق سلم  إلى مقصورة المرتلينيصعد و 

 . (15رقم
 

 : الحجرات الجانبية
 :الحجرة الجنوبية )حجرة المعمودية( 
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( يكسو الجزء x  20 ،3 3،5)  تبلغ مساحتهايتقدمها صالة صغيرة عبارة عن مساحة مربعة تقريبًا 
مستطيل باللون  كتب أعلى الجهة الجنوبية منها داخل  (16)لوحة رقم ماألسفل منها الواح من الرخا

 :( 17)لوحة رقماألسود ما يلى 
 نعمة  الرب معك "يا ممتلئة  "السالم عليك يا مريم 

داخل مدورة أما  الفضييفصل بينهم صليب مرسوم باللون  الالتينيةالعبارة باللغة  تب بجوارها نفسوك
هندسية عبارة عن الجدران فزينت باأللوان الزيتية باللون األزرق الفاتح ورسم عليها أشكال  باقي

 مربعات بداخلها صلبان .
 :( 18)لوحة رقم ما ترجمته تينيةكتب علية باللغة الال رخاميلوح  الغربيعلى الجدار  كما ثبت

 و .افة المطران أنطونيو ماريا روفيجذكرى لصاحب الني"
 إلرسالية إفريقيا الوسطى  . رسولينائب أسقف و 

 م .23/11/1858مدينة كولونيا بنيتا يوم  فيالمولود 
 م .1884مارس سنة  29رسم كاهن يوم 

 م .1884ديسمبر  4انضم إلى رهبانية المطران كومبونى 
 م .1895/إبريل سنة 21مدينة فيرونا  فيرسم أسقفا 

 نفس الوقت الذى دمرت فيه إرسالية السودان دمار تام . في
 الصالح . الراعيعمل من اجل إنقاذ إفريقيا على خطى 

 .م1902مايو سنة  2مدينة باربريوم  فيقدم حياته من أجل الخرفان المؤمنين 
 م .18/6/1904يوم  فيشيدها بنفسه  التينقل جسده من الصحراء إلى هذه الكنيسة 

 .م25/6/1904فير من المؤمنين يوم وقد تمت المراسيم الدينية والجنازة والدفن بحضور جمع غ
 م .12/6/1958يوم  بإيطالياونقلت رفاته إلى مدينة فيرونا 

 ".( خاص بالحبشة71)مزمور كاء تنذر بالفرح وعبرات الب
ويعلو هذا الباب  تؤدى إلى حجرة المعمودية ففتح به فتحة مدخل من هذه الصالة الشرقيأما الجدار 

وهو الذى قام  (19)لوحة رقم للمطران أنطونيو ماريا روفيجوحديثة  سكويأيقونة مرسومة بطريقة الفر 
ببناء الكنيسة رسمت بداخل مربع له إطار بارز ، ويعلو هذا المربع مربع آخر بداخله ورقة نباتية 

 فيأشكال هندسية  سقف فقد رسم عليه شكل مستطيل يحتوى على، أما ال( 20)لوحة رقمكبيرة بارزة 
 .( 21وحة رقم)ل يحيط به دائرتينلشكل كأس يعلوه صليب  وفى الوسط يوجد رسم  أطرافه

 xم 6،43وتصل مساحتها ) بالجهة الجنوبية من الهيكلتوجد  التيالحجرة  فهيأما حجرة المعمودية 
سم( يؤدى إلى 113) واتساعهم( 2) ارتفاعهم( فتح بالجهة الشرقية منها فتحة باب يبلغ 3،30

جهة الغربية فتحة بال، كما فتح ( 22)لوحة رقمودير الراهبات المدرسة المجاورة التابعة للكنيسة 
فتحة نافذة صغيرة يغلق  بالجهة الجنوبية ،وفتح( 23)لوحة رقم تؤدى إلى المعمودية التي المدخل
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 حوضتحيط بالكنيسة وأسفل هذه النافذة يوجد  التيعلى الرحبة ليها مصراعين من الخشب تطل ع
 ، (24)لوحة رقمالرخام مستدير له قاعدة من أربعة أضالع وهو عبارة عن حوض من  المعمودية

حتى ( 25)لوحة رقميغلق عليها نافذة خشبية منفذة بطريقة المشربية وفتح بالجهة الشمالية فتحة نافذة 
تستطيع الراهبات رؤية الهيكل دون أن يراهم أحد حيث كانت هذه الحجرة مكان تواجد الراهبات دون 

 .الدخول إلى الكنيسة
 

  ج
 :( DIAKONIKONحجرة الشمامسة غرفة الدياكونيكن )الحجرة الشمالية  

 

تتقدم الحجرة الجنوبية )حجرة  التي صالة مماثلة للصالة تتقدمهاو  تيةأو السكريسوهى حجرة الخدمة 
)لوحة  كتب عليه باللغة الالتينية رخاميلوح  هابالجهة الغربية منيوجد و ( 26)لوحة رقمالمعمودية( 

 : ما ترجمته (27رقم
 "ســـــــــــــــــــالم "

 هنا وضعت الرفات القليلة للمطران دانيال جونجونى النائب الرسولى إلرسالية إفريقيا الوسطى . 
 م .1881الخرطوم سنة  فيوقد توفى 
 هذا المكان. فيشهر نوفمبر نقلت رفاته  فيم 1899وفى سنة 

 شمال إيطاليا . فيم نقلت رفاته إلى مدينة فيرونا 1958/ 12/6وفى 
 ." (107الفصل  111لمزمور تحت ذكرى البار يدوم إلى األبد )ا

 :  تب باللون األسود على الحائط وك
 "افريقيا أو الموت"

 .بمعنى خالص إفريقيا أو الموت 
( x 5،40 6،80تبلغ مساحتها ) التي الخدمةؤدى إلى حجرة فتح بالجهة الشرقية منها فتحة مدخل يو  

 األوانيالدينية وفيها توضع  واالحتفاالتللقداس  االستعدادها لحفظ المالبس الكهنوتية ويتم في تستخدم
نافذتين يغلق عليها مصراعين من  فتحتيوفتح بالجهة الشمالية منها  لكنسية والكتب الدينية والطقسيةا

كما فتح تفصل بين الكنيسة وسكن الرهبان ،  التيتطل على المساحة زخارف لمن ا الخاليالخشب 
ى من الزخارف تؤدى إل الخاليمصراعين من الخشب  مدخل يغلق عليهبالجهة الغربية منها فتحة 

تؤدى إلى منطقة  التيفتحة المدخل  تحتوى علىالجهة الجنوبية فا أم ،( 28)لوحة رقمسكن الرهبان 
تؤدى إلى  توجد فتحة مدخل وبالجهة الشرقيةم( 2،80) وارتفاعهم( 1،77) اتساعهالهيكل ، يبلغ 

 وأعلى البرج لكنيسةلسطح اتحتوى على سلم الصعود  م(x 2،70م 2حجرة صغيرة تبلع مساحتها) 
  .( 11)لوحة رقمد درجات من المواسير المصنوعة من الحدي وهذا السلم عبارة عن

 :(presbiterion منصة الشمامسةمنطقة الهيكل )
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( وربما كان الهدف منه 29)لوحة رقم)قوس النصر(  عقد كبيربالجهة الشرقية من الكنيسة  تنتهى
 منطقة منصة الشمامسةإلى هذا العقد يؤدى والقدسية لهذا المكان  المهابةاضفاء مزيد من 

عن الشمامسة أو الهيكل منصة ترتفع و  الشعائر الدينية  إلقامةالمخصصة لتواجد الكاهن والشمامسة 
وذلك حتى يستطيع المصلين رؤية  درجات من الرخامثالث  من خالل ايصعد إليهو أرضية الكنيسة 
ل لها قالالعلى شكل مزين ببرامق من الرخام  درابزين ويوجد بعد هذه الدرجات حاجزالشعائر الدينية 

للفصل بين للدخول للمنصة  فتحة يتوسطهو ولهذا الدربزين قاعدة خشبية ( 30)لوحة رقمرقبة طويلة 
 .الكنيسة  باقيمنصة الشمامسة وبين 

وهو عبارة عن مائدة تتكون ن الرخام م (Altare)ويتوسطه مذبح ( م10x 5)  الهيكل يبلغ مساحة 
يتوسط كل ضلع منه مربع بداخله صليب كبير على قاعدة مربعة الشكل  من المرمر ترتكز من لوح

هذا المربع يوجد  جانبيعلى و  الذهبيباللون  على هيئة انسان مصلوب اشارة إلى السيد المسيح بارز
منطقة مرتفعة  ، يوجد خلف المذبح  (31)لوحة رقم الذهبيشكل دعامة بارزة عليها زخارف باللون 

يز لجسد األم تر  مجسم من الرخام يصعد إليها بثالث درجات من الرخام األخضر وضع عليها نموذج
 التي أو حضن األب (Abside)الهيكل شرقية جهة الشرقية بوجودوتنتهى ال( 32)لوحة رقمبعد موتها 

 على شكل حنية مغطاة بنصف قبة ،( 33)لوحة رقمتصدر الجهة الشرقية من منصة الشمامسة ت
وأسفل  زخرفيويحيط بالحنية مقصورة رخامية على جانبيها دعامتان من الرخام تحمل شكل  دائرية

وكتب على يمين ( 3المقصورة يوجد مناطق غائرة وضع بكل منطقة أيقونة ألحد القديسين )شكل رقم
وى منصة وتحت عمل األيقونةوهو زمن تجديد المذبح و  (3)(1938نوفمبر 21 حضن األب تاريخ )

وهى حديثة  ((Cristaالشمامسة  كراسيإلى  باإلضافة (Cattedra)األسقف كرسيالشمامسة على 
 ويغطى منطقة الهيكل سقف من الخشب ما عدا شرقية الهيكل يغطيها نصف قبة .الصنع 

 :الثانيالمبحث 
 

 : الدراسة التحليلية
 

تعكس  والتيموقع الكنيسة وملحقاتها أهمية كبيرة من الناحية المعمارية  الختياركان  اختيار الموقع :
على  تقع فهيع مميز داخل مدينة أسوان موقالكنيسة فقد أخذت مالئمة المكان لوظيفة المبنى لذلك 

ضال عن قربها من للمدينة تقريبًا هذا ف السياحيأكثر الشوارع أهمية كما إنها تعتبر بداخل السوق 
 . محطة قطار أسوان

وقد اثرت البيئة الطبيعية مثل : لمحاولة تخفيف درجة الحرارة اختيار مادة البناء  فيتأثير البيئة 
أسوان على  فيوطبيعة األرض الصخرية  (4)والشمس الساطعة معظم فصول السنةدرجة الحرارة العالية 

تكوين  فيلعب دورًا اساسيًا يالبناء  فين استخدام موارد البيئة المحلية فإ (5)شكل المبنى ومواد بنائه
متوافق مع البيئة المحيطة به كما يؤدى إلى حدوث افضل تفاعل بين هذا النسيج وبين  حضري نسيج 
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اساليب البناء والمواد المستخدمة يرجع بشكل  واختالف، البيئة المحلية وجعلة جزء من هذه البيئة 
كنيسة بناء ال في الجيري استخدم الحجر فقد . (6)المناخ والبيئة الخاصة بكل منطقة اختالفإلى  أساسي

ليها وبالمقابل بنسبة مرتفعة تتميز بقلة امتصاصها ألشعة الشمس الساقطة ع التيألنه من األحجار 
المرتفع  الذاتي، إذ تتخلص من الحرارة بشكل عام نتيجة عاكسيتها المرتفعة وإشعاعها  الذاتيعاع لإلش

، واستخدمت كمادة للبناء البيئة  فيكما أن هذه األحجار متوفرة  ،( 7) لذلك يبق سطحها بارد نوعا ما
البناء  فيواستخدم أسوان  في لمعابد المصرية القديمة الشامخة البناء تأثرًا با فياألحجار قديما هذه 

الوسط حجر يربط بينهما  فيوهى عبارة عن وضع حجران مستطيالن يعلوهما  (Ashler) طريقة
 . (8)سوريا وفلسطين وأرمينيا فيبالتبادل وتستمر عملية البناء وهذه الطريقة من البناء منتشرة 

، وقد استخدم  (9)الميالدي كنائس القرن التاسع عشر فياستخدمت  التيالحجر من أكثر المواد و 
، ومن المواد دة بمدن القناة كنائس القرن التاسع عشر وخاصة الموجو  فيالحجر بصورة أساسية 

 .بناء برج الكنيسة  فيالمستخدمة ايضا الطوب اآلجر 
ومن طرق المعالجة المعمارية أيضًا لتقليل درجة الحرارة داخل الكنيسة سمك الجدران الذى يبلغ  

للمبنى مما يساعد على توفير  الداخليسم وارتفاع واجهة الكنيسة لتوفير حيز من الفراغ 45ى لحوا
 . (10)والتقليل من درجة الحرارة الداخلية للكنيسة الداخليحيز مناسب من الظل 

 

 :عناصر التخطيط العام للكنيسة 
   الفتحات وعناصر التهوية :

كنيسة السيدة العذراء  فيفقد أخذت الفتحات  (11)تؤثر الفتحات على خواص التشكيل البصرى للواجهات
المدخل  ات الخارجية للكنيسة وفتحةالواجه فيبأسوان طابعًا منتظما من خالل مجموعة من النوافذ 

البناء بقواعد معينة لتحقيق العوامل الوظيفية لتنظيم الدخول والخروج والنوافذ  بالتزاممما أعطى احساسًا 
على المداخل وهذا ما نجده بالواجهة الغربية  اإلنشائيكمصدر للضوء والتهوية أو لتخفيف الضغط 

 للكنيسة .
وهى من أقدم النوافذ  دائري عنصر النوافذ المستطيلة المعقودة بعقد السيدة العذراء كنيسة واستخدم ب 

، كما ظهرت النوافذ المخففة فوق  الميالديالقرن الخامس  في استخدامهافى العمارة الكنسية وقد شاع 
 .تهوية وإضاءة مثل باقى النوافذ  نلى ما تقدمه ماإلضافة إالغربية للكنيسة هذا ب المداخل بالواجهة

حيث تتكون النافذة من فتحتين مستطيلتين تنتهى من أعلى بعقود  ما بين نوافذ توأميةالنوافذ وتنوعت 
العمارة اإلسالمية  فيوقد انتشر هذا النوع من النوافذ  وتوجد بالطابق الثالث لبرج الجرس ةمستدير 

القرن التاسع عشر عمائر  في، كما ظهرت  (12)المملوكيخاصة فى العمائر التى ترجع إلى العصر 
 كما اإليطالية الكنيسةفنجدها في  والقرن العشرين
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 واجهةبجاردن سيتي ونوافذ  هانمباشا محمد ونوافذ قصر شيوه كار  إسماعيلفي نوافذ قصر  هارأينا
  .(13)لقصر سعيد حليم والشماليةلقصر الزعفران  الجنوبيةالنيل باإلضافة إلى النافذة  قصر

العصور  فينوافذ الكنيسة الغربية حيث تميزت عمارة الكنائس األوربية  فييضًا أكما ظهر هذا النوع  
 فيكانت مستخدمة  والتيالكنيسة  فيالعقود المستديرة  باستخدامالفن الرومانسكى  فيالوسطى 

كما وجدت النافذة الصليبية ة بالزجاج الملون والنوافذ جميعها مغشا (14) الكنائس البازيليكية الرومانية
استخدام  فيوالمعمار هنا متأثرا بالكنائس الغربية  ة الغربيةتوجد بالواجه التيأعلى النافذة المزدوجة 

النوافذ وتنوعها وفى ذات الوقت توفير المهابة داخل المبنى بقدر من الظل أكثر من اإلضاءة وجاء 
 ذلك بتنوع أماكن هذه النوافذ واتساعها .

 الواجهة :
من الكتاب المقدس دينية  موضوعات ووجود النقوش المجسمة تمثلتميزت واجهة الكنيسة بالبساطة  

 د نصف مستديرةك حيث أصبحت الواجهة تميل إلى البساطة يزينها عقو كعادة الطراز الرومانس
وهو صغيرة وللكنيسة مدخل واحد ويعلو الواجهة فرنتون يزين نهاية الواجهة  محمولة على دعامات

روما بواجهة معبد البانثيون والذى يرجع تاريخه إلى  في عن مثلث منفرج وهذا الفرنتون نجده عبارة
، كما انه أصبح من أهم سمات الطرز الكالسيكية  (15)عهد اإلمبراطور اوغسطس فيق.م .  27سنة 

كنائس محافظة الشرقية ومدن القناة أعلى حجاب الهيكل بكنيسة  فيونجده  (16)القرن التاسع عشر في
 شمالية والجنوبية والغربية بالكنيسة اليونانيةلبالزقازيق وفى الواجهات ا مار يوحناالعذراء والقديس 

 . (17)ببورسعيد
استخدام  فيومراعاة التماثل بها وكذلك  وجود النوافذ في الكالسيكيلطراز كما تأثرت الواجهة أيضا با
 .(18)تحيط بالنوافذ وبالواجهة التياألكتاف الجصية المدمجة 

  المدخل :
مواجهة  فيجهة الغربية لتكون لتكوين واجهة الكنيسة واألصل بها انها توجد با فيللمدخل دورًا هامًا 

العصور  فيمداخل الكنائس األوربية  ة الشرقية وهومن نوع المداخل البسيطة ولكنه يشبهالهيكل بالجه
 جانبيالمدمجة على  ووجود األعمدة( 2)لوحة رقم(19)بالمنحوتات البارزةتميزت بزخرفتها  التي وسطىال

 . (20)المدخل
  برج الجرس :

 

نهايته  فيوهو ذلك البرج المرتفع الذى يحمل  (21)العمارة اإلسالمية بالمئذنة فيويعرف  سالجر  برج
 الصالة وكان بداية إنشاء البرج دعوة المسيحين إلى فيالنقرزان )جرس الكنيسة ( والذى يستعمل 

تتكون من ثالثة  والتي باإلسكندريةالذى قام ببناء منارة عالية  الثانييرجع إلى عصر بطليموس 
، فربما الهدف من بناء المنارة متشابه فمثلما ترشد المنارة  (22)ق يعلوها تمثال اله البحر بوسيدون طواب
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هه لمواعيد الصالة ويعلو لمكان كنيسته وجرسها ينب المسيحيالسفن فإن منارة الكنيسة أيضًا ترشد 
 فيا انتشرت األبراج الصليب المقدس مثلما كان يعلو تمثال اله البحر منارة األسكندرية ، كمالبرج 

كنيسة بواتييه  في، كما يطراز العمارة الرومانسك فيالعصور الوسطى فنجدها  فيالعمارة الكنسية 
 والتيالعمارة القوطية  فيفرنسا كما وجدت  في الميالديعشر  الثانيترجع إلى أوائل القرن  والتي

إلى القرن  تعود والتيينة ريمز كانت تنتهى بنهاية هرمية أو مسطحة ومثال ذلك واجهة كنيسة مد
تنتهى بقبة  والتي كنيسة السيدة العذراء موضوع البحثوقد وجد هذا العنصر بفرنسا  فيالثالث عشر 

برج الكنيسة  يبة الشبه بقبةوقر (23)م(1296تغطى كاتدرائية فلورنس ) التيصغيرة قريبة الشبه بالقبة 
 .  بالسويسالالتينية 

 

 :( Narthex)النارتكس 
 

يلى مدخل الكنيسة ثم يليه باب  داخليتلى مدخل الكنيسة والنارتكس بهذه الكنيسة  التيوهو المساحة  
المعابد الفرعونية مثل  في، ظهر هذا العنصر قديما  (35آخر يفتح على داخل الكنيسة )لوحة رقم

على النارتكس مثل دير األنبا شنودة واألنبا  كةكثير من الكنائس البازيلي احتوتمعبد الرامسيوم كما 
كما  (24)بشاى بسوهاج ودير أبو حنس بملوى ودير األنبا أرميا بسقارة وبازيليكا دندرة واألشمونين وارمنت

كنيسة سانت اوجينى ببورسعيد  فيوجد هذا التخطيط ايضًا فى كنائس محافظة الشرقية ومدن القناة 
ببورسعيد وكاتدرائية بورسعيد وفى العمائر  اإليطاليةيس وفى الكنيسة وفى الكنيسة الالتينية بالسو 

 .(25)الكنائسية بمدينة االسماعيلية فى كنيسة الراهبات
 

 التخطيط :
 

دول البحر  فيوهو الطراز الذى انتشر ( 2)شكل رقمالصالة الواحدة  تنتمى الكنيسة لطراز كنائس 
 سيحيون يجتمعون فى البدايةالعقيدة المسيحية فقد كان الموربما تأثر هذا الطراز ببساطة متوسط ال
على غرار السيد المسيح  (26)احدى قاعاته فيالعشاء السرى  بيوت خاصة فيصلون ويحتفلون بذكرى ب

" علية صهيون" وهى قاعة بيت سكنى ، ثم انتشر بعد ذلك هذا  فيالسرى الذى أقامه  عشاءه في
على  اعتادوا ، بعد أن التخطيط فهذا التخطيط البسيط أشبه ما يكون بمنزل خصص لعبادة هللا

كان يقوم ببنائها  التيبداية ظهور المسيحية ، وكذلك تأثرا بالكنائس النذرية  فيوسهم سرًا ممارسة طق
 السكان الذين ال يحتاجون غير مكان بسيط القرى قليلة فيوجد هذا الطراز ذلك المؤمنين نذورا هلل وك
 يقيمون به الشعائر .

بواكير الكنائس المسيحية المكونة من قاعة كبيرة مكونة من  فيوقد ظهر هذا النوع من الكنائس 
 فيذا ما نجده وه دعامات مدمجة بالجدران الجانبيةبه أجنحة جانبية  ويوجد بالجدران  ال يوجدصحن 

الكنيسة القديمة بدير القديس  فيونجد هذا التخطيط  (36كنيسة السيدة العذراء بأسوان )لوحة رقم
كنائس  فيونجده أيضا ، (27)انطونيوس بالبحر األحمر وفى الكنيسة القديمة بدير أبو حنس بملوى 
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بالزقازيق  اإلنجيليةبالجديدة والكنيسة  المشرقيكنيسة األمير تادرس  فيمحافظة الشرقية ومدن القناة 
وكنيسة القديسة  اإلنجيليةوالكنيسة  اإليطاليةوالكنيسة األسقفية والكنيسة الالتينية بالسويس والكنيسة 

  .(28)باإلسماعيليةآجات )كنيسة الراهبات( 
 : الهيكل )منصة الشمامسة(

 

وقد عرف هذا ، (29)المكان الذى يقدم فيه القربانويعرف بقدس األقداس والقبة المحتجبة وبيت هللا وهو  
الجهة الشرقية من الكنيسة ليكون أمام  فيالمعابد الفرعونية والرومانية ويوجد دائما  فيالعنصر 

السيد المسيح " ألنه كما البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى  مجيءالمؤمنين الذين ينتظرون 
الكنائس القبطية اال ان  فيوإن كان هذا السائد  (30)ابن اإلنسان" مجيءالمغارب هكذا يكون أيضًا 

الكنائس  فيالكنائس الغربية خاصة الكاثوليك واإلنجيلية لم تلتزم به فنجد هياكل ناحية الغرب 
مصر فقد التزموا بالتقاليد السائدة  فيال يوجد  اإليطاليةهذا النموذج من الكنائس  في، ولكن  اإليطالية

كما تميز الهيكل أيضًا بارتفاعه عن أرضية صحن  القبطية بوضع الهيكل جهة الشرق ، يسةالكن في
الكنيسة وهذا ما التزم به المعمار هنا فنجد الهيكل يرتفع عن أرضية الصحن بأربع درجات من الرخام 

الطقس  قيود على دخول الهيكل على عكس بأي، كما اننا نجد أيضًا عدم التزام الكنيسة الكاثوليكية 
               ذية. نوتية وال يجوز الدخول باألحالرتب الكه ذيلغير الذى ال يبيح دخول الهيكل  القبطي

على عكس الكنيسة موضوع البحث فقد فتح الهيكل  فيالكنيسة القبطية بندرة وجود النوافذ  تتميزو  
نصف ويغطى شرقية الهيكل ( 33بالجهة الشمالية والجنوبية من الهيكل فتحة نافذة كبيرة )لوحة رقم

 . قبة
ال  التيالكنائس المبكرة  فييحتل الجهة الشرقية بكاملها ونجد  سة على هيكل واحدوتحتوى الكني 

وهو من الهياكل المتجاوز لنصف بعض كنائس وادى النطرون  فياال على هيكل واحد كما  تحتوى 
كما ظهر هذا النوع أيضًا  ، (31)كنائس النوبة مثل كنيسة سيرا وكنيسة وادى غزالى فيدائرة الذى وجد 

كنائس مصر الوسطى مثل كنيسة مار جرجس بسدمنت الجبل وكنيسة القصير إلى الشرق من  في
 فينجد له مثال  كما ،بسيناءفيران  بواديكما نجده فى كنائس تل محرض  ، (32)القوصية وهى صخرية

 .(33)كاتدرائية فلورنسا بإيطاليا في( وكذلك 1120ــــ1080كنيسة سانت سرنان ) فيفرنسا 
 

 الشرقية :
 

 تأثيرها لقوة ونظرا كروي  نصف سقف لها بالكامل، الهيكلكبيرة تشمل عرض عبارة عن حنية 
تجويف بالحائط الشرق يشير إلى  هياألصل  فيوالحنية  من الهيكل الشرقيوتحتل الجزء  البصري 

حضن األب المفتوح للمؤمنين وتعددت أشكال حنية الهيكل الشرقية إذ تأخذ الشكل المستطيل أو 
جهة الشرق وفقا  فيموضوع البحث ، وموقعها غالبا  الكنيسة فيكما هو الحال  الدائري  الشكل

تجاه لذلك يولى المسيحيين وجوههم ان السيد المسيح سيعود مرة ثانية من هذا اال المسيحيللمعتقد 



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

309 
 

كنيسة  فيبعض الكنائس الغربية الحنية جهة الغرب كما  فيشطر الشرق أثناء الصالة وان كنا نرى 
كنيسة القديسة ماريا أو تأخذ االتجاه  في، كما الغربي الشمالي االتجاهالقديس بطرس بروما أو تأخذ 

 فينجدها باتجاه الجنوب الشرق مثلما نجد  آخري  كنيسة القديس مرقص وأحياناً  فيكما  الشمالي
 .المعماري وذج األول لتطور هذا العنصر م، كما تعد جبانة البجوات الن  (34)كنيسة سابا

على شرقية نصف مستديرة  الميالديتعود إلى القرن الرابع  والتي قبليوكذلك احتوت كنيسة الفاو  
 .(35)ويعتقد أنها انتقلت منها إلى كنائس مصر العليا والسفلى

دير مارجرس بسدمنت  هيكل شرقيةفي  مستديرةنصف  شرقياتوفى كنائس مصر الوسطى نجد 
يكل كنيسة ھ شرقيةيكل كنيسة مقردير األنبا بوال ببوش، كما تتميز ھسويف وشرقيات  ببنيالجبل 
ياكل كنيسة دير ھ شرقيةعلي ساللم "ثرونوس"، وكذلك  واحتوائها تهاأنطونيوس بضخمااألنبا 

مينا بأبنوب وشرقية  يكل الكنيسة الجنوبية بدير مارھالسنقورية إلي الغرب من بنى مزار وشرقية 
دير أبي مقار بأبى  بكنيسة مستديرةتيج كما توجد شرقيات نصف  كنيسة الباليزة إلي الغرب من أبو

يكل الشمالي ھال شرقيةكما في  دائريةنصف  شرقيات ، كما تتضمن كنائس ملوى أيضاً  (36)جتي
من بقايا المدينة الواقعة إلي  والجنوبيةالوسطى  الكنيسةبكنيسة دير األنبا بشوى وكذلك في أطالل 

ر فين الكنيستين بجبل جنوب ديھالنصف دائرية في ك الشرقيةالشمال من دير أبو حنس، كما نجد 
لقرية شيبا  المواجهةالكنسي  والكهفالكنسي بجبل دير أبو حنس  الكهفالبرشا "دير أبو فام"، وفي 

 .(37) الشرقية
 بورسعيد، بمدينة أوجينى سانت كنيسة يكلھحنية  فيوفي كنائس محافظة الشرقية ومدن القناة نجدها 

  العذراء وكنيسة لوحة، ،بالجديدة المشرقي تادرس األمير كنيسة وحنية
  ببورسعيد، اليونانية بالكنيسة األوسط يكلھوالقديس ماريوحنا بالزقازيق، لوحة وحنية ال

 . (38) وحنية كاتدرائية بورسعيد ، وكاتدرائية اإلسماعيلية 
 

 المذبح :
المذبح من الناحية المعمارية عبارة عن مكعب من البناء مسقطه مربع تقريبًا يعلوه لوح من الرخام  

وهو يرمز إلى مائدة  موضوع البحثالكنيسة  فيكما هو الحال  الشكل المستطيل أو المربع،يأخذ 
الكنيسة  فيالعشاء األخير  ويستعمل المذبح إلقامة القداس وللمذبح أهمية كبيرة من الناحية الطقسية 

تى حيكل وسط اله فيالكنيسة القبطية وهو منفصل عن الجدران قائم  فيالكاثوليكية ،كما هو الحال 
هذ الكنيسة  فيأثناء إجراء الطقوس أو فى أثناء المواسم واألعياد ،كما ان المذبح  فييتسنى الحركة 

الكنيسة القبطية عماًل بالوصية  فيوضع فوق أرضية الهيكل مباشرة دون ارتفاع كما هو الحال 
وقد والمذبح من الرخام . (39)كيال تنكشف عورتك عليه " مذبحياإللهية القائلة " وال تصعد بدرج إلى 

ونحت  هندسيشكل صليب كبير بداخل شكل عبارة عن كل جانب  في ه  أشكال زخرفيةنحت بجدران
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 التيالكنيسة القبطية  فياألركان شكل دعامات عليها زخارف بارزة وهذا على عكس ما نجد  في
حت على جدران يحرم الن القبطيأو رسومات فالطقس  زخرفيعنصر  أيتتميز بخلو المذبح من 

مذبحا من حجارة فال تبنه منها منحوتة إذا رفعت  ليالمذبح عمال بالوصية اإللهية " وإن صنعت 
 . (40)عليها أزميلك قد منتها"

مذبح  فيالشرقية ومدن القناة فنجده  محافظة فى كنائسوظهرت المذابح ذات األشكال الزخرفية 
والكنيسة األيطالية  بالسويس الالتينية الكنيسةكنيسة سانت أوجينى ببورسعيد ، وفي مذبح كال من 

 .اإلسماعيلية بمدينة الراهبات وكنيسة اإلسماعيلية كاتدرائيةومذبح كاتدرائية بورسعيد ومذبح 
 

  حجرتا الهيكل الجانبيتان :
ويطلق المعابد األشورية والبابلية  فياستعمل من قبل  شرقيوتكتنف الشرقية حجرتين وهو تخطيط 

على الحجرة الجانبية بالمعابد ( وكان يطلق قديمًا   pasto phoriumعليها اسم باستوفوريوم )
يطلق  والتيالقديمة وكذلك اطلقت على أماكن سكن الرهبان المعينين بالمعبد وكانت الحجرة الشمالية 

تستخدم أحيانًا لحفظ أوعية  فهينى بمختصات الدياكون )الشماس( تع والتي( Diaconiconعليها )
 .الكنيسة موضوع البحث فيكما هو الحال كتب الدينية والمالبس الكهنوتية الكنيسة وال

أعداد الموائد  فيوكانت تستخدم هاتين الحجرتين  (41)أما الحجرة الجنوبية فيطلق عليها "قونومية" 
مثلما  (42)للناس وإهدائهم منها وأحيانًا يتم تحويل الحجرة الجنوبية إلى معموديةعطايا المقدسة واستقبال ال

 كنيسة السيدة العذراء موضوع البحث . فيهو الحال 
كنيسة السيدة العذراء  فيتميزت بها الكنيسة القبطية فنجدها  التيوحجرتا الهيكل من العناصر    

بجبل الطير بسمالوط وفى كنيسة كوم النمرود وغرب شوشة بسمالوط وفى كنيسة دير العذراء بالمجر 
( 24المزار رقم )الجديد ومن هذه المزارات بجبان بعض المزارات  في، كما أنها ظهرت  بالقوصية

يم وكنيسة دير العذراء بالحواويش دير المالك بالسالمون شرق إخم في، كما وجدت ( 16والمزار رقم )
  . (43) بإخميم

الكنيستين المكتشفتين  فيشبه جزيرة سيناء فقد ظهرت  فيأما  ،(44) وفى الكنيسة المعلقة بمصر القديمة
 .(45) الميالديأواخر القرن الرابع  في الكنائس السورية فيوظهر هذا العنصر بالفوسيات بشمال سيناء 

يمتد من الشرق بدون ممرات جانبية مستطيلة الشكل واحدة عبارة عن صالة صحن الكنيسة  الصحن :
سماع  فيواالشتراك مع الكاهن   هو المكان الخاص بالشعب حيث يجتمع الناس للصالة إلى الغرب و 

الغالب  فيالقداس والتأمين على الدعاء وسماع الوعظ والتعليم مع الشمامسة والمرتلين الذين يقفون 
والصحن هو المساحة المحصورة بين المدخل والهيكل  (46)بالقرب من باب الهيكل إلى اليمين واليسار

وضع األيقونات للتوعية  فيجدرانه والتهوية وكذلك تستخدم  لإلضاءةعمل فتحات  فيوتستغل جدرانه 
 . خشبينيسة سقف تغطية صحن الك فيواستخدم  ووجد بجدرانه الدعامات المدمجة ، الغير مباشرة
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األمير  كنيسةفي  فيكنائس محافظة الشرقية ومدن القناة فنجده  فيوقد ظهر تخطيط هذا الصحن 
الآلتينة  والكنيسةاإلسقفية  الكنيسةتادرس المشرقي بالجديدة والكنيسة اإلنجيلية بالزقازيق وكذلك 

 ،باإلسماعلية" الراهبات كنيسةوكنيسة القديسة آجات " اإلنجيلية والكنيسة اإليطالية والكنيسة بالسويس
 القديمة الكنيسةالبحر األحمر وفي بدير القديس أنطونيوس ب القديمة الكنيسة في الشكل ھذاد وج وقد

 . أبو حنس بملوى  بدير
 :اإلنشائية العناصر المعمارية 

 المعمودية :
كان العماد طقس من الطقوس اليهودية ثم أصبح من أسرار الكنيسة القبطية والكاثوليكية وكانت تتم 
عملية العماد بتغطيس الشخص المعمد بالماء ثالثة دفعات على اسم الثالوث المقدس وفى أثناء 

ثل الكنيسة لتقديسها والعماد طقس يعترف به الكنيسة الكاثوليكية م المياهالعماد يصلى الكاهن على 
 .(47)القبطية

األنهار أو الينابيع ولكن بعد ذلك أصبح لها مكان  فيبداية المسيحية  فيوكانت تتم عملية العماد 
الجهة  فيهذه الكنيسة يوجد  فيولكن وقد اختلف موقع المعمودية داخل الكنيسة  الكنسيداخل المبنى 

م 1078السابع والستين ) الثانيالجنوبية الشرقية ولعل ذلك يرجع إلى األمر الذى أصدره البابا كيرلس 
الكنيسة  فيوهذا ما نجده (48)م( بجعل حجرة المعمودية إلى اليمين من الداخل إلى الهيكل1092ــ

عذراء مريم ببورسعيد حيث مدن القناة مثل كنيسة السيدة الكنائس  فيأمثلة  ونجد لهذاموضوع البحث 
 .توجد حجرة المعمودية على يمين الهيكل

ارض حجرة المعمودية ومنها  فياتخذت اجران المعموديات أشكاال مختلفة فمنها الحوض الغاطس 
 والسداسيالجوانب  الرباعيالشكل والمستدير والمستطيل وخارج مصر نجد الحوض  الصليبيالحوض 

من الرخام  فهو عبارة عن حوض  ، البحث يرجع إلى هذا النوع ضوعالجوانب وحوض الكنيسة مو 
شكل مستدير  الجوانب بينما الحوض من أعلى له من الزخارف له قاعدة سداسية الخالياألبيض 

 .(49)كنيسة الظهور األسقفية ببورسعيد فيمدن القناة كنائس  فيونجد مثال لهذا 
 الدعامات :

خالية من الزخارف برز بروزًا قليل ويعلوها تيجان تأو بدنات بالحوائط  يوجد بالكنيسة دعامات مندمجة
بجانب  زخرفيالكورنيش الذى يزين أسفل السقف ويبدو أن هذا العنصر قد استعمل بغرض  كونها

هذا فضال عن استخدام الدعامات الحاملة لمقصورة دة للحوائط ، كركائز سان اإلنشائيالغرض 
 .المرتلين 

الواجهة والبرج والدعامات الحاملة للعقود والدعامتين الموجودتان  فيتوجد بين النوافذ  التيوالدعامات 
 فيكما استخدم ، لمبكرة االعمارة اإلسالمية  فيوقد استخدم هذا العنصر شرقية الهيكل  جانبيعلى 

كنيسة مقر دير األنبا أنطونيوس  فيكنائس الصعيد نجده  ففيلى مر العصور عمارة الكنائس ع
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كنائس مدن القناة  في ، واستخدم أيضا (50)ببوش كما استخدمت بكنيسة المالك ببنى مجد بمنفلوط
الحوائط الداخلية لكنيسة السيدة العذراء مريم وكنيسة سانت أوجينى ببور سعيد وكنيسة  فيفنجدها 
، وفى كنائس الدلتا جده فى كنيسة العذراء  (51)سويسالصالح والكنيسة اليونانية األرثوذكسية بال الراعي
 .بأبيار

بالبتانون وكنيسة العذراء واجهات كنائس األنبا صرابامون  فيكما استخدمت كحليات معمارية 
 . (52)نيسة مار جرجس بطوخ دلكابكو 
 :لعقود ا
 )عقد األنتصار( فنجد عقد كبير أمام الهيكلتخفيف الحمل على الدعامات  فيكما استعملت العقود  

حنية  استخدمت العقود لتتويجكما  للحجرات الجانبيةمساحات الجانبية المؤدية دعمت ال التيوالعقود 
)شكل تتويج فتحة المدخل وفتحات النوافذ  فيكما استخدمت العقود وتدعيم الجدران الجانبية  الهيكل

جميع  فيوهذا العقد انتشر  دائري صف الكنيسة نوع واحد من العقود وهو العقد الن فيواستخدم ( 1رقم
الكنائس  فيمصر واستخدم  فيالعمارة اإلسالمية  فيأقطار العالم القديم والوسيط والحديث كما وجد 

 في، فظهر  (54)تميز العمارة الرومانسكية الطىوكان هذا العقد من أهم السمات  (53)الغربية والشرقية
 في، كما استخدم  (55)كنيسة أبانوب بسمنود غربية وفى كنيسة الشهيدة رفقة فيكنائس شمال الصعيد 

 كنيسة سانت أوجينىو معظم مدن القناة فنجده فى كنيسة العذراء مريم وفى كنيسة الظهور األسقفية 
 .(56)وفى الكنيسة اليونانية بالسويس ببورسعيد

 بمدينةالمشرقي كنيسة القديس تادرس  فيكنائس محافظة الشرقية ومدن القناة فنجده  فياستخدم و 
 الآلتينة بالسويس والكنيسة اليونانی وكاتدرائيةوالكنيسة  وكال من كنيسة العذراء وماريوحناالجديدة 

 باتھالراوكنيسة  اإلنجيليةبالكنيسة كاتدرائية اإلسماعيلية و برونية ببورسعيد و والكنيسة الما سعيدبور 
              .(57)ةباإلسماعيلي

عشر القرن الثامن عشر والتاسع  فينائس الجيزة أديرة وك فيبكثرة  دائري استعمل العقد النصف كما  
دير قزمان ودميان ودير الرسل بأطفيح، وفى دير األمير تادرس ودير السيدة  فيالميالديين فنجده 

 العقود التى تحمل السقيفة التى تحمل السقيفة فيالعذارء بأتريس وفى كنيسة مارمرقس بأم المصريين 
 .(58)والعقد الذى يتوج باب الدخول إلى الكنيسة، وفى كنيسة السيدة العذارء بأسكر

 يدھالش كنيسةوفى كل من  رفقة الشهيدة كنيسةكنيسة أبانوب ، وفى  فيوفى كنائس الدلتا نجده  
األنبا صاربامون، وفى كنيسة العذارء بأبيار وفى كنيسة أبانوب وكنيسة العذارء  وكنيسة أبانوب
  .(59)بأبيار

 بالبهنسان النصارى وكنيسة المقبرة المكتشفة يكنيسة العذراء بأشن فيوفى كنائس مصر الوسطى نجده 
 بدير العذراء وكنيسة بسمالوط األعمدة بطحا مارمينا وكنيسة السنقورية بدير تادروي  األمير وكنيسة
 .(60)بمنفلوط مجد ببنى المالك كنيسة عقود وجميع المحرق 
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كنيسة الدير األبيض وكنيسة الدير األحمر وفى كنيسة دير  فيوفى كنائس سوهاج ظهر هذا العقد 
وبكنيسة مار جرجس بالعيساوية وبدير األنبا تادرس المالك وكنيسة الست دميانة بأخميم 

 .(61)بالصوامعة
 : االنتصارعقد 

 

العمارة  فيالعمارة الرومانية وهو من أشهر العقود المستعملة  فيمن أقواس النصر  مقتبس 
يكل علي جسم الكنيسة وسمى بالعقد ھو العقد الذى يفتح الحنية الكبيرة في الھ (62)الكنسية

 ، استخدم الكنيسة المنتصرةو رمز وتعبير عن ھ، والميالدياإلنتصارى أبتداءا من بداية القرن التاسع 
 ر القرن التاسع عشر فنجدهور التقنيات الحديثة أواخھعلي نطاق واسع مع بداية القرن العشرين مع ظ

وفي القرن السادس والسابع الميالدي وجد في  طوائفها اختالففي الكنائس الشرقية والغربية علي 
أعمدة تدل علي وجود عمودين علي جانبي  الكنيسة الشمالية في مجمع مارمينا بمريوط آثار لقواعد

ر العقد االنتصاري كذلك فى كنيسة دير القديس أبوفانا بملوي ھ، وقد ظ( 63)يكلھفتحة حنية ال
احتوت كنيسة دير أبو حنس بملوي علي عقد انتصاري مدبب يفتح علي ( ، 64)يكلھيتقدم ال

ياكل ذات الحنية ھاج يتقدم منطقة الھ، كما وجد أيضا فى بازيليكا األنبا شنودة بسو(65)يكل ھال
ر العقد اإلنتصارى في كنائس ھ، وقد ظ(66)الثالثية. الحنيات العقد اإلنتصاري المدعم باألعمدة

محافظة الشرقية ومدن القناة في كال من كنيسة العذراء وماريوحنا وكذلك الكنيسة األسقفية والكنيسة 
وكاتدرائية بورسعيد، وكاتدرائية اإلسماعيلية،  .والكنيسة اإليطاليالآلتينة ، والكنيسة اليونانية، شكل 

، كما التخلو كنائس مصر الوسطى من ( 67)بات" باإلسماعيليةھوكنيسة القديسة آجات "كنيسة الرا
وجود عقد االنتصار، إذ نجده في كنيسة دير العين سعف الثانية بالخارجة بالوادى الجديد، كما أن 

الجديد وكنيسة  بالواديالمعمارية علي وجوده في كنيسة دير أبي متى بالداخلة  دھناك بعض الشواھ
  .(68)بأسيوطدير الباليزة  

من الواجهة  تزيين المدماك األخير في جماليالكورنيش كعنصر استخدم الكورنيش ) األفريز( : 
من  الثانيفصل بين المستوى األول والمستوى كذلك استخدم  للو الفرنتور الغربية للكنيسة أسفل 

 أسفل السقف لتزين صحن الكنيسة . فيكما استخدم الواجهة 
قصور فلورنسا وفى القاهرة نجدها داخل  في انيش من مميزات عصر النهضة ونجدهاوهذه الكر 

 فيكنائس مدن القناة  فيوفى العمارة الكنسية نجدها قد ظهرت القصور المتأثرة بعصر النهضة 
  .(69)كنيسة سانت أوجينى ببورسعيد وكنيسة الظهور األسقفية ببورسعيد

خالل  يرفخوز  معماري وقد ظهر الفرنتون كعنصر ،  من أهم سمات العمارة الكالسيكيةالفرنتون :
وهو عبارة الكنيسة موضوع البحث  فيتتويج الواجهات كما هو الحال  في استخدمالقرن التاسع عشر 
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وظهر الفرنتون  تتويج األبواب والنوافذ فيكما استخدم أيضا ، عن وحدة معمارية مثلثة تعلو الواجهة 
  . المنشية حيكنائس محافظة الشرقية ومدن القناة وفى كنائس  فيبأشكاله المختلفة 

بمنطقة النارتكس وهما عبارة عن يوجد اثنان مثبتان بالدعامات الحاملة لمقصورة المرتلين المبركة : 
القليل من الماء المقدس بالصالة يستخدمه رواد الكنيسة  فيهايوضع حوضين صغيرين من الرخام 

 الكنيسة فيالكنائس الكاثوليكية بمحافظة الشرقية ومدن القناة فنجده  في،ونجده  للبركة أنفسهملرش 
 . اإلسماعيلية وكاتدرائية بورسعيدمدينة  في بورسعيد وكاتدرائية اإليطالية

 

 الخاتمة :
 

لنموذج من كنائس الجاليات األجنبية توثيقية وصفية تحليلية  ألول مرة بعمل دراسةقامت الدراسة  ـ
 نيان . بو بأسوان للمرسلين الكوم

 وإلبرازعدد من المساقط األفقية والرأسية للكنيسة لتوضيح التخطيط الذى تنتمى اليه تم عمل ـ 
مت الدراسة بنشر عدد من اللوحات الخاصة التفاصيل الداخلية والخارجية بالكنيسة ، وكذلك قا

 لكنيسة تنشر ألول مرة .با
بينت الدراسة ان الكنيسة تنتمى لطراز الصالة الواحدة وهو من أبسط التخطيطات الكنسية ، كما ـ 

الرهبان  إلقامةالمخصصة  المبانيعلى عدة ملحقات مثل الكنيسة  بينت الدراسة أيضا احتواء
والراهبات والمدرسة الكاثوليكية ألبناء الجالية وقاعة مناسبات ويحيط بالجميع سور يتوسط الجهة 

 الغربية منه باب للدخول إلى الكنيسة وملحقاتها .
ذا من الهيكل له الجنوبيتعرض الكنيسة لبعض التجديدات ويوجد تاريخ مدون بالجانب  بينت الدراسةـ 

، كما يوجد نص على يمين المدخل م( وهو تاريخ تجديد الهيكل 1938التجديد وهو تاريخ )نوفمبر 
 .(2010الذى يتوسط الجهة الغربية من الكنيسة يحمل تاريخ تجديد الواجهة وهو تاريخ )

الكنيسة ن من النصوص الالتينية وتم ترجمتها ، كما احتوت احتواء الكنيسة على اثنيبينت الدراسة  ـ
 على نصوص باللغة االنجليزية المترجمة إلى اللغة العربية .

عصر النهضة والطرز الكالسيكية الجديدة  وطرازي ظهور التأثيرات الوافدة مثل الطراز الرومانسكى ـ 
. 

 كشفت الدراسة ظهور بعض العناصر المعمارية المتأثرة بالعمارة السائدة فى مصر فى  ـ   
 المثلث والكرانيش والدعامات المدمجة .عشر مثل الفرنتون القرن التاسع     
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 شكالاأل

 
 (1شكل رقم )

 للكنيسة العذراء مسقط رأسى

 
 (2شكل رقم )

 مسقط أفقى لكنيسة العذراء

 
 (3شكل رقم )

 مسقط رأسى لهيكل الكنيسة من الداخل

 
 (4شكل رقم )

مسقط رأسى لهيكل لكنيسة من الداخل للجهه 
 الغربية ويظهر بها مقصورة المرتلين 
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 اللوحات :

      
 (1)لوحة رقم

 الباب الذى يؤدى إلى المساحة التى تتقدم الكنيسة

 
 (2)لوحة رقم

 كنيسة السيدة العذراء بأسوانل الواجهة الرئيسية

 
 (3)لوحة رقم

المسجى بواجهة كنيسة السيدة مجسم للسيدة العذراء والمسيح 
 العذراء

 
 (4)لوحة رقم

 مجسم لبشارة السيدة العذراء بواجهة كنيسة السيدة العذراء

 
 (5)لوحة رقم

مجسم للسيدة العذراء تحمل السيد المسيح بواجهة كنيسة 
 السيدة العذراء

 
 (6)لوحة رقم

 الكتابات بأعلى واجهة كنيسة السيدة العذراء بأسوان
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 ( 7)لوحة رقم

 النص الذى يوجد على يسار باب كنيسة السيدة العذراء بأسوان
 

 
 (8)لوحة رقم

النص الذى يوجد على يمين باب الدخول لكنيسة السيدة 
 العذراء بأسوان           

 
 (9)لوحة رقم

 الواجهة الجنوبية للكنيسة
 

 (10)لوحة رقم
 منارة كنيسة السيدة العذراء بأسوان

 
 

 (11)لوحة رقم 
 سلم برج الجرس بكنيسة السيدة العذراء بأسوان

 

 
 

 (12)لوحة رقم
لنوافذ التى فتحت بالجهة الغربية من كنيسة السيدة       

 العذراء
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 (13)لوحة رقم

 النافذة التى توجد بالجهة الجنوبية من كنيسة السيدة العذراء
  

 (14)لوحة رقم
 حوض المياة المقدسة )المبركة(

 
 (15)لوحة رقم

 مقصورة المرتلين بكنيسة السيدة العذراء بأسوان

 
 (16)لوحة رقم

الصالة التى تتقدم غرفة المعمودية بكنيسة السيدة العذراء 
 بأسوان

 
 (17)لوحة رقم

الكتابة التى توجد بالجهة الجنوبية من الصالة التى تتقدم 
 المعمودية بكنيسة السيدة العذراء بأسوان

 
  

 (18رقم )لوحة
الكتابات التى توجد باللوح الرخامى المعلق بالجهة الغربية من 

 الصالة التى تتقدم المعمودية
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 (19لوحة رقم

أيقونة مرسومة بطريقة الفرسكو للمطران أنطونيو ماريا 
 روفيجو 

 
 (20)لوحة رقم

 الزخارف النباتية  التى تعلو باب الدخول للمعمودية

 
 (21)لوحة رقم

 الصالة التى تتقدم المعموديةسقف 

 
 

 (22)لوحة رقم
الباب الذى يوجد بالجهة الشرقية من المعمودية والذى يؤدى 

 إلى المدرسة

 
 (23)لوحة رقم

 الباب المؤدى إلى المعمودية
 

 
 (24)لوحة رقم

ويظهر  النافذة التى تتوسط الجهة الجنوبية من المعمودية
 أسفلها حوض المعمودية
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 (25رقم )لوحة
 النافذة التى تتوسط الجدار الشمالى من المعمودية

 
 (26)لوحة رقم

 المساحة التى تتقدم حجرة الخدمة

 
 (27)لوحة رقم

 النص الالتينى الذى يوجد بالمساحة التى تتقدم حجرة الخدمة
 

 
 (28)لوحة رقم

النافذتين الموجودتين بالجهة الشمالية من حجرة الخدمة 
بالجهة الغربية منها والمؤدى إلى سكن  والباب الذى فتح

 الرهبان

 
 (29)لوحة رقم

 العقد الذى يتقدم منطقة الهيكل

 
 

 (30)لوحة رقم
 البرامق التى تفصل بين الهيكل وصحن الكنيسة
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 (31)لوحة رقم

 المذبح الذى يتوسط الهيكل
 

 
 (32)لوحة رقم

 نموذج مجسم لألم تريز

 
 (33)لوحة رقم

 )حضن اآلب( شرقية الهيكل

 
 

 (34)لوحة رقم
 الكتابات على يمين حضن اآلب

 
 (35)لوحة رقم

 منطقة النارتكس بالكنيسة

 
 (36)لوحة رقم

 الدعامات المندمجة بالجدران
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 حواشي البحث:
ـــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــ

فيرونا إيبارشية فيتشينتسا ، وكان له م( فى مركز كولونيا فينينا، محافظة 1858سبتمبر سنة ) 23ولد أنطونيو ماريا فى (ـ 1(
أخت  هى ماريا وثالثة إخوة هم دومينيكو وجيوفانى ولويجي وهو ثالثهم ، كانت أمه دوروثيا ووالده جياكومو من المزارعين ، 

إلى  كانت أسرة   شديدة التدين ، كان ألنطونيو أحالمه على غرار سائر األطفال ففى الرابعة عشرة من عمره قرر االنتساب
م( فى 1884المعهد اإلكليريكى فى   إيبارشية فيتشنتسا لمباشرة الدرسات التى أدت به إلى الكهنوت ولقد رسم كاهنا سنة )

الخامسة والعشرين من عمره ، على أنه فى أثناء سنى دراساته التمهيدية للكهنوت فى المعهد نضجت فيه الرغبة فى تكريس 
فه أن ُيسمح له باالنتساب إلى المعهد إرسالى الذى أسسه دانيال كومبونى فى قيرونا ليكرس نفسه للرسالة ، ولذلك طلب من أسق

م( عمل 1895م :1887نفسه للرسالة فى أفريقيا . وأول مهمة إرسالية كلف بها أنطونيو روفيجيو كانت فى مصر من سنة )
م( كرسه 1985مع غيره فى الحقول وفى سنة ) فى القاهرة ولقب األب أنطونيوس ب "ابونا أنطون" وكان يحلو له أن يعمل

البابا ليون الثالث عشر فى السادسة والثالثين من عمره أسقفا ألفريقيا الوسطى وعينه الخلف الثانى للقديس دانيال كومبونى . 
 إرسالية الكومبونيان فى أفريقيا الوسطى .

 . 25: 1م ،ص2010الكنيسة الكاثوليكية بأسوان ، أسوان ، سنة ــ 
النارتكس : يوجد بالقسم الغربى من الكنيسة يلى المدخل مباشرة ، يقف فيه الموعظون والتائبين والذين يستعدون للمعمودية  (ـ2)

 كما إستخدم كمكان للركوع قبل الدخول إلى الكنيسة وظهر هذا العنصر مع بداية القرن السابع الميالدى .
م ، 2002األثار القبطية والبيزنطية ، مطبعة الحضرى ، األسكندرية ،  عزت زكى حامد قادوس و محمد عبد الفتاح ، ــ

 . 282ص
 .  1881اكتوبر 11مؤسس الرهبنة المطران دنيال كومبونى مات فى الخرطوم  (ـ3)
 . 135م ، ص1987الفت يحى جمودة ، الطابع المعمارى بين التأصيل والمعاصرة ، الدار المصرية اللبنانية ،  (ـ4)
يعقوب النعمانى ، وآخرون ، تأثير البيئة الطبيعية والثقافية فى تشكيل البنية الفضائية ، مجلة جامعة دمشق  حسام (ـ5)

 . 314م ، ص2008الهندسية ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الثانى ، 
اء الوحدات المكونة للنسيج حيدر عبد الرازق كمونة ،واورانس عبد الواحد علوان ، توظيف موارد البيئة المحلية فى إنش (ـ6)

الحضرى ضمن إطار الحفاظ على التراث العمرانى ،       )تجربة حسن فتحى نموذحا( مجلة المخطط والتنمية ،العدد الثانى 
 . 2،5م ، ص2010والعشرون ، السنة الخامسة عشر ، بغداد 

بول شنيارة ، اختيار مواد البناء واالكساء من خالل مواصفاتها البيئية ، مجلة جامعة دمشق ،العدد الثانى ، المجلد الثامن  (ـ7)
 . 17م ، ص2002عشر ، دمشق ، 

 .281قادوس ، األثار القبطية ،صعزت زكى حامد  (ـ8)
 . 285قادوس ،األثار القبطية ،ص عزت زكى حامد  (ـ9)
حميد ، تأثير المناخ على الشكل المعمارى ، مجلة الهندسة والتنمية ، الجامعة المستنصرية بدمشق ، المجلد عيد باسيل  (ـ10)

 . 44م ، ص2002الرابع عشر ، العدد الثالث ، 
 حاتم الصباحى ، المجموعة السكنية والمسكن بمدينة صنعاء بين العمارة التقليدية والعمارة المعاصرة ، رسالة ماجستير  (ـ11)

 . 98م ، ص1987غير منشورة قسم الهندسة المعمارية ، كلية الهندسة ، جامعة القاهرة ،
محمد احمد حسين ، الدالالت الرمزية للنوافذ المستديرة فى العمارة القوطية ، مجلة كلية الفنون الجميلة ، جامعة  (ـ12)

 .182، 90األسكندرية ، ص
، القاهرة  2قصور األمراء والباشوات فى مدينة القاهرة فى القرن التاسع عشر ، دراسة للطرز المعمارى الفنية، ج  (ـ13) 

 .38م ، ص 2002
 . 20،ص4نعمت اسماعيل عالم ، فنون الغرب ، دار المعارف ،ط (ـ14)
 .40م ، ص2014، سنة على أحمد الطايش ، سعاد محمد حسن ، فنون ما قبل اإلسالم ، مكتبة الزعيم  (ـ15)
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ناصر بسيونى مطاوى ، دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة على اتجاهات العمارة فى مصر منذ العصر الفرعونى وحتى  (ـ16)
 . 211م ، ص1991القرن العشرين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الهندسة ، جامعة أسيوط ، 

المسيحية فى محافظة الشرقية ومدن القناه منذ عصر الخديو عباس حلمى الثانى أمينة أحمد مجاهد منشاوى ، العمائر  (ـ17)
 . 223م ،ص2017حتى نهاية عصر األسرة العلوية ، رسالة دكتوراة ، كلية األثار ، جامعة القاهرة ،

م 1996ة القاهرة ، عبد المنصف سالم ، قصر السكاكينى ، دراسة معمارية فنية ، رسالة ماجستير ، كلية األثار ، جامع (ـ18)
  . 236، ص

 . 23نعمت اسماعيل عالم ، فنون الغرب ، ص   (ـ19)
رشا عبد المنعم أحمد ، مقارنة فى األسلوب والتطوير بين فن الرومانسيك والفن القوطى من خالل مثالين لكنيسة مادلين  (ـ20)

 . 21:  13م ، ص2006وكاتدرائية شارتر ، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ،
 . 231م ، ص1995ماجستير ، كلية األثار ، جامعة القاهرة ، قدرية توكل ، كنائس الدلتا فى العصر العثمانى "رسالة  (ـ21)
 . 12م ، ص2014على أحمد الطايش ، حسن : سعاد محمد ، فنون ما قبل اإلسالم ، مكتبة الزعيم ، سنة  (ـ22)
 .30، 28،  22نعمت اسماعيل عالم ، فنون الغرب ،ص  (ـ23)
ية الدينية بمحافظة سوهاج من القرن الخامس حتى القرن الثامن عشر داود خليل مسيحة ، دراسة تحليلية للعمارة القبط (ـ24)

 . 101م ، ص1995الميالدى ، رسالة ماجستير ، كلية فنون جميلة ، جامعة حلوان ، 
 . 232، صامينة أحمد مجاهد، العمائر المسيحية  (ـ25)
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 الدور الحضارى لدير سانت كاترين عبر العصور 

 محمد مصطفى  يمحمد حلمد/                                                        

 ات ـــوث والدراســام البحـعمدير                                                       
 وزارة اآلثار  –جنوب سيناء  ألثار                                                       

  : البحث ملخص
يقع  ،ثرية على مستوى العالمالدينية والتاريخية واألشهر وأهم المراكز دير سانت كاترين واحد من أ

 ،غت عليها تسمية الدير فعرفت باسمهالدير بمحافظة جنوب سيناء بمدينة سانت كاترين التى ط
 ثير الدور الحضارى للدير على الموقع .وكان هذا من تأ

 ،هميته ودوره التاريخى والحضارى بالعديد من المسميات التى عكست أ  عرف الدير عبر العصور
تاريخى بدور  المتطرف بمنطقة طور سيناء على قيامهموقعة كما ساعد دور الدير الدينى و 

السجل التاريخى المدون به  الشهر العقارى للمكان فكان وحضارى بالمنطقة حيث كان أقرب إلى
مر الدير  ،ومصر كل ما يخص ليس جنوب سيناء فقط بل سيناء عامة وبعض مناطق الشام

من  عبر العصور وكذلك هعمارت على بالعديد من المراحل التاريخية والحضارية التى انعكست
هداء من ملوك العالم المعمور فى تلك على سبيل اإل جاءتهالتاريخية واألثرية التى  هخالل مقتنيات

فقير فكان هذا مثاال للتعايش السلمى  أومسيحى غنى  وألم يفرق فى ذلك بين واهب مسلم  ،الفترة
 والتعاون الحضارى عبر العصور .

من خالل دراسة عمارة وكنوز دير سانت كاترين يمكن ببساطة وضع تصور واضح وجلى عن 
ثارها على جدران وملحقات الدير ببصمات التاريخية المتعاقبة والتى تركت آ حقبهاالمنطقة عبر 

 ،عين المتخصصينك العصور الذى ال يمكن أن تخطئه أ واضحة جلية تعكس نمط عمارة وفنون تل
ر مثال واضحا لمحور دراسة التراث الحضارى عمارة وكنوز دير سانت كاترين تعتبلذلك فدراسة 

 والمعمارى والفنى والتاريخى عبر العصور .
 الكلمات الدالة :

  ايقونات -القديسة كاترين-دير -سانت كاترين -طور سيناء -جنوب سيناء
على مستوى العالم وليس  هنوعثريا تاريخيا فريدا من أيعتبر دير سانت كاترين بجنوب سيناء نمطا 

من خاللها التعايش  برزكونه وحدة  فيحيث يشكل الدير نمطا متفرد  ،سيناء خاصة ومصر عامة
ذ تجمع جدران الدير إ ،سالمث الكبرى اليهودية والمسيحية واإلوالتعاون بين الديانات السماوية الثال

عبر العصور لهذا  الحضاري وحدات معمارية وفنية تعبر تعبيرا صادقا عن التعاون والتضافر 
تجلى هللا فيها لسيدنا موسى عليه السالم  التينجد شجرة العليقة المقدسة  هثر الفريد فبداخلاأل

ِس ُطًوى إِ  ۖ  ِإنِ ي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك [المقدس طوى  بالوادي ، كذلك يوجد بالدير 1]نََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ
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ضافة لمسجد جامع يعود للعصر الفاطمى رثوذكس، باإلكاتدرائية ضخمة خاصة بطائفة الروم األ
لألديان السماوية  اكيد مجمعأعتبار الدير بالتا وعلى ذلك يمكن  2حكام هللاأفترة الخليفة اآلمر ب

الكبرى الثالث تعكس التعايش والتعاون السلمى بين أفراد تلك الديانات منذ تشييد الدير فى القرن 
 السادس وحتى اليوم.

، فى منطقة (1خريطة)يقع دير سانت كاترين فى محافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية
ذا الوادى تماما وتحيط به الجبال من ليه، حيث يشغل الدير وسط هإتعرف بوادى الدير نسبة 

، 4، الجنوبية جبل الصفصافة3الشمالية حيث جبل الدير أو جبل العبيد (2)خريطة ثالث جهات
الغربية فهى تفتح على وادى الشيخ وهو الوادى  ، أما الجهة5الشرقية جبل التجلى أو " المناجاة"

 لب المدينة.الممتد من مدخل مدينة سانت كاترين عند الطرفة وحتى ق
الطويل منذ القرن السادس وحتى اليوم وكانت  هعرف دير سانت كاترين بعدة مسميات عبر تاريخ

تلك المسميات تعكس التطور التاريخى والحضارى للدير بالمنطقة، فقد عرف الدير عند تشييده 
عليقة المقدسة، نسبة ألقدم كنيسة شيدت بالموقع وهى المعروفة األن بكنيسة ال 6بدير العذراء مريم

شيدت تلك الكنيسة فى القرن الرابع على يد اإلمبراطورة هيالنة والدة اإلمبراطور قسطنطين  إذ
الكبير وعرفت وقتها بكنيسة العذراء مريم، كما عرف الدير كذلك بدير جبل الرب أو دير جبل 

سرائيل وكان أحد إللجبل الذى تلقى من عليه نبى هللا موسى ألواح شريعة بنى  الشريعة نسبة
أو دير جبل القمر نسبة لجبل 7أسباب تشييد الدير بهذا الموقع، كذلك عرف الدير بدير طور سيناء

الجبل الذى ناجى نبى  هعتبار اموسى الذى عرف بجبل حوريب وهو الجبل األشهر بتلك المنطقة ب
لقرن العاشر أو الحادى هللا موسى ربه من أعاله، وأخيرا عرف الدير بدير القديسة كاترين حوالى ا

اشتهرت باسم كاترين  التي عشر الميالدى، نسبة لشهيدة المسيحية الحسناء السكندرية ذوروثيا
فى أوائل القرن الرابع الميالدى، وتذكر تقاليد الدير بأن المالئكة  باإلسكندريةوالتى عذبت وقتلت 

د الجبال بها وهو الذى عرف بعد قد حملت جسدها من اإلسكندرية وقامت بدفنة فى سيناء أعلى أح
، ثم تم نقل الجسد من أعلى الجبل إلى الدير بعد رؤية تجلت لمطران (1)لوحةذلك بجبل كاترين

الدير من دير طور  اسمالدير بقيام المالئكة بنقل الجسد أعلى أحد جبال المنطقة، ومن وقتها تغير 
 .8سيناء إلى دير سانت كاترين

 9عامر على يد أحد أشهر أباطرة الدولة البيزنطية اإلمبراطور جوستنيانشيد دير سانت كاترين ال
وهى الفترة المحصورة ما بين وفاة اإلمبراطورة تيودورا ووفاة (م 565:548)خالل الفترة من

، ليكون حصنا منيعا لحماية الرهبان فى تلك المنطقة من هجمات سكان 10اإلمبراطور جوستنيان
الشرقية ضد أية هجمات متوقعة من قبل  إمبراطوريتهمين حدود أك ت، وكذلةبر االجبال من البر 

11اإلمبراطورية الفارسية المجاورة
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عبر عدة  هالطويل عبر العصور أهمية حضارية كبيرة توفرت ل هكتسب الدير خالل تاريخا
خاللها عنصرا مؤثرا فى بعضها فى حين كان عنصرا متأثرا ببعضها اآلخر،  الدير مقومات كان

أدى إذ عبر فترات تاريخية طويلة،  وإدارتهموقع على تشكيل أولويات الدير الأثر فى البداية  حيث
عتماد على أنفسهم فى البداية موقع الدير فى تلك المنطقة القاحلة المتطرفة إلى محاولة الرهبان اال

من األودية  ستصالح العديدااليومية األساسية من مياه وطعام فعملوا على  احتياجاتهمفى توفير 
ستنباط المياه بار الالمحيطة بهم ومحاولة زراعتها، وتعميرها بالسكن إضافة إلى حفر العديد من اآل

من األرض، وقد نجح الرهبان فى تلك المحاوالت ليتمكنوا مع الوقت من الوقوف على شفير 
ستقرارهم فى اط المبكرة من التاريخ، فتمكنوا من خالل ذلك من تطوير نم ةالتحضر فى تلك الفتر 

ستقرار الفردى بالجبال فيما عرف بالتوحد كما فى مناطق مغارات تلك المناطق والتى بدأت باال
، وتاله التوحد (2)لوحةكهوف حمام فرعون براس سدر وكهوف جبل أبو صويرة فى الطور

 ياتبإمكان اللبنالجماعى والتواجد فى مجموعات للدفاع عن أنفسهم ويحيط بهم سور من الطوب 
، وتاله التوحد الديرى أو حياة الشراكة وهى الفترة التى (3)لوحةبسيطة كما فى وادى األعوج بالطور

دعم الرهبان ومساعدتهم فقامت ببناء األديرة من الحجر لعتناقها للمسيحية ا تدخلت فيها الدولة بعد 
، وعلى ذلك تمكن 12كما فى دير كاترين ودير يوحنا بالطور أو دير البنات وتل المحرض بفيران

الرهبان من تكوين تجمعات رهبانية بطول سيناء وعرضها تعتبر مراكز هامة لدراسة التطور 
وكانت ثانى مشاكل الرهبان هى  .المعمارى والعمرانى فى العمارة والفنون البيزنطية فى تلك الفترة

لمحيطة بهم والمستقرين على األعراب وقبائل البربر والعرب الساكنين فى الجبال ا محاولة السيطرة
ستنباط المياه وزراعة األرض، فدخل الرهبان فى صراع فى البداية احولهم بعد نجاح الرهبان فى 

منوا جانبهم أمع العديد من تلك القبائل فى محاولة منهم للسيطرة والتعاون مع تلك القبائل وأن ي
مالكة أة وخاصة الدير وبعض وخاصة بعد الهجمات القوية التى تعرضت لها التجمعات الرهباني

بالطور ووادى فيران، وساعد على األمر قيام اإلمبراطور جوستنيان باستجالب مائتين من العائالت 
عنه وسموا بالصبيان 14للدير للدفاع الشرقيوتسكينهم بالجانب 13وبالد الفالخ باإلسكندريةاليونانية 

للدير  هستقرارهم بالجبل المواجال15لجباليةعرفت با والتيكبر قبائل المنطقة أوصاروا بعد ذلك من 
من جانب والقبائل العربية التى تمركزت  هار هناك نوع من التعاون المشترك بين الدير وزوار صف

لى إمالك الدير بسيناء باعتبارها مناطق خصبة وبها موارد للمياه، فسعى الدير أحول مناطق و 
للمدنية بمفهومها فى تلك الفترة والبعد بها عن حياة ستدراجها االتعاون مع تلك القبائل من خالل 
تفاقات والتى بمقتضاها هناك مجموعة من التفاهمات واال تالجبال والقسوة فى التعامل، فصار 

ختصت كل قبيلة بنوع معين من التعاون مع الدير تحت مبدأ المصالح المشتركة والقائمة على ا
العرب قادرين ال ن يبقى بدون العرب وأالدير يمكن  عدم تمكن فصيل منهم من العيش منفردا فال

حتياجات الدير كالملح استمرار بدون مساعدة الدير لهم، فكان هناك من يقومون بتوريد على اال
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يجيد القيام بتلك التوريدات فكان ال ، ومن 16والحوت "السمك" وقد اختصت به قبيلة بنى واصل
ة أمالك الدير وكرومه بطور سيناء وبمدينة الطور و الحراسة فيقوم بحراسة أيقوم بعمل الغفار 

بسانت ، ومنهم من يقوم بحراسة الدير نفسه 17والد سعيد والصوالحة والعليقاتأوفاران وهم من قبائل 
اك ذال هذا وال يجيد ال ومن  ومقره الفرعى بالطور وهم من الصبيان من قبيلة الجبالية، كاترين

فرادا بنسب أترين من وإلى الطور أو من وإلى مصر وكانوا كان يعمل كدليل للحجاج الواردين لكا
 .18الصوالحة والعليقات والجباليةعدة قبائل مثل من  متفاوتة

صبح الدير عنصرا للجذب الحضارى والمعمارى فى المنطقة وأدى وجود الرهبان بالمنطقة أوبذلك 
صبح مؤمنا بعد أقة على المكان فسيطر الرهبان بالتعاون مع القبائل العربية بالمنطو ستقرارها اإلى 

  .أن كان صحراء جرداء يخشى العبور منها
إلى التعاون مع السلطات  وقيادتهالدير  أمتواصلة فكان أن لج ةكتسب الدير عبر الزمن أهميا

مبراطور فى البداية لإل أختالف أنواعها وتوجهاتها الدينية، فنراه تارة يلجا علىالمركزية فى مصر 
ليهم، وبعد ظهور إشارة ليهم الحرس السابق اإلإرسل أمين منه فكان أن أللحصول على تجوستنيان 

منهم ومحيطهم من تعديات ؤ الرهبان للنبى صلى هللا عليه وسلم للحصول على وثيقة ت أسالم لجاإل
وغيرهم ممن يرون فى الرهبان خاصة أو غير المسلمين  (4عليهم )لوحة مسيطرالاألعراب غير 

عطى النبى صلى هللا أ هللا بالجهاد فيهم، فكان أن  إلىا يجب القضاء عليهم والتقرب عامة كفار 
هل ملته ولجميع من "يتخل" ينتحل دين النصرانية عليه وسلم للرهبان أمانا عاما لهم " .... كتبه أل

 فى مشارق األرض ومغاربها قريبها وبعيدها....."  ولكنائسهم وصلبانهم ال يتعدى عليهم أحد وال
ياخد منهم ضرائب على ماكلهم ومشربهم ويؤمنوا فى الطرقات "....... وال يهدم بيت من بيوت 
كنايسهم وبيعهم وال يدخل شئ من مال كنايسهم فى بناء مسجد وال فى منازل المسلمين ال يلزمهم 

بان مما يزرعوه ال خراج وال عشر وال يشاطرون لكونه برسم افواههم ....... وال يحمل على الره
لى أكثر من ذلك ليضرب إمة....." بل ذهب النبى فى أمانة واالساقفة وال من يتعبد جزية وال غرا

منهم شططا وال يجادلوا اال  حدأر العصور فذكر " ..... وال يكلف على فى األخالق عبالمثل األ
ليهم ن صارت النصرانية عند المسلمين فعإة ...... و بالتى هى احسن ويحفظ لهم جناح الرحم

، وكان لهذا العهد 19برضاها وتمكينها من الصالة فى بيعها وال يحيل بينها وبين هواء دينها ..... "
ستمراره فى أداء رسالته الدينية والحضارية فى تلك البقعة النائية افى الحفاظ على الدير و  اكبير  ادور 

سرة أمع كل  الزمنحرص الرهبان على تجديد هذا العهد عبر  وقد ،عبر العصور وحتى اليوم
الخلفاء الراشدين  من:فعملوا على تجديد هذا العهد  ،مصر تتعاقب على الحكم فىحاكمة 

واألمويين والعباسيين وإن لم يصلنا لألسف الشديد حتى اليوم أى وثائق من تلك الفترات وإن 
نه عرض لدى اإلى وثائق من تلك الفترات" .... نا إشارات من وثائق تالية تشير فى سياقهاتوصل

الشريفة المشار اليها حين كان ركابه الشريف بالديار المصرية عهد شريف نبوى وسجالت  حضرته
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الراشدين والملوك والسالطين  الخلفاءومناشير من سالف الزمان مستمر حكمها الى ذلك االوان من 
من  يهمبأيدفرعها اصال باعتماد كال منها بان يحملوا على ما  وتؤسستوكد بعضها بعضا 

تلك الوثائق التى تقوم على تجديد عهد النبى صلى  وأن أقدم ما وصلنا من ،20المسامحات ..... "
لعصر الفاطمى، وعلى الرغم من كون الفاطميين شيعة إسماعيلية يرجع لهللا عليه وسلم للرهبان 

الرهبان والدير مختلفين مذهبيا مع العباسيين واألمويين السنة، فأن ذلك لم يمثل فارقا يذكر لدى 
مينهم من العربان وقطاع الطريق، أفلجئوا إلى الخلفاء الفاطميين لتجديد عهود األمان لديهم وت

 إشارات ، فى بعضها21مر، الحافظ، الفائز، الظافراآل:نا وثائق من عهد كل من الخلفاء تفوصل
نا وثائق من عهد ت، ومن بعهدهم ظهرت الوثائق األيوبية فوصل22لوثائق أمان من العهد الحاكمى

ن فى و ، ولم يختلف المماليك والعثماني23الملك الكامل محمد بن العادل وابنهالملك العادل أبو بكر 
عن سالفيهم فتعددت الوثائق والمناشير بالعربية والتركية  هورهبان ه مين الدير وزورا أحرصهم على ت

نها تشير إلى نفس ما أح تضاستعراض تلك الوثائق وغيرها اللوصول لنفس الغرض، ومن خالل 
 .ليه عهد النبى صلى هللا عليه وسلم من الحرص على الرهبان وسالمتهم وكف األذى عنهمإأشار 

العديد من  اهتمامالسلطات المصرية فقط بل شغل  باهتمامالطويل  هولم يحظ الدير خالل تاريخ
ستقبل الدير اه وحتى اليوم، فقد ئالملوك والسالطين فى العالم المعمور فى تلك الفترة منذ إنشا

مريكا واليونان وقبرص وروسيا أمن كافة أنحاء العالم ففيه رهبان من مصر و  هالعديد من رهبان
هتمام كافة طوائف المسيحيين فى ا ، وحاز هولبنان واألردن وغيرها على مر تاريخ وألمانيانجلترا إو 

قوية ومتينة مع العديد من المراكز الدينية العالم وليس الروم األرثوذكس فقط كما أسس لعالقات 
نطاكيه، فنرى الصليبيين الالتين ألمانيا و أرثوذكسية فى العالم وخاصة فى روسيا واليونان و األ

ختالفهم المذهبى معه، اإلى الشرق فيما عرف بالحروب الصليبية يبجلون هذا الدير رغم  نالقادمي
ويتبادلون معهم الثقافة والخبرات العلمية  همن رهبان ليه زوارا وحجاجا يلتمسون البركةإفيفدون 

وثقافية لدى الرهبان، فنجد العديد من  ثيرات حضاريةأوالثقافية وهو ما يبدوا جليا فيما تركوه من ت
ثرت بالفكر الكاثوليكى القادم من خالل الفرسان والجنود الصليبيين أالقطع الفنية بالدير والتى ت

فيها شعائرهم  ن وب، حيث خصص بالدير كنيسة خاصة بالالتين يقيمو المشاركين فى تلك الحر 
عن كنيسة الدير الرئيسية وهى المعروفة اليوم بحجرة المائدة للرهبان، وقد سجل على  ابحرية بعيد

بالفرق العسكرية الصليبية التى وفدت إلى الشرق خالل تلك الخاصة  الشعاراتجدرانها العديد من 
ثيرات فنجد العديد أقيمت بالدير بتلك التأكما تأثرت المنتجات الفنية التى ، (6-5)لوحات24الحروب

الثانى عشر وحتى الرابع عشر  أواخر القرن من األيقونات بالدير وخاصة تلك التى تعود للفترة من 
ملوك تلك  ي بل لم ير ( 8-7)لوحات25ثيرات الالتينية بوضوحأالميالديين وقد ظهرت عليها الت

باء الدير من الرهبان رغم هذا االختالف آى غضاضة من تلمس البركة وطلب صلوات أالمناطق 
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من الفضة  اسأيهدى الدير ك "م1422 –1380"الدينى الواضح فنرى شارل السادس ملك فرنسا
 .(9)لوحة 26"جلى أشارل السادس ملك الفرنجة صلوا من " ش عليه عبارة و نقمالمموهة بالذهب 

هداء للدير وطلب بركة رهبانه والعمل على مساعدة الدير لعالم على اإلكما حرص ملوك وزعماء ا
سواء ماديا أو معنويا، فقام الدير بتشييد مقرات وفروع له فى أغلب مناطق العالم لتدير شئون الدير 
خارجيا وتسهيل الحصول ووصول المساعدات المالية والعينية للدير بسيناء بشكل سهل وميسر 

متيازات الدير، المصرية تبعا ال الموانئساعدات كانت معفاة من الجمارك فى وخاصة أن تلك الم
نفسها  تعتبر التى ا وقد أهتمت بعض الدول بشكل خاص بالدير وخاصة روسيا فى الفترة القيصرية 

حرصت روسيا ومناطق فوريثة اإلمبراطورية البيزنطية وحامية األرثوذكسية فى العالم الحديث، 
موال والمساعدات العينية بشكل مستمر ذليل العقبات أمام الدير ومده باألشرق أوروبا على ت

قطعة ، من مختلف المواد الخام والتى من أهمها ومتوال، ويشهد بذلك العديد من القطع الفنية بالدير
من النسيج تمثل النبى موسى وشجرة العليقة والدير ومطرزة بخيوط الذهب والفضة وترجع للقرن 

على شكل غطاء من الفضة ألحد  معدنية، وأخرى (10)لوحةمن روسيا الميالدىالثامن عشر 
من قبل األمير  "م1577 -1568" بالحفر والحز والطرق من رومانيا ومؤرخ األناجيل مزخرف

ثيرات الفنية األوروبية أ، وغيرها من القطع الفنية التى تعكس الت(11)لوحة27ميرسيا الثانيالكسندر 
 انتقلت إلى سيناء عبر التبادل الثقافى والفنى بين تلك المناطق.والروسية التى 

كما مثلت شعيرة الحج إلى جبل الشريعة من قبل العديد من المسيحيين على مستوى العالم وخاصة 
هى و الروس منهم واليونانيين دورا كبيرا فى التبادل الثقافى والحضارى بين مناطق العالم والدير 

لت بدورها من الدير إلى المناطق المحيطة به عبر الزمن والعصور، حيث ساعد نتقاثيرات التى أالت
لى الدير على التنوع الزخرفى والمعمارى للدير بجانب إتدافع الحجاج من مناطق العالم المختلفة 

بالرخام يبدو  ةرضية كنيسة الدير الرئيسية والمغطاأالتنوع الفنى فى تحفة الفنية ، فنجد مثال أن 
 هاالسورية غالبة علي المسحةتبدو و ثيرات المملوكية والعثمانية كما فى بيوت القاهرة أفيها الت ظاهرا

من سوريا وباألخص  المهنة ءنها من عمل أحد خبراأوهو ما يؤكده النص التذكارى لتلك األرضية 
 ، كما يعبر كل من(12)لوحة28".....من دمشق" ...عمل المعلم نصر هللا الشاغورى الدمشقى 

الخشبى من كريت على مدى ما وصلته الزخارف المرسومة الكنيسة عرش المطران وحجاب 
 اوالملونة من دقة وتنوع خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر الميالديين فى كونهوالمحفورة 

-13)لوحات لوان والوحدات الزخرفيةبشكل واضح وكامل بالزخرفة البيزنطية من حيث األ ةثر أمت
نها قد تمت على يد عمال ومعلمين من الشام أصالحات بالدير تشير العديد من اإل ، كما(14

، كذلك تشير التجديدات (16-15)لوحاتوخاصة من طرابلس الشام أو حمص أو دمشق وغيرها
التركى على مرحلتين  بالخزفالتى تمت فى كنيسة العليقة بالدير على أن جدرانها قد كسيت 

، فى حين ترجع قطع المرحلة الثانية (17)لوحة وهى قادمة من دمشق م1680األولى وترجع لعام 
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، وذلك من خالل نصوص تذكارية يونانية (18)لوحة م وهى قادمة من حمص1770إلى عام 
، وهو ما يؤكد التواصل والتقارب المتبادل بين مصر وبلدان الشام 29وعربية بجدران كنيسة العليقة

لى إثيرات والثقافات من و أعبر الذى عبرت من عليه تلك التفى تلك الفترة، فكانت سيناء كالم
من اللغات  ووثائقهتشهد حركة الترجمة الكبيرة التى شهدها الدير لنقل مؤلفات رهبانة و مصر، 
لى العربية التطور الثقافى والحضارى الكبير حيث شهد القرن التاسع الميالدى بداية ظهور إالغربية 

بدايات القرن  خرى من يونانية وغيرها، ومعلى جنب مع اللغات األإجنبا العربية بالدير  الترجمات
العاشر تخلصت اللغة العربية من شركائها فى المجال فكانت هى اللغة الوحيدة للكتابة تقريبا 

، بل وتمكنه داخل بالدير، وهو ما يعكس تمكن العنصر العربى من مصر ومناطقها فى تلك الفترة
 .الدير نفسه

عبر العصور من حرص  هالثقافى فى تطوير المحيط حول هل على أهمية الدير ودور دأوليس 
مان الدير ورهبانة وتجديد الفرمانات الدالة على ذلك أبة على مصر على ضمان قالسلطات المتعا

لى قيام السلطات الفاطمية بتشييد مسجد جامع بتلك البقعة النائية على يد أحد إمر بل وصل األ
 مر،مرى أحد قواد الخليفة اآلنوشتكين اآلأبو منصور أ : األميرالفاطميين المشهورينأمراء الحرب 

ت الدينية فى غالبها، فكان آوالذى قد قام بزيارة للمنطقة فعمل على تخليد ذكراه بمجموعة من المنش
بل مير بتلك البقعة، التى شيدها هذا األالمنشآت حد تلك أهذا المسجد الجامع بدير سانت كاترين 

هتمام السلطة المركزية بسيناء والدير نعكاس الا، وهو (19)لوحة هداه منبرا من الخشب العزيزى أ و 
والمحيطين به من البدو والعرب، ومن المعلوم أن مناطق سانت كاترين والطور فى  فيهوالقاطنين 

الماضى كانت تخضع لما يسمى قواد الحصون الطورية "الحصون الجبلية" ومقرهم بمدينة الطور 
مامهم أوتذليل العقبات  هغلب الفرامانات لقواد تلك الحصون برعاية الدير ورهبانأ خرجت  والتي

 .30عليهم ومنع التشويش

نظار العديد والعديد من الباحثين والدارسين للحضارة والتاريخ البيزنطى والمسيحى أيعد الدير محط 
و فى الكتابات، حيث يحتفظ الدير بمجموعة فنية رائعة من أو الفنون أالمبكر، سواء فى العمارة 

حتى القرن التاسع عشر، وفى يقونات البيزنطية المبكرة والتى ترجع للفترة ما بين القرن السادس و األ
يقونات البيزنطية والتى مل على مجموعة نادرة من األتذلك يعبر الدير عن ميزة متفردة من كونه يش

فى التاريخ البيزنطى بحروب  اشتهرتتعود للفترة من القرن الثامن وحتى العاشر وهى الفترة التى 
يقونية المسيحية على مستوى العالم ولم ينج ثرها العديد من الكنوز األأيقونات، والتى دمر على األ

سالمى مناطق نادرة كان منها دير سانت كاترين لكونه فى تلك الفترة تحت الحكم اإلال إمن ذلك 
 .31مبراطورى فلم يطبق به القرار اإل

لمعمارى والفنى كيد على التطور التراثى اأتدل بشكل الخالد  األثرا فنظرة واحده لهذا ومن هن
فى القرن السادس  هئنشاإالدير عند  اتخذفقد  ،لمحيط حولة عبر العصورلو  لهوالحضارى 
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الميالدى روح عصره فجاء على هيئة وشكل الحصون الرومانية فى العصور الوسطى وهو ما 
رتفاعها والممر الموجود داخل السور للحماية ويدور حول الدير كما او  سوارأليبدو من ضخامة ا

ومن الوسائل الدفاعية التى شغلت الواجهة الرئيسية للدير من وجود  ،ةسوار القاهرة القديمأفى 
وتطور النظام الدفاعى المعمارى للدير عبر العصور وظهر ذلك فى  ،السقاطات ومزاغل السهام

السهام مع تطور  لتحل محلالقيام بتوسيع بعض فتحات المزاغل لتستقبل المدفعية 
شكال أختالف فى خر حيث يظهر االآ اعى للدير تطور كما شهد النظام الدفا ،(20)لوحةالعصر

براج الجدار الشمالى حيث برج أفى بعضها وخاصة بعض  اواضح براج الدفاعية بالدير ويبدواأل
فى الشكل عن  انسان جورج بوسط الجدار حيث يختلفرباع الدائرة وكذلك برجى أالزاوية الثالث 

نهم من تجديدات الحملة الفرنسية أوذلك حيث  ،(24-23)لوحاتسوارخرى فى باقى األبراج األاأل
كذلك شهدت ملحقات الدير الداخلية عمليات  ،(25)لوحة م(1801–1798ثناء احتاللها لمصر)أ

ن تؤثر على المظهر التاريخى والحضارى للدير أتطوير عبر الزمن وطبقا لمتطلبات العصر دون 
دخل عليها تعديالت جوهرية تغير من تديرة التى لم قدم األأبل يعتبر الدير من  ،عبر العصور

وكذلك مبنى مكتبة  ،قامة مطران الديرإويعتبر مقر  ،نشائها وحتى اليومإشكلها العام من وقت 
قامة إحيث يشغل مقر  ،دخلت على الديرأضافات التى هم التجديدات واإلأ الدير الحالية من 
هيالنة فى  اإلمبراطورة شيدتهو جزء من البرج الذى جزاء الدير وهأقدم أمن  االمطران حاليا جزء

ما المكتبة فقد شيد أ ،(2-1) شكلىزيارتها الشهيرة للمنطقة فى القرن الرابع مع كنيسة العذراء
وتستغل  للديرللسور الجوستنيانى  الجنوبيفى ستينيات القرن الفائت لتشغل كامل الجدار  اهامبن

 .ووثائقه هلحفظ كتب

صبح الدير بالنسبة لهم كالشهر العقارى أهتمام والتقدير من البدو الذى يحوز هذا االوقد ظل الدير 
و مع أو االتفاقيات مع الرهبان أه من المشاكل لما يدور فى حياتهم وما يتعرضون يدونون به كل 
هتمام الدولة بالمكان ا  رستمرااو من السلطات المركزية القائمة بمصر فنرى أ ،بعضهم البعض

ر قرار السيد وزير الثقافة و صدبحتى اليوم وهو ما ترجم حرصها على الحفاظ عليه و قع والمو 
ذلك  تالثم  ،لآلثار كأثر بيزنطي من قبل المجلس األعلى الديرتسجيل بم 1992فى عام ( 85رقم)
 م1997فى عام  (509) قرار السيد وزير الثقافة )رئيس المجلس األعلى لآلثار( رقمور صد
ر األراضى وتعتب ،للحفاظ على بانوراما المنطقة جهاتهمن جميع خطوط تجميل حول دير  تمادباع

خطوط التجميل  عتمادا  الواقعة داخل خطوط التجميل أرضا أثرية وقد كان قرار تسجيل الدير وقرار
دى هذا االهتمام من أوقد  ،م1983فى عام 117المشار إليهما طبقا لقانون حماية اآلثار رقم 

ممثال فى المجلس األعلى لآلثار وجهوده الكبيرة إلى نجاح مصر فى تسجيل هذا األثر  الدولة
ساس أعلى ( 2002لسنة  26اليونسكو رقم) وذلك فى جلسةللبشرية جمعاء الهام كتراث عالمى 

عمال أ فكانت  مشكالتهوحل  رعايتهتسجيل الدير على  ثار منذكما حرصت وزارة اآل ،معايير ثقافيه
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العديد دارة الدير و إثرى والترميمات المتتالية التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع والمسح األالحفائر 
كذلك حرصت الوزارة بالتنسيق مع وزارة  ،من بيوت الخبرة الدولية لترميم كنوز الدير والحفاظ عليها

عالم لتكون لتعرض من خاللها كنوز الدير لل ةتنظيم العديد من المعارض الخارجيالخارجية على 
جل القيام بزيارة الدير ألهم من  انافذة يطل بها المهتمين والدارسين على تلك الكنوز ولتكون دافع

فرد أربعة آالف  يعتبر الدير المصدر الرئيسى لعمل حوالى إذ ،عداد السياحأ لالرتقاء بالسياحة و 
يجمعون ما بين المهتمين بالسياحة الدينية حيث  هن زوار أويمتاز الدير ب ،ن قبيلة الجباليةبكاترين م

والثقافية من دراسة النماذج المبكرة فى الفنون والعمارة البيزنطية المحفوظة  ،الحج لدير كاترين
ن المنطقة تجذب مختلف أكما  ،جبال المنطقةوالرياضية فى رياضة تسلق الجبال فى  ،بالدير

لى التعاون مع كافة منظمات إسعت الوزارة  كذلك ،يرهموغ سالميةإالديانات من يهودية ومسيحية و 
المثمر الدولى وحمايته فكان التعاون  هوتاريخ هلى الدير وتراثالدولى فى الحفاظ عالمدنى و المجتمع 

سوار الدير أوتطوير  ترميمعمال أ وروبى فى مع االتحاد األ 2010وحتى 2008فى الفترة من علم 
 رة المنطقة.ادإل” ICOMمع " بالتنسيقوالمنطقة المحيطة به ووضع خطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتـــــائـج:

 وضح من خالل البحث الدور الثقافى والتنموى الكبير لدير سانت كاترين فى المنطقة .1

 هبالنسبة للقبائل المحيطة به والمستقرة حول ههمية الدير فى المحيط حولأ عكس البحث مدى  .2

وضح البحث الدور الكبير الذى لعبه الدير فى استقرار تلك القبائل العربية بالمنطقة ونقل المنطقة أ .3
 من المستوى الحضارى اآل إلىالقفر  البدائىمن الدور 
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ومدى ما  المحيطةوالقبائل العربية  هت ما بين الدير ورهبانأقة الفريدة التى نشالوضح البحث العأ .4
 ستقرار حولهمن وحماية فى مقابل العمل واالأوفرته تلك القبائل للدير من 

وى الهام الثقافى والتاريخى والتنم هر عكس البحث االهتمام المتوالى الذى حظى به الدير نتيجة لدو  .5
 عبر العصور من السلطات الحاكمة فى مصر على مر تاريخها 

االستقرارى  هونمط وحداتهالعصور من خالل تطور ر التاريخى والتنموى للدير عبر التطو  ظهر .6
  هليه عبر زوار إعلى الثقافات الخارجية والواردة وكذلك تطوره الفنى من خالل االنفتاح  ،بالمكان

الكبرى من يهودية نات السماوية لسلمى والتعاون القائم بين الديابرز البحث التسامح والتعايش اأ .7
 ولن لمروح مصر الحضارية والتى فضل تعبير عن أم فى تلك البقعة والتى تعبر السإومسيحية و 

 تتغير عبر العصور لكونها من موروثات الشخصية المصرية عبر تاريخها وعصورها

حد الرموز البيزنطية أالثقافى عبر العصور ك هدول العالم المختلفة بالدير ودور برز البحث اهتمام أ .8
 رثوذكسية المبكرة على مستوى العالم ألالدينية ا

سواء من  تاريخهبرز البحث االهتمام الذى حظى به الدير من ملوك ورؤساء العالم المعمور عبر أ .9
 هديت للدير عبر العصور أ هداءات التى من خالل اإل ،مسلمين ومسيحيين

حرصها على و التاريخى الفريد  األثربهذا  اآلثارظهر البحث مدى اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة أ .11
 هالحفاظ عليه بكافة الوسائل القانونية المتاحة وتذليل كافة العقبات التى تواجه

وكافة الجهات الدولية  اآلثارلقى البحث الضوء على التعاون الوثيق بين الدولة ممثلة فى وزارة أ .11
 "ICOMمن اليونسكو و"والعالمية المتخصصة والمهتمة بالتراث الحضارى البشرى عبر العصور 

 فى الحفاظ على الدير وتراثه. األوربيواالتحاد 
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 ملحق الخرائط واللوحات واألشكال :
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1خريطة
 مناطق التركز الرهبانى بجنوب سيناء

 2خريطة 
 دير كاترين والجبال المحيطة به  

Uzi Dhari: Monastic Settlements in 

South Sinai.p13 
  

 2"لوحة 
 قاليات جبل أبو صويرة بالطور "الفردية

 

 1لوحة 
 أيقونة سانت كاترين ومناظر من حياتها



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

336 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4لوحة 
 العهدة المحمدية لرهبان الدير

 3لوحة 
 مجمع وادى األعوج بالطور "التوحد الجماعى"

 6لوحة 

 شعار أحد الفرق الفرنسية بالحروب الصليبية

 5لوحة 
 شعار الملك ريتشارد قلب األسد
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 8لوحة                                        7لوحة 
 التأثيرات الالتينية الكاثوليكية الفنية على األيقونات البيزنطية بدير كاترين خالل القرن الرابع عشر      

 10لوحة 
                                                                    -نسيج من روسيا يصور قصة حياة كاترين

 القرن الثامن عشر

 9لوحة 
 م1415كأس شارل السادس ملك فرنسا 
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 14لوحة 
 م1612لكنيسة التجلى  الخشبيالحجاب 

 13لوحة 
 كريت القرن -عرش المطران من خشب األرز

 عشر الميالدىالثامن 

 12لوحة 
 م1715نص تجديد بالطات كنيسة التجلى 

 11لوحة 
 م1570غالف فضى ألحد األناجيل رومانيا 
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 16لوحة 
 تجديدات الحجاج الشوام بجدران الدير الخارجية

 15لوحة 
تجديدات الحجاج الشوام بجدران الدير 

 م1840الداخلية

 18لوحة 
من حمص -بالطات كنيسة العليقةنص تجديد 

 م1777
 

  17لوحة 
 من دمشق-نص تجديد بالطات جدران كنيسة العليقة

          م1680
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 20لوحة       
 الواجهة الغربية للدير وبها السقاطة أعلى المدخل  

 

 19لوحة 
 م1106المنبر الخشبى للجامع الفاطمى بالدير 

 22لوحة 
نابليون" ووسط الجدار الشمالى "برج سان "برج 

 م1801جورج" من تجديدات الحملة الفرنسية 

 21لوحة 
 األبراج الثالث أرباع الدائرة بالركن الشرقى
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 23لوحة 
 م1801نص تجديد برج سان جورج من األساس ومؤرخ 

 2شكل 
 التخطيط الحالى للدير وموضح به ملحقاتة      

Corina Rossi: The Treasures of the 
Monastery of Saint Catherine.p87 

  1شكل 
التخطيط األولى لدير كاترين وبه برج هيالنة من القرن 

 الرابع الميالدى
Konstantinos Manafis: Sinai Treasures 
of the Monastery Saint Catherine.p31 
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 12 آية طه سورة – الكريم القران -1

2
 نهاية حتى الفاطمى العصر من كاترين سانت بدير والمسيحية اإلسالمية التحف(: 2116) محمد حلمى محمد مصطفى، -

 1 هامش 61ص حلوان، جامعة اآلداب كلية ماجستير رسالة مخطوط العثمانى، العصر
عرف هذا الجبل باسم جبل العبيد نسبة للعبيد الذين استقدمهم األمبراطور جوستنيان فى القرن السادس للسكن  -3
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عرف بهذا األسم حيث يعتقد انه الجبل الذى تجلى هللا عليه لنبيه موسى فجعلة دكا والجبل على راس وادى  -5

 الشيخ وهو أسود ركامى .
 45شقير: تاريخ سيناء، ص

6
-Brouskari، Ersi&Others(2009):Egeria Monuments of Faith، Hellenic Ministry of Culture،p77 

 118ة،ص(: موسوعة سيناء، الهيئة المصريه العامة للكتاب، القاهر 1982فخري،احمد وآخرين)
طور سيناء وتعنى جبل القمر حيث كلمة الطور لغة هى الجبل، أما سيناء فهى غالبا مشتقة من كلمة "سن"  -7

وهو سبب تسمية سيناء بأرض  والخاصة باله القمر لدىالساميين والفراعنة وكان مشهور ويعبد بتلك المنطقة،
 القمر.
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 85مصطفى : التحف االسالمية والمسيحية بدير سانت كاترين ، ص - 26
27 - Manafis،Konstantinos A(1990):Sinai Treasures of the Monastery of Saint Catherine، 

EkdotikeAthenon،Greece، PP231-242 ، Pp263-278 
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  "دراسة أثرية" الُدسوقيإبراهيم  الُقطب ُقبة
 باشيثمان الغُ د/ منى السيد عُ                                                           

 مدرس اآلثار اإلسالمية                                                            
 كلية اآلداب جامعة دمنهور                                                           

 ملخص البحث:
وسلطان األولياء آخر أقطاب الصوفية  ُتنسب هذه الُقبة إلى العارف باهلليتناول البحث الحديث عن 

م(، وُدفن في ضريحه 13الهجري ) بعفي أواخر القرن السا يوفالذي تُ  إبراهيم الُدسوقيالسيد  (1)األربعة
، كما تناولت الدراسة القبة من الناحية الذي كان قد اتخذه خلوة له وضعالمالشهير بدسوق حيث  هامعوج

 الزخرفية المنفذة بالقبة.المعمارية وعناصرها والعناصر 
 الكلمات الدالة: 

 الكف. –المقاصير  -السلطان األشرف قايتباي –القطب إبراهيم الدسوقي 
 

 صاحب المقام :
ُمحمد  السيد قريش بن السيد علي بن عبد العزيز أبي المجد السيد إبراهيم بن هو السيد" أبي العينين   

بن  السيد الطيبأبي  ُمحمد السيد عبد الخالق بن السيد  زين العابدين بن السيد علي بن أبي النجا بن
 علي السيد كي بنز جعفر الالسيد أبي القاسم بن  السيد موسى عبد الخالق بنالسيد  بن  عبد هللا الكاتم

 جعفر الصادق بن السيد موسي الكاظم بن السيد علي الرضا بنالسيد  ُمحمد الجواد بنالسيد بن  الهادي
رضي علي بن أبي طالب اإلمام الحسين بن  اإلمام علي زين العابدين بنالسيد ُمحمد الباقر بن  السيد

 والسيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا النبي ُمحمد صلى هللا عليه وسلم". (2)هللا عنه 
 

وكان والده السيد أبا المجد عبد العزيز عارًفا باهلل وُوصف بالوالية، كما كان رفاعًيا من أعيان خلفاء    
أحد خلفاء الُقطب الكبير العارف باهلل أحمد الرفاعي  -الشيخ الُقطب أبي الفتح بن أبي الغنائم الواسطي

التي ُلقبت بفاطمة  (3)نته السيدة فاطمةنزيل اإلسكندرية،  وقد تزوج السيد أبو المجد من اب -رضي هللا
الشاذلية في طبقات الشاذلية لكونها أخت السيد اإلمام أبي الحسن الشاذلي، وقد أكد الُقطب الُدسوقي هذه 

 . (4)الصلة في أقوال عديدة منها "أنا فككت طالسم سورة األنعام التي لم يقدر على فكها الشاذلي خالي" 
في دسوق وعاش ومات بها لذا يلقبه البعض بأنه قطب مصر األوحد على  وقد ولد الُقطب الُدسوقي

 .(5)عكس جميع األقطاب الذين جاءوا إلى مصر كالُقطب أحمد البدوي 
وقد تلقب الُقطب الُدسوقي بالعديد من األلقاب أشهرها برهان الدين وأبو العينين والُدسوقي القرشي     

دين ألنه برهان الحقيقة حيث ذكر ذلك في أشعاره قائاًل : " أنا الهاشمي الشافعي؛ فقد ُعرف ببرهان ال
، وُعرف بأبي العينين لكونه كان (6)الُقطب شيخ الوقت كل مهذب    أنا السيد البرهان شيخ الحقيقة" 

عيًنا للشريعة وعيًنا للحقيقة وذلك طبًقا لقوله " إن الشريعة أصل والحقيقة فرع، فالشريعة لكل ُسلم شروع 
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حقيقة جامعة لكل علم خفي وجميع المقامات ُمندرجة فيها" ُعرف بالُدسوقي نسبًة إلى دسوق، وال
، وُعرف بالشافعي لتفقه على (7) وبالقرشي نسبًة إلى جده السيد قريش، وبالهاشمي نسبًة إلى بني هاشم

 . (8)الشيخوخة مذهب اإلمام الشافعي رضي هللا عنه، ّثم اقتفى آثاره السادة الصوفية وجلس في مرتبة
والتي ُعرفت بالُدسوقية كذلك. وكان يرتدي هو  (9)كما ُعرف أيًضا بشيخ الطريقة الُبرهانية التي أسسها

 .(11)وحمل الراية البيضاء (10)وأنصاره العمامة الخضراء
واستمرت بعد  (12)وكان الُقطب الُدسوقي صاحب فتوحات ربانية وكرامات عديدة ظهرت ُمنذ صغره    

 . (13)م(17وفاته لُيشاهد أحدها أوليا جلبي أثناء رحلته لمصر في القرن الحادي عشر الهجري )
كما كان مصنًفا مؤلًفا؛ فله مئات المجلدات والمؤلفات عن العلم اللُداني وفي التوحيد والفقه والتفسير وله 

 . (14) أشعار بليغة وفصيحة في التصوف ومجموعة من األحزاب واألوراد
لقد عاش الُقطب الُدسوقي ثالث وأربعين سنة ولم يتزوج ولم يغفل عن المجاهدة للنفس والهوى     

والشيطان حتى مات. وقد اختلفت اآلراء حول تاريخي ميالده ووفاته؛ فقد ذكر الشعراني أنه ُولد سنة 
لسلوك أنه ُولد سنة . بينما ذكر المقريزي تخميًنا في ا(15)م1277ه/676م وُتوفي سنة 1235ه/633
. أما التاريخ األكثر ترجيًحا هو الذي ذكره جالل الدين (16)م1281ه/680م وُتوفي سنة 1246ه/644

خاصًة أن  (17)م1296ه/696م وُتوفي سنة 1255ه/653الكركي في لسان التعريف وهو أنه ُولد سنة 
وقي واقعة شهيرة مع السلطان هذا التاريخ ُذكر في جوهرة الُدسوقي، هذا إضافة إلى أن للقطب الُدس

، وبالتالي (18)م1293-1290ه/693-689األشرف خليل بن قالوون الذي حكم مصر فيما بين سنتي 
 .( 19)م1281ه/680م أو سنة 1277ه/ 676فال يصح أن يكون قد ُتوفى سنة

الروايات هذا فضاًل عن أن الُقطب الُدسوقي كان معاصًرا للقطب البدوي في طنطا طبًقا لكثير من     
حيث كان الُقطبان على اتصال عن طريق ُمريدي كل منهما، إذ كان هؤالء يتولون تبليغ ما يطلب منهم 

م 1236ه/634. ومن المعروف أن الُقطب البدوي قدم إلى مصر سنة(20)فيترددون ما بين دسوق وطنطا
فق مع كون الُقطب . وبذلك فإن هذه التواريخ تت(21)سنة 79م عن عمر يناهز 1276ه/675وتوفي سنة 

 م.1296 -1255ه/ 696 -653الُدسوقي عاش فيما بين سنتي 
وعندما شعر الُقطب الُدسوقي بدنو أجله أرسل نقيبه إلى أخيه السيد شرف الدين أبي العمران موسى     

ب الذي كان قاطًنا ُمدة حياته جامع الفيلة بقرافة مصر فلما دخل عليه المسجد وهو يقرأ على ُطالبه كتا
الطهارة، فأخبره النقيب برسالة أخيه الُقطب قائاًل: "سيدي ُيقرئك السالم، ويقول لك: طهر باطنك قبل 
الظاهر" فطوى السيد شرف الدين الدرس وسافر إلى دسوق فوجد الُقطب الُدسوقي قد فاضت روحه 

 .(22)تهم وغسله رجل غريب لم ُيعرف، وُدفن في موضع زاوي1296ه/696الشريفة وهو ساجد سنة 
هو العارف باهلل شرف الدين أبو الُعمران موسى شقيق الُقطب الُدسوقي السيد شرف الدين موسى أما    

. وقد تلقى الطريقة عن والده ثم عن ، وخليفته في الطريقةم1260ه/659فقد ُولد سنة  األصغر منه سًنا
أخيه ولما كمل أذن له أخوه بالسفر إلى مصر فأقام بها ينشر العلم وُيربي السالكين في حياة أخيه؛ فقد 
قال العالمة ابن الُملقن الشافعي "اجتمعنا عليه قبل أن يحصل التمكين ولبسنا منه خرقة أخيه تبرًكا". 
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ة وعاش ُمتنقاًل ما بين دسوق واإلسكندرية ُمجتهًدا في نشر العلم وتربية وبعد وفاة أخيه تولى أمر الطريق
م، ولكن التاريخ 1328ه/729م  وقيل سنة 1338ه/739الُمريدين حتى أدركته الوفاة باإلسكندرية سنة 

م حيث أكده ابن الملقن صاحب الطبقات المشهورة في تاريخ الصوفية 1338ه/739األرجح هو سنة 
الكركي في نور الحدق، وُحمل إلى ُدسوق وُدفن بقرب شقيقه الُقطب الُدسوقي من الجهة ولجالل الدين 

 .(23)القبلية تغمدهما هللا رحمته
وكان ُيعمل للُقطب الدسوقي ثالثة موالد في كل سنة حددها علي باشا مبارك وهي األول في طوبة     

ُمدته ثمانية أيام، والثالث في برمودة  وهو األقل زوًرا، والثاني الُمسمى الرجبي أي في رجب وكانت
. وكان لصغر المولد األول وأن عدد الزوار به أقل لم يعده (24)ويستمر ثمانية أيام أيًضا إال أنه األكبر

ضريح ألحد األولياء يجذب مرتين علماء الحملة الفرنسية لذا ذكروا للُقطب مولدين فقط بقولهم " وبدسوق 
ا في مصر بعد مولد السيد أحمد الُمسلمين وهو الحجيج األكبر رواجً  من ا هائاًل في العام عددً 

 وحالًيا له مولدان فقط األول وهو الرجبي والثاني في أكتوبر. . (25)"البدوي 
 الموقع:

وكانت تتبع أعمال  (26)ا محافظة كفر الشيخ،تتبع إداريً مدينة دسوق التي  في الجامعه الُقبة مع هذتقع    
ا وبها فدانً  952كما حدد ابن جيعان مساحتها بأنها تبلغ  (27)البن مماتي وابن الجيعانا الغربية طبقً 

ووردت في تاج العروس "دسوق" كصبور وقد يضم ، (28)ا للمقطعيندينارً  2705ا عبرتها فدانً  50رزق 
أبي أوله هي قرية كبيرة عامرة من أعمال مصر وإليها ينسب أحد األقطاب األربعة البرهان إبراهيم بن 

بأنها قرية كبيرة وبها ضريح ألحد "اا موجزً وقد وصفها علماء الحملة الفرنسية وصفً . (29)المجد الُدسوقي
 .(30)األولياء

 

نشئ بمديرية الغربية قسم إداري باسم قسم المندورة وجعل مقره بلدة م أُ 1841ه/1256 وفي سنة    
نظارة الداخلية بتسمية مركز دسوق ولكن م صدر قرار 1871ه/1286 دسوق ألنها أكبر بالده وفي سنة
ا بتسميته مركز م أصدرت المالية قرارً 1896ه/1313ا بذلك وفي سنةنظارة المالية لم تصدر قرارً 

 .(31)دسوق 
 

 تاريخ البناء :
لذا ُبنيت ( 32)كان الُقطب الُدسوقي ينطق بالعلوم الوهبية منذ طفولته وذلك ألن علمه كان فتًحا وهبًيا     
خلوة في دسوق وهو في الثالثة من عمره وذلك طبًقا لما ذكره الُقطب الُدسوقي نفسه في كتاب الجوهرة له 

 وقيل أنه غادرها بعد وفاة والده ليكون عمره ثالث وعشرين سنةً  (33) وأنه دخلها وأقام بها عشرين سنةً 

(34). 
م( بعلم الُقطب 1277-1260ه/676-658ولما سمع السلطان الظاهر بيبرس الُبندقداري )    

الُدسوقي وتفقه وكثرة أتباعه والتفاف الكثيرين حوله أصدر قراًرا بتعيينه شيًخا لإلسالم، فقبل المنصب 
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وقام بمهمته دون أن يتقاضى أجًرا، حيث وهب راتبه منها لفقراء الُمسلمين. كما قرر السلطان بناء زاوية 
صول دينهم، وظل الُقطب يشغل منصب شيخ اإلسالم يلتقي فيها الشيخ بُمريديه يعلمهم ويفقههم في أ

 .( 35)حتى توفى السلطان الظاهر بيبرس الُبندقداري ّثم اعتذر عنه ليتفرغ لتالميذه وُمريديه
وُدفن بعد موته بزاويته التي ُبنيت له حول الخلوة في نفس الُحجرة التي كان يتعبد فيها، وُدفن معه     

نت بينهما أمهما السيدة فاطمة. وقد ُأقيم على مقبرته بعد وفاته ضريح فوقه أخوه وخليفته السيد موسى وُدف
وُألحق به مسجد وُحبس عليه كثير من األمالك والمباني ليصرف على المسجد والعاملين فيه وطالب 

 .(36)العلم
وقد ُأدخلت على المسجد والضريح كثير من الترميمات والتجديدات واإلضافات وخاصًة في عهد    
الذي أجرى عمارة كبيرة للمسجد ( 37)م(1496-1467ه/901-872لسلطان األشرف قايتباي )ا

والضريح وأضاف إليهما العديد من المباني مثل مقصورة برسم النساء وميضأتان، مطبخ وفرن، ووكالة 
مضان ر 13وحوانيت وحوش برسم الدواب وغيرها وذلك طبًقا لوقفية السلطان األشرف قايتباي المؤرخة بــــ 

 . (38)م1468إبريل سنة  6ه/ 886سنة

أي أن ذلك تم قبل  (39)ولقد قام بهرام أغا بترميم وتعمير ُقبة الُقطب الدسوقي ومقصورته طبًقا ألوليا جلبي
م في العصر الُعثماني خاصًة لقب أغا كان أكثر انتشاًرا في 1672ه/1082زيارة أوليا جلبي سنة 

 .(40)األوجاقات العسكرية في مصر الُعثمانيةادة العصر الُعثماني وكان ُيطلق على ق
م بناء المسجد 1723ه/ 1135وأعاد األمير إسماعيل بن األمير الكبير إيواظ القاسمي المتوفي سنة    

وال بد أن ذلك قد ( 41)طبًقا لما ذكره الجبرتي بقوله "قام بإنشاء مسجد سيدي إبراهيم الُدسوقي بدسوق"
وفي الفترة الُممتدة حتى ( 42)م1701ه/1123والصنجقية عقب قتل والده سنة حدث بعد توليته اإلمارة 

 م.1723ه/1135تاريخ وفاته سنة 
م( وقد 1879-1863ه/1296-1279وأُعيد بناء الجامع والضريح في عهد الخديوي إسماعيل )    

 (43)صرية(وضع تخطيطه علي باشا مبارك أثناء توليته األوقاف المصرية )نظارة عموم األوقاف الم
، واكتملت عمارته في عهد الخديوي (44)م1871-1869ه/1288-1285وكان ذلك في الفترة ما بين 

(. كما 2م )لوحة1885ه/1303سنة  (45)ُمحمد توفيق الذي كان وكياًل عن والده في أوقاف هذا الجامع
 .  (46)م1876ه/1293جدد كسوته دولت إبراهيم باشا ابن الخديوي إسماعيل سنة 

م وافتتح 1969ه/1388تم تجديد الجامع مرة أخرى وتوسعته في عهد الرئيس جمال عبد الناصر سنة  
(، وفيها تم الحفاظ على األجزاء 3م )لوحة1978ه/1398في عهد الرئيس ُمحمد أنور السادات سنة 

 األثرية بالبناء التي تم تفكيكها وإعادة بنائها مرة أخرى بشكلها القديم.
إلى  امع بالواجهة الشمالية الغربيةنقل مئذنتي الجي عهد الرئيس ُمحمد حسني مبارك بثم ُجدد ف    
 معبناءعن المسجد مع الحفاظ على األحجار القديمة كما هي بعد ترقيمها،  منفصلةأعلى قواعد  كنيهار 

الشمالي  جدار القبلة، وفى بداية القرن الحالي تم فتح مدخل ثاني في الجداربُركني تين يمئذنتين أخر 
 . (48)(، كما يتم ترميمه حالًيا4)لوحة(47)الغربي
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يتضح من ذلك أن ضريح أو ُقبة الُقطب الُدسوقي قد ُبني بعد وفاته في موضع خلوته بالزاوية التي     
شيدها السلطان الظاهر بيبرس الُبندقداري دون معرفة تاريخ بنائها حتى جاء السلطان األشرف قايتباي 

ضريح ضمن عمارته للجامع ثم رممه وَعمره بهرام أغا في العصر الُعثماني، وأن هذا لُيعيد بناء ال
الضريح ظل موجوًدا حتى عمارة  الخديوي إسماعيل وذلك ألن بناء األمير إسماعيل بن إيواظ قد اقتصر 
على الجامع فقط دون الضريح كما ُفهم من كالم الجبرتي. وهذا الضريح هو الذي ظهر في صورة 

 . (49)(1م )لوحة1878ه/ 1294الة النمساوي ليوبولد مولر المؤرخة بسنةالرح
وأُعيد بناء الضريح في عهد الخديوي إسماعيل طبًقا لتخطيط علي باشا مبارك ليظهر في الصورة     

. ثم ُفككت هذه الُقبة وأُعيد تركيبها مرة أخرى (50)(2م )لوحة1969ه/1388المأخوذة للجامع قبل سنة 
 لرئيس جمال عبد الناصر لتظل محتفظة بطابعها األثري.في تجديد ا

وفيما يلي سيتم دراسة هذه الُقبة دراسة أثرية معمارية في عصر السلطان األشرف قايتباي ثم في     
 عصر األسرة الُعلوية موضحة موقع الُقبة بالنسبة للجامع وطرازها المعماري وزخارفها على النحو التالي:

 الجامع:موقع الُقبة من 
تقع الُقبة حالًيا بداخل الجامع في شرق جدار القبلة الجنوبي الشرقي لتحتل الزاوية الشرقية من مصلى    

(، وكان الضريح في بناء السلطان األشرف 4، لوحة1الرجال )ساحة الجامع المخصصة للرجال( )شكل
لة طبًقا لما ذكره أوليا جلبي أمام المحراب بجدار القب (51)قايتباي يقع خارج الجامع بجانبه البحري 

 .(52)بقوله"ويوجد أمام المحراب غرفة مدفون بها كبار األولياء ودائًما يسطع منها النور"
م 1876ه/1293ّثم ُأدخلت الُقبة داخل مساحة الجامع عند إعادة البناء في عهد الخديوي إسماعيل سنة 

الُقبة داخل الجامع ذاته وُرسم له مئذنتان مع طبًقا للتخطيط الذي وضعه علي باشا مبارك الذي جعل فيه 
 (.2، لوحة1)شكل (53)أساس الجامع

 :الُقبة في عصر السلطان األشرف قايتباي
لقد اندثرت الُقبة التي شيدها السلطان األشرف قايتباي إال أن وصفها قد وصل إلينا من خالل ثالثة 

 مصادر هي:
 جامع وقفية السلطان األشرف قايتباي للُقبة وال -1
وصف الرحالة التركي أوليا جلبي لها أثناء رحلته لمصر والسودان والحبشة والتي قضي فيها ثمان  -2

، أو ما يربو على عشر سنوات أي فيما بين (54)م1680-1672ه/1091-1082سنوات فيما بين
 .(55)م1682-1672ه/1082-1093

( للضريح وبقايا مبنى 1م )لوحة1878ه/1294صورة الرحالة النمساوي ليوبولد مولر المؤرخة بسنة -3
الجامع وذلك ألنها تتفق مع وصف الضريح في وقفية السلطان قايتباي ووصف أوليا جلبي له. ومن هذا 

 تبين أن عمارة الُقبة كانت على النحو التالي:
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ق كانت الُقبة تقع في الجانب البحري من الجامع داخل ساحة أو فناء مكشوف يدخل إليها عن طري    
وهي التي توجد بها المئذنة، وكان يوجد خلفها مباشرة  (56)باب يقع في الجهة البحرية من واجهة الجامع

(؛ وهي ُقبة قديمة يرجع تاريخها إلى ما قبل عمارة السلطان 3-2)شكل(57)ُقبة أخيه وخليفته السيد موسى
باسم "ُقبة عتيقة " أما ُقبة السيد الُدسوقي قايتباي ولم يقم السلطان قايتباي بإعادة بنائها لذا ذكرتها الوقفية 

 .(58)فهي مستجدة
( بجانبها الشمالي الغربي المدخل، وهو 3-2كانت الُقبة عبارة عن ُحجرة ُمربعة ُمغطاه بُقبة )شكل    

عبارة عن كتلة دخول غائرة معقودة بعقد مدائني ُفتح بصدره باب مربع بعتبة ُرخامية ُسفلية وعتبة خشبية 
، يعلوها شباك من خشب الخرط يعلوه قندلية بسيطة من نافذتان مستطيلتين معقودتين يعلوهما ُعلوية

قمرية)طاقتان وبيكارية(، وُيزخرف جانبي كتلة المدخل حنية محرابية  وعمودان من الرخام يحمالن عقد 
دخلة معقودة.  أعلى الجلستين أو المسكلتين بجانبي الباب، أي أن كل من الحنية المحرابية توجد داخل

 .(59)وُيغلق الباب بزوجا باب خشبي به حلقتين من النحاس كسماعتين
ويوجد بالجانبين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي كتبيتان وقد توسط كتبيتا الجانب الجنوبي الغربي     

وُيغلق شباك حديدي أي شباك ذي مصبعات ُبرونزية ُمحدد بعمودين رخاميين وله عتبة ُرخامية ُسفلية 
 بزوجا باب خشبي ويعلوه قندلية بسيطة، وُيشرف هذا الشباك على الصحن.

أما الجانب الجنوبي الشرقي فبصدره باب يؤدي إلى ُقبة السيد موسى، وهو باب مربع ذو عتبة ُرخامية 
ُسفلية وعتبة خشبية ُعلوية يعلوها نافذة من خشب الخرط ومعقود من أعلى بعقد يرتكز على عمودين 

. وبذلك فهو مدخل غائر معقود بعقد يرتكز على (60)ميين يرتكزا على الجلستين بجانبي البابرخا
أما أوليا  (61)عمودين أعلى المكسلتين وبصدره الباب. ويوجد على جانبي الباب محراب طبًقا للوقفية

 .(62)جلبي فذكر أنه محراب واحد ويوجد الباب على يساره
الطوب األجر وترتكز في األركان على مناطق االنتقال ذكرتها الوقفية " وُتغطى الحجرة بُقبة معقودة ب   

وبذلك أربع زوايا أسفل الُقبة اآلتي ذكرها ُقبة معقودة مدايني يعلو ذلك ُبخاريات دايره مسدودة بالزواد 
، وقد ظهرت مناطق االنتقال هذه من الخارج في (63)الُنحاسي ويعلو ذلك ُقبة معقودة بالطوب اآلجر"

( تأخذ شكل ُمدرج من درجتين تنتهيان بُمثلث مشطوف وتحصر بينها 1ورة الرحالة ليوبولد مولر )لوحةص
قندلية ُمركبة؛ تتكون من ثالث نوافذ ُمستطيلة معقودة بقمتها شكل دائري ويعلوها قمريتان بشكل لوزي 

ونها كانت ُمحددة بإطار من لُيعبر عن ك (64)يحمالن قمرية لوزية الشكل أيًضا وتُحدد هذه القندلية بإطار
الجفت الالعب ذي الميمات الذي يأخذ شكل العقد المدائني الُثالثي، وأن الميمات التي كانت تعلو 
الصنجات المفتاحية لعقود النوافذ المستطلية كانت كبيرة الحجم لذا رسمها الرحالة ليوبولد مولر علي هيئة 

 دوائر بقمة هذه النوافذ.
أن المناطق المعقودة بعقد مدائني التي ُذكرت بالوقفية إنما ُتمثل عقود القندليات من ذلك  يتبين    

الُمركبة المحصورة بين مناطق االنتقال الُمتدرجة من الخارج، والتي تعكس كونها من الداخل على شكل 
رنصات السراويل الحلبية التي على هيئة ُمثلث مقلوب رأسه ألسفل وقاعدته ألعلى ومملؤ بصفوف الُمق
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تنتهي بزيل هابط الذي ُيمثل الُمثلث المشطوف، وتحصر بينها القندليات ُمركبة ُمحددة بالجفت الالعب 
 ذي الميمات التي يعلوها من الداخل زخارف البخاريات باللون النحاسي.

ى وتحول مناطق االنتقال بذلك الُمربع الُسفلى إلى ُمثمن يحمل إطار داخلي ُمتعدد األضالع ُمرتد إل
 الداخل ليحمل رُقبة ُمستديرة ُمتعددة النوافذ تحمل الُقبة التي على شكل الخوذة.

وُتغطى الُقبة من الخارج بالكلس األبيض أما من الداخل فهي ُمزينة بنقوش إال أنها لم تكن ُمزينة     
أو بَعلم  (66)نحاس. وتتوج الُقبة بهالل من ال(65)بنفس الزينة أو الزحارف الموجودة في ُقبة السيد البدوي 

كبير من النحاس األخضر الذي ينتهي من أعلى بهالل الذي يميل يميًنا ويساًرا عند حدوث أي ُمصيبة 
أو موت أحد سالطين اإلسالم، وكان دوران هذا القائم ذي الهالل كرامة للقطب الُدسوقي لذا كانت طائفة 

 .(67)من العربان ُتصيح " يا دسوقي يا مولى النحاس"
كانت أرضية الُقبة من المرمر ويتوسطها تركيبة الدفن الُمغطاه بكسوة من الصوف األخضر مع و     

عمامة خضراء عند رأسه وحولها مقصورة خشبية التي أطلق عليها أوليا جلبي اسم " قفص خشبي" وعلى 
رة : " أمر التركيبة اسم صندوق. كما كان يتقدم رأس الُقطب الُدسوقي لوحة من المرمر ُنقش عليها عبا

بتجديد هذه الشبكة المباركة بهرام أغا بن الشيخ ُمحمد"، مما يدل على أن بهرام أغا قد قام بإنشاء 
مقصورة جديدة توضع حول التركيبة. ويوجد في الناحية اليمنى من الضريح لوح من المرمر عليه أثر قدم 

 النبي صلى هللا عليه وسلم على لوح حجري.
الُدسوقي حًظا من الزخرفة باستثناء بعض الُمعلقات ومجموعة من القناديل  ولم يكن لضريح الُقطب

 .(68)ومئات الشموع واألعالم الُبرهانية التي توجد بجوانبه األربعة
كانت ُقبة السيد شرف الدين موسى التي توجد خلف ُقبة أخيه الُقطب الُدسوقي وُيدخل إليها من     

وكانت طبًقا لصورة مولر تتكون من  (69)خالل جدارها الجنوبي الشرقي صغيرة جًدا وليس بها أي زخرفة
رتكز بدورها على جدارن ُحجرة ُمربعة ُمغطاه بُقبة بصلية الشكل ترتكز على رُقبة ُمستديرة ذات نوافذ ت

الُمربع الُسفلي وعلى مناطق االنتقال باألركان وهي عبارة عن ُمثلثات كروية بسيطة لتحول الُمربع الُسفلي 
 (.1، لوحة4-3إلى دائرة تحمل الُقبة، وتتوج الُقبة بقائم معدني ذي هالل )شكل

كما كان يوجد بفناء ُقبة الُقطب الُدسوقي أيًضا ُقبة السيد جمال الدين بن السيد عبد هللا أبو الطيور      
وهو الشيخ جمال الدين عبد هللا بن الشيخ شمس الدين  (،4-3رقم 2)شكل(70)الُدسوقي حفيد السيد موسى

اصًرا  للسلطان الظاهر ُمحمد بن أبي الُعمران موسى الُمتوفي عام نيف وثمانمائة، وكان ُمع
 . (71)م(1398-1382ه/801-784برقوق)

وهذه الُقبة من بناء السلطان األشرف قايتباي، وكانت جدرانها ُمغطاه بالبياض وُمبلطة بالبالط الكدان 
وُتتوج الُقبة بهالل نحاسي. وكانت يتقدمها منطقة ُمربعة أطلقت عليها الوقفية اسم "مدفع ُمربع" يحتوي 

 (72)ُدعامات تحمل ثالثة عقود وُسيجت من أسفل بين الُدعامات بدرابزين من خشب الخرطعلى أربع 
 (.1، لوحة3)شكل



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

351 
 

ّثم ُغطت هذه المنطقة الُمربعة بسقف ُمسطح، وهي التي سماها أوليا جلبي باسم "الُصفة الخارجة"     
خارجية في لوحة مولر، ولكنها والتي خلفها ُقبة حفيد الُقطب الُدسوقي. وقد ظهرت هذه الُقبة وُصفتها ال

ظهرت بدون عقود أو درابزين خشبي مما يدل على سقوطهم وإعادة بناء السقف ُمرتكًزا على الُدعامات 
مباشرة. كما أظهرت اللوحة أيًضا أن هذه الُقبة كانت أصغر وأقل ارتفاًعا من ُقبتي الُقطب الُدسوقي 

ل رُقبة ُمتعددة األضالع وُتغطى بُقبة بصلية ُمضلعة وأخيه، وأنها كانت عبارة عن ُحجرة ُمربعة تحم
 (.1، لوحة3وُتتوج بالقائم المعدني ذي الهالل )شكل

ولقد ذكر أوليا جلبي وجود ُقبة أخرى في على يسار ُقبة السيد جمال الدين ناحية باب العمارة، ُدفن     
طب الُدسوقي لُيصبح في الفناء ُقبتين بها بهرام أغا بن الشيخ ُمحمد الذي قام بتعمير وترميم ضريح القُ 

(. وبذلك فقد ُبنيت هذه الُقبة في وقت تاٍل لعمارة السلطان األشرف قايتباي 3رقم -2)شكل(73)صغيرتين
 م.1672ه /1082م وزيارة أوليا جلبي لمصر سنة 1468ه/886سنة 

وقد ظهرت هذه الُقبة في لوحة مولر أيًضا خلف السيد جمال الدين كُحجرة ُمربعة صغيرة تحمل رُقبة 
 (. 1، لوحة3أسطوانية وُتغطى بُقبة نصف دائرية أو كروية ُمضلعة وُتتوج بقائم معدني ذي هالل )شكل

 

 : ُقبة في عصر اأُلسرة الُعلويةال
الخديوي إسماعيل وأكملها الخديوي ُمحمد توفيق فيما بين سنتي  وهي الُقبة الحالية التي ُبنيت في عهد   

م، وفيه قام علي باشا مبارك في تخطيطه للجامع والُقبة بإحداث تغيير 1885-1876ه/1293-1303
كبير في عمارة السلطان األشرف قايتباي؛ حيث قام بإدخال الُقبة داخل مساحة الجامع، كما قام بهدم ُقبة 

موسى وُقبتي السيد جمال الدين وبهرام أغا وأدخلهم داخل الضريح ُمحافًظا على موقع  السيد شرف الدين
ُتربة السيد شرف الدين موسى وتركيبته من موقع تركيبة الُقطب الُدسوقي في جانبها الجنوبي الشرقي كما 

موسى وذلك لعدم كانت، والبد أنه قام بنقل ُرفات كل من السيد جمال الدين وبرهام أغا ضمن ُتربة السيد 
وجود أثر لهما حالًيا. وربما يرجع ذلك لرغبة علي باشا في بناء مبنى واحد يضم هذه الُترب جميًعا مع 
التركيز على تركيبتي الُقطب الُدسوقي وأخيه فقط.  ويتطابق هذا التصور مع الشكل الحالي للُقبة ومع 

 (.2حةم )لو 1969ه/1388الصورة المأخوذة لهذه العمارة قبل سنة 
 عمارة الُقبة:

، لها واجهة واحده ُتشرف على الخارج وهي وُمثمنة من الداخل عبارة عن ُحجرة ُمربعة داخل الجامع   
الواجهة الشمالية الشرقية والتي ُتعد جزًءا من واجهة الجامع، أما الجوانب الثالثة األخرى فتقع داخل 

تة أبواب؛ بحيث ُيفتح بابا الجانب الجنوبي الشرقي الجامع، والتي ُفتح بكل منها بابان ليبلغ عددها س
 على مصلى السيدات بينما ُيفتح بابا الجانبين الشمالي الغربي والجنوبي الغربي على مصلى الرجال

 .(7-5، لوحة1،7)شكل
، أما من الداخل فيتكون من ُحجرة م19‚06من الخارج من ُحجرة ُمربعة طول ضلعها ُقبةتكون التو    

نصف  ُتغطى بُقبة نصف دائريةم، و 10‚86ويبلغ ارتفاع جدرانها  ،م16X66‚16‚66بلغ عمقها وي ُمثمنة
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م 18‚80م، ويبلغ ارتفاعها من األرض وحتى قمة الُقبة 5‚30م ومن الخارج 4‚50قطرها من الداخل 
 (.5،7)شكل
على  على رُقبة تنتصب على قاعدة ُمثمنة تتكون من ثمانية عقود ُمنكسرة ترتكز هذه الُقبة ترتكزو    

وتحصر  ثمان دعامات بارزة عن الجدران لتكون أربعة جدران مستطيلة مستقيمة معقودة بعقود ُمنكسرة
 .(12-8)لوحةبينها أربع زوايا )دخالت( ركنية غائرة معقودة بعقود ُمنكسرة 

الُمربعة لتظهر وكأنها  امات بحيث توجد دعامتان بكل جانب من جوانب الُحجرةوقد ُوزعت هذه الُدع    
. وتتكون كل من هذه الُدعامات من دعامة (12-9)لوحة ُتقسم كل جانب إلى ثالثة أقسام أكبرها أوسطها

مستطيلة ذات ثالثة جوانب، بحيث يتجه الجانبان الجانبيان بميل من الخارج نحو الداخل، أما واجهتها 
ستطيلة عامة مُ األمامية الكبرى فيتجه طرفاها بميل نحو الوسط ليتقدمها عمود رخامي ُمثمن يحمل دُ 

 .(14-12)لوحة عامة الكبيرة الخلفية لتحمل العقود الُثمانيةدمجمة في جدار الدُ مُ 
 وتتكون كل من هذه األعمدة من بدن ُمثمن محدد من أعلى وأسفل بشريط برونزي أو نحاسي، يرتكز   

لتحمل إطار أسطواني غائر، فتبدو  هي من أعلى بزاوية مشطوفةتتن األضالع ُمثمنةناقوسية  على قاعدة
توج العمود من تاج ُمقرنص ذي داليات يعلوه إطار . ويُ (16-14، 11-9)لوحة القاعدة كالزهرة المتفتحة

دن هذه الدعامة وُيشرف ب( 17، 13،15-9)لوحة ُمثمن ليحمل قاعدة الدعامة الُعلوية المتدرجة
المستطيلة بثالثة جوانب، الطرفان الجانيان مستقيمان أما األمامي فهو على غرار واجهة الُدعامات 
الكبرى الُسفلية، وقد ُزخرفت هذه الجوانب بزخارف األرابيسك النباتية ُمنفذه على الجص والتي ُتحدد 

امات العقود الُمنكسرة التي ُتحدد وتحمل هذه الُدع .(13،17-8)لوحة جوانبها بإطار مستطيل أبيض
خرفت واجهات هذه العقود وبواطنها وكواشاتها بإطار ينتهي بميمة أعلى الصنجة الُمفتاحية، كما زُ 

 (.18-17، 11-8)لوحة بزخارف نباتية جصية
 بخط( من سورة البقرة 286 -284اآليات الثالثة األخيرة ) ُنقش عليه ويعلو العقود إطار ُمثمن كتابي   
ِإْن ُتْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه  ِبْسِم َّللاهِ الرهْحَمِن الرهِحيمِ ﴿ُثلث باللون الذهبي على أرضية زرقاء نصها:ال

ُب َمْن َيَشاُء َوَّللاهُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر*آَمَن الره  ُسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه َّللاهُ َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذِّ
ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرسُ  ِلِه َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللهِ َوَمالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه ال ُنَفرِّ

َنْفًسا ِإال ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربهَنا ال ُتَؤاِخْذَنا  ُغْفَراَنَك َربهَنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر*ال ُيَكلُِّف َّللاهُ 
ْلَنا َما ال َطاقَ  ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربهَنا َوال َة َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الهِذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربهَنا َوال ُتَحمِّ

، 8)لوحة اْلَعِظْيم َلَنا ِبِه َواْعُف َعنها َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن*َصَدق َّللْاه 
10 ،17-18). 
ثمان مناطق على هيئة شبة ُمنحرف بحيث يكون ضلعه األصغر هو الُعلوي  هذا اإلطار ويحمل   

حيث يعلوها أربعة إطارات ؛ الُمستديرة ُقبةالُسفلي إلى دائرة لتحمل رُقبة ال تقال لتحويل الُمثمنكمنطقة ان
ّثم شريطان صغيران مستديران بزخارف  رة باللون الذهبيفلي ُمثمن صغير به زخرفة مضفو ُزخرفية، سُ 

نس عليه السالم سبع آيات قرآنية من سورة سيدنا يو قش عليه هندسية ليحصران إطار كتابي كبير نُ 
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ِبْسِم َّللاهِ الرهْحَمِن ﴿باللون الذهبي على أرضية زرقاء نصها:  لثبخط الثُ ( 67 -62وتتمثل في اآليات )
ِفي اْلَحياِة  ْشرى َأال ِإنه َأْوِلياَء َّللاهِ ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن* الهِذيَن آَمُنوا َوكاُنوا َيتهُقوَن* َلُهُم اْلبُ  الرهِحيمِ 

ْنيا َوِفي اآْلِخَرِة ال َتْبِديَل ِلَكِلماِت َّللاهِ ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم*َوال َيْحُزْنَك َقْوُلُهْم ِإنه ا ْلِعزهَة هللهِ َجِميًعا ُهَو الدُّ
ماواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض  ِميُع اْلَعِليُم* َأال ِإنه هللهِ َمْن ِفي السه َوما َيتهِبُع الهِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاهِ ُشَركاَء السه

نههاَر ُمْبِصًرا ِإنه ِفي ِإْن َيتهِبُعوَن ِإاله الظهنه َوِإْن ُهْم ِإاله َيْخُرُصوَن*ُهَو الهِذي َجَعَل َلُكُم اللهْيَل ِلَتْسُكُنوا ِفيِه َوال
 ( .20-17، 8)لوحة َّللْاه اْلَعِظْيم  ذِلَك آَلياٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن*َصَدق

بهيئة العقود الموتورة وهي  ةصف من أربعة وعشرون نافذة مستطيلة معقود هذه المنطقة يعلوو      
ويفصل بين كل منها إطار مستطيل ُمزخرف  ُمغشاه بالجص الُمعشق بالزجاج وذات زخارف هندسية

الحظ أن هذه اإلطارات ُمتدرجة؛ حيث يقل قطرها ويُ  .بضفيرة صغيرة ُثالثية بيضاء على أرضية بنية
، 8)لوحة كلما اتجهنا ألعلى لتحمل خوذة الُقبة النصف دائرية التي ُتزخرف بالزخارف الهندسية والنباتية

19-20). 
وتأخذ منطقة االنتقال من الخارج شكل ُمثمن، تتصل أربعة من أركانه ببناء صغير على هيئة       

الُسفلية من القاعدة الُمثمنة، يتوسطه  ارتفاًعا من الُمثمن وُيمثل سقف الزوايا الُركنيةُمنحدر أقل  ُمثلث
نحدر إطار مستطيل قليل البروز الذي ُيحدد به جوانب األشكال شبه الُمنحرفة الداخلية، ّثم يعلوها إطار مُ 

ات النوافذ بأسفلها إطار من وكأنه سقف يُغطي اإلطارات المتدرجة الداخلية، ويعلوها الرُقبة الُمستديرة ذ
خمس صفوف من المداميك لُيعبر بها عن اإلطار ذي النص الكتابي الداخلي، وتنتهي الرُقبة بإطار 

م 6‚49ويبلغ ارتفاعهازخرف بأشكال زجزاجية نصف الدائرية التي تُ  ُمستدير بارز لتبدأ بعدها خوذة الُقبة
 .(21، 4)لوحة ّثم ُتتوج بالقائم المعدني، 
 : اعدة الُمثمنة الحائطية الُسفليةالق
وهي التي تتكون من الدخالت الُركنية األربعة والجدران المستقيمة األربعة المعقودة التي تنتصف     

تربيع البناء فتحتوي على بابين متجاورين يفصل بينهما إطار مستطيل في الجانبين الشمالي الغربي 
(، 10-9لى المحراب في الجانب الجنوبي الشرقي )لوحة(، وع13-7،11،لوحة5والجنوبي الغربي )شكل

أما الجانب الشمالي الشرقي الُمشرف على الخارج فيحتوي من أسفل على نافذة توأمية ذات ُمصبعات، 
يفصل بينهما إطار مستطيل، وكل منهما عبارة عن دخلة ُمستطيلة بصدرها الُمصبعات التي على هيئة 

ل ُمستديرة أو وريدات صغيرة، وُيغلق عليها دلفتا باب خشبي ُمغشى ُمعينات تتقابل رؤوسها في أشكا
 (. 11-9بالزجاج يتخلله ُحشوات ُمربعة ُمزخرفة بزخرفة المفروكة المائلة )لوحة

ويعلوهما قندلية ُمركبة تتكون من ثالث نوافذ ُمستطيلة على هيئة دخالت معقودة بهيئة العقد الموتور، 
افذتين مستديرتين، يعلوها قمرية واحده، وبصدر هذه النوافذ أحجبة جصية يعلوها قمريتان على هيئة ن

 (.11-9مغشاه بالزجاج الملون ذات زخارف هندسية )لوحة
أما الدخالت الُركنية األربعة فهي ذات مسقط ُثالثي ولكن لبروز جانبي الُدعامات البارزة أصبحت    

ُتغطى من الخارج بسقف حجري على هيئة ( لذا فهي 18، 11،13، 10، 8ذات خمسة جوانب )لوحة
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ُمثلث مشطوف متساوي الساقين يتصل بمنطقة انتقال الُقبة من الخارج وكأنه جزًءا منها بينما ُيغطى من 
 (.21، 18الداخل بسقف ُخماسي األضالع )لوحة

كنوع من  ُيالحظ أن كل من الدخالت الُركنية تشترك في جانبين من جوانب الُمربع الخارجي للُقبة وذلك
المعالجة المعمارية لتكوين القاعدة الُمثمنة للُقبة، وأن جدرانها الثالثة الرئيسية األوسط منها ُيمثل الزاوية 
الُركنية بين جدارين، أما جداريها الجانبين فكل منهما يقع بجدار من جدران التربيع الخارجي للُحجرة، 

على غرار نافذتي الجانب الشمالي الشرقي وذلك في وبكل منهما نافذة ُسفلية ُمستطيلة ذات ُمصبعات 
الدخلتين الُركنيتين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، أما الدخلتان الُركنيتان الجنوبية الغربية والشمالية 
الجنوبية فتحتوي على نافذة ومدخل لوجود المدخلين بالجانب الجنوبي الشرقي اللذان يفتحان على ُمصلى 

 النساء.
وتتميز الدخلتان الشمالية الجنوبية والشمالية الشرقية بجانبي الجدار الشمالي الشرقي الُمشرف على     

الخارج بوجود قندلية بسيطة تعلو النافذة الُسفلية، وتتكون من نافذتين ُمستطيلتين يعلوهما قمرية ُمستديرة 
 (.18، 11-9على غرار القندلية الُمركبة )لوحة

ن من أسفل حتى ُثلثها الُسفلي بالرخام حتى نهاية امتداد األبواب والنوافذ وُتحدد من وقد ُكسيت الجدرا
 (.14-9أعلى وأسفل بإطار ُرخامي بالجفت الالعب ذي الميمات )لوحة

وُيغلق على كل من األبواب الثمانية دلفتا باب خشبي، زخرفت كل منهما من الداخل والخارج بست    
ُمتناوبة؛ بحيث ُتزخرف الُحشوه الُمربعة بزخرفة المفروكة المائلة أما الُحشوه ُحشوات ُمستطيلة وُمربعة 

 (.  22الُمستطيلة فتزخرف بزخرفة هندسية ُتمثل زخرفة المعقلي يتوسطة شكل ُمستطيل )لوحة
 :الواجهة الشمالية الشرقية

هي الواجهة الخارجية الوحيدة التي ُتعد جزًءا من واجهة الجامع الشمالية الشرقية وتبرز عنها، وتتكون    
من ثالثة أقسام، أكبرها أوسطها وأكثرها ارتفاًعا، ويبرز على جانبيه القسمان الجانبيان اللذان ُيمثالن 

 (.6-5، لوحة7-6واجهة الدخلتين الُركنيتين بجانبي هذه الواجهة )شكل
( على دخلة ذات صدر ُمقرنص وصفي نوافذ من 26-23، لوحة7-6يحتوي القسم األوسط )شكل

النوافذ ذات الُمصبعات والقندلية الُمركبة، وتتميز هذه الدخلة بامتدادها ألسفل النوافذ فقط أي أنها ال تمتد 
ت من أسفل كدخلتين ألسفل الواجهة وينتهي جانبيها بشكل ُمتدرج. وتظهر النافذتان ذات الُمصبعا

ُمستطيلتين عميقتين، يفصل بينهما دعامة ُمستطيلة يتقدمها عمود أسطواني ُمدمج ذو قاعدة وتاج 
ناقوسيين وبصدرها الغشاء ذو الُمصبعات المعدنية، ويعلو كل من الدخلتين العتب المستقيم بصنجات 

ددت هذه األعتاب ويفصل بينها إطار حجرية يعلوها النفيس ّثم العقد العاتق ذا الصنجات الحجرية، وحُ 
 من الجفت الالعب ذي الميمات.

يوجد في الصف الُعلوي القندلية الُمركبة التي تتميز نوافذها الثالثة الُمستطيلة بكونها دخالت معقودة    
بعقود نصف دائرية ترتكز من الوسط على دعامتين ُمستطيلتين يتقدمهما عمودان ُمدمجان على غرار 

الُسفلي لكنهما أصغر وبأسفل كل منهما قاعدة ُمستطيلة، وترتكز هذه العقود من الجانبين على العمود 
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الجدران التي ترتكز على قاعدة ُمستطيلة أيًضا لتحصر هذه القواعد األربعة بينها قاعدة ُمنحدرة أو مائلة 
ل من النوافذ التغشيات أسفل النوافذ، كما أن القمريات الثالثة ذات دخالت ُمستديرة عميقة، وبصدر ك

 الجصية الُمعشقة بالزجاج الملون.
وُتتوج هذه القندلية بعقد ُخماسي الُفصوص من الجفت الالعب ذي الميمات ينتهي بميمة كبيرة موضع 
الصنجة الُمفتاحية، ويمتد إطار الجفت الالعب من الجانبين ُمكوًنا إطار ُمستطيل ُيحدد القندلية ككل، 

 ر الُسفلي الذي ُيحدد أعتاب النافذة التوأمية الُسفلية. ويرتكز على اإلطا
وُتتوج الدخلة بالصدر الُمقرنص الذي يتكون من خمس حنايا أو وحدات ُمقرنصة بارزة تتناوب مع    

ست حنايا غائرة تأخذ شكل عقد ُثالثي الُفصوص، ُزخرف فصه األوسط الُعلوي ذو العقد الُمدبب بخطوط 
لمحاري ويرتكز فصيه الجانبيين على زيلين ُمقرنصيين. أما الحنايا الُمقرنصة رأسية أشبه بالشكل ا

الخمسة البارزة فتتكون كل منها من ثالثة صفوف أو حطات، الُعلوي من حنيتين معقودتين بهيئة العقود 
 الُمدببة يتوسطهما شكل ُمثلث بارز يرتكز على زيلين هابطيين في الصف األوسط ليتوسطها ثالث حنايا
معقودة بهيئة العقود الُمنكسرة والتي ترتكز على زيلين هابطيين في الصف الُسفلي ولكنهما ُنحتا بشكل 
ُمستعرض لتظهر وكأنها عرائس متجاورة. ويعلو هذه الدخلة الُمقرنصة لوحة حجرية ُمستطيلة ُغفل من 

 ارز لترتفع الُقبة خلفها.الزخارف، ّثم ُيتوج هذا القسم األوسط بقمة ُمثلثة ترتكز على إطار حجري ب
( فكل منهما عبارة عن كتلة 27، 24-23، لوحة7-6أما القسمان الجانبيان من الواجهة )شكل    

ُمستطيلة بارزة يتوسطها دخلة ُمستطيلة غائرة أو عميقة وتمتد حتى األرض وُتغطى بسقف حجري من 
قسم األوسط في شكلها العام ولكنها ُترتب الُمقرنصات ذات الداليات والتي تتشابه مع الصدر الُمقرنص بال

في ثالث مستويات من الخارج إلى الداخل، كما أن واجهته تعتمد على تناوب خمس حنايا مفرغة ذات 
عقد ُمدبب مع خمس حنايا أخرى ُمصمتة ُزخرفت بُمثلث بارز وتنتهي بزيل هابط ّثم يليها من الداخل 

أسفل الحنايا الغائرة بالصف األمامي ّثم يليها الصف الثالث صف من الحنايا والزيول الهابطة التي هي 
 الداخلي الُمرتكز على الجدار ُمباشرة وهو على غرار الصف الُسفلي بصدر الدخلة بالقسم األوسط.  

 

وأسفل هذا السقف الُمقرنص دخلة ُمستطيلة ُمسطحة ُتتوج بصف من الحنايا الُمدببة وُتحدد من الجانبين 
أو دعامة صغيرة تنتهي بكابولي حجري. وتحتوي الدخلة على النافذة الُمستطيلة الُسفلية  من أعلى بكتف

ذات الُمصبعات يعلوها األعتاب ّثم القندلية البسيطة على غرار القندلية الُمركبة من حيث النوافذ 
 بيسك.واألعتاب والجفت الالعب إال أنه يكون عقد ُثالثي الُفصوص وُزخرفت كوشتيه بزخارف األرا

وبأعلى هذا القسم إطار ُمستطيل ُمحدد ببرواز حجري رفيع، يبدو أنه كان ُمخصًصا لنقش زخارف أو 
 كتابات عليه، وُتتوج الواجهة بصف من الُشرافات التي على هيئة الورقة النباتية الُثالثية.
بصدرها الُمصبعات  وُيالحظ أن كل من النوافذ ذات الُمصبعات ونوافذ القندليات بنوعيها تظهر كدخالت

أو األحجبة الجصية وذلك من داخل الضريح وخارجه مما يدل على أن هذه األحجبة والُمصبعات توجد 
 في ُمنتصف جلسات هذه النوافذ.
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 زخرفة األسقف:
ُتزخرف الُقبة من مركزها في الوسط بوريدة ُمتعددة البتالت؛ من أثنى عشر فًصا باللون األبيض على     

وهي داخل دائرة من إطارين باللون األبيض، ويخرج منها أربعة وعشرين فًصا مشًعا؛ أشبه  أرضية زرقاء
بالصدفة المحارية الُمحددة باللون األبيض والتي تتناوب ألوانها بالبني واألزرق، يأخذ كل فص منها شكل 

خل بشكل هندسي الُمثلث متساوي الساقين تقريًبا؛ وتتكون قاعدته من ضلعين صغيرين وُزخرفت من الدا
أشبه بضفيرة أو سلسلة من ستة أشكال تتكون من ُمثلثات، معينات وأشكال لوزية تصغر حجمها كلما 
اتجهت ألعلى وذلك باللون األبيض. يلي هذه الُفصوص ثمانية إطارات زجزاجية بيضاء تكون سبعة 

هذه الصفوف كذلك بين  صفوف أفقية من أشكال الُمعينات وأسفلها صف من الُمثلثات، وتتناوب ألوان
اللونين األزرق والبني، وُيزخرف كل ُمعين من شكل ُسداسي ُيتوج بشكل لوزي أشبه بالورقة النباتية باللون 

 (.  20-19، 8األبيض)لوحة
وُتزخرف المناطق الُمثمنة التي على هيئة شبه ُمنحرف بزخارف هندسية متناوبة بحيث ُتزخرف أربعة     

النجمي الُمحدد باللون األبيض في ثالثة صفوف وأجزاء من الطبق في الطرفين منها بزخارف الطبق 
الُعلوي والُسفلي؛ وقد تميز الطبق النجمي في الصف األوسط بأن ترسه ُرسم باللون األصفر أما باقي 
وحداته باللون األزرق، أما الصفين الُسفلي والُعلوي فُرسم ترس الطبق النجمي باللون األزرق وباقي 

حداته باللون األصفر، بينما ُتزخرف المناطق األربعة األخرى بزخرفة هندسية تتكون من خمسة جامات و 
رباعية كبيرة ُمفصصة متداخلة مع بعضها في الفصين الجانبيين األطول، مع وجود أجزاء من هذه 

من هذه الجامات الجامات في األطراف الجانبية والُعلوية والُسفلية للشكل شبه الُمنحرف، وُتزخرف كل 
بشكل نجمة ُمثمنة تتصل من أربعة رؤوس منها بُفصوص الجامات األخرى على جوانبها في شكل ميمة 
مكونة أشكال هندسية غير ُمنتظمة الشكل على جوانب النجمة الُمثمنة الذي يتوسطها وريدة متعددة 

    (.20-17، 11-10، 8البتالت وذلك باللونين األبيض والبني المصفر )لوحة
ُزخرف سقف الدخالت الُركنية الُخماسي األضالع بزخارف كتابية وهندسية ونباتية عبارة عن ُمثلث    

متساوي األضالع مكون بإطار من الجفت الالعب ذي الميمات الُسداسية الشكل ُنفذ باأللوان األبيض 
اسم من أسماء الخلفاء  والبني المحمر واألزرق وُمحدد بإطارين باللون الرمادي ُنقش بداخل كل منها

الراشدين األربعة داخل دائرة بثالث ميمات تتصل باإلطار الداخلي للُمثلث باللون األبيض، وُتزخرف 
المناطق الُمثلثة الثالثة المحصورة بين الدائرة والُمثلث الخارجي بزخارف نباتية وذلك باأللوان البني 

نبين ُمزخرفين برسوم نباتية باللون البني بدرجاته، يليهما واألبيض واألزرق. وُيحاط الُمثلث من الخارج بجا
من الخارج منطقتين؛ كل منهما على شكل ُمثلث قائم الزاوية تقريًبا بزخارف األرابيسك باللونين األزرق 

(.  كما ُزخرفت بواطن العقود الُمنكسرة بهذه الدخالت بزخارف هندسية 18-17، 13، 11والبني )لوحة
 ي باأللوان األصفر واألزرق الُمحدد باألبيض.  من الطبق النجم

 المقاصير:
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تضم ُحجرة الُقبة مقصورتان، مقصورة الُقطب الُدسوقي الُنحاسية التي تنتصف الُحجرة تقريًبا وخلفها     
مقصورة خليفته أخيه السيد موسى الخشبية التي توجد أمام المحراب تقريًبا إال أنها تتجه نحو الغرب 

م لظهورهما 1997ه /1418د حدث على كل من المقصورتين تغيير في القسم الُعلوي بعد سنة قلياًل، وق
 (.35بشكلهما القديم في صورة مؤرخة بهذه السنة )لوحة

 المقصورة الخشبية: 
كانت تعلو قبر الُقطب الُدسوقي ثهم ُنقلت فوق قبر أخيه عند عمارة الخديوي إسماعيل وتوفيق، وهي     

 Xم 2‚85( وتبلغ أبعادها 34-28، 10-9ستطيلة وتغطى بسقف جمالوني)لوحةذات جوانب مُ 
 م،ويتوسط الباب الجانب الشمالي الغربي وتتكون من قسمين، هما:2‚4

: وهو األكبر وتتكون كل من جوانبه األربعة من أربعة أشرطة ُأفقية، يتكون الشريط األول القسم الُسفلي
تحصر بينها أشكال نجمية ُمثمنة  بأشغال الخشب الخرط المنجور تة ُزخرفستطيلمُ الُعلوي من ُحشوات 

(، وهي عبارة عن أربع ُحشوات بالجانبين 8ويتخللها فراغات تأخذ بعضها شكل نجمة ُرباعية )شكل
الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي وخمس ُحشوات بالجانب الجنوبي الشرقي أما بالجانب الشمالي الغربي 

(، ويتكون الشريطان الثاني 30-28ات األربعة النص التأسيسي أعلى الباب )لوحةفيتوسط هذه الُحشو 
 والثالث من عوارض خشبية رأسية،

ويتكون الشريط الرابع الُسفلي بجوانب المقصورة باستثناء الجانب الشمالي الغربي من ُحشوات ُمستطيلة 
 (.31-29ن ُأفقيين)لوحةُمرتبة رأسًيا وأفقًيا؛ بحيث يتناوب ُمستطيل رأسي مع ُمستطيلي

أما الجانب الشمالي الغربي ُفيزخرف من أسفل وعلى كل من جانبي الباب بثالث ُحشوات؛ ُحشوه 
ُمستطيلة مزخرفة بزخرفة المعقلي المعكوف وُحشوه ُمربعة ُمزخرفة بزخرفة المفروكة يفصل بينهما ُحشوه 

 (.32، 30-29، لوحة10-9ُمستطيلة رأسية ُغفل من الزخارف )شكل
 

ويتوسط الباب الجانب الشمالي الغربي منها ويعلوه النص التأسيسي ويفصل بينهما إطار ُمستطيل     
ُمزخرف بفرع نباتي ُمتموج يتفرع منه وريدات ُمتعددة الفصوص ُمنفذة بالحفر. ومن أسفله إطار ُمستطيل 

 (. 34-33ذي أربع ُحشوات خشبية ُمستطيلة وُمربعة صغيرة متناوبة )لوحة
والباب عبارة عن فتحة دخول ُمستطيلة معقودة بهيئة العقد الموتور ُمحدد بشريط ُزخرفي من أشكال 
ُمثلثات ُمطعمة بالعاج، وُزخرفت كوشتيه بدائرة ذات نجمة ُسداسية من ُمثلثين ُمتقاطعين وُمطعمة 

ل ورقتين لوزيتي بالصدف والعاج وفرع نباتي يخرج منه عدد صغير من الوريدات الُسداسية وينتهي بشك
 (.34-33، لوحة11الشكل وُطعمت بالصدف )شكل
(، ُقسم كل منها إلى ثالثة أقسام ُأفقية أكبرها أوسطها الذي 30،33-29وُتغلق فتحة الباب بدلفتين )لوحة
ويتكون من ترس في المركز يحيط به أثنتا عشرة ُحشوه لوزية صغيرة زُخرف بزخرفة الطبق النجمي 

عشر شكاًل ُسداسًيا المعروف باسم الكندة مكونة شكل طبق نجمي كامل ومحاطة  تحصر بينها أربعة



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

358 
 

، وكان هذا الطبق ُمطعًما بستة أشكال نجمية ُخماسية، وفي أركان الباب أرباع من هذا الطبق النجمي
 (.12بالصدف )شكل

أما القسمان الُعلوي والُسفلي فكل منهما عبارة عن ُحشوتين ُمستطيلتين بزخارف نباتية من فرع نباتي    
مرسوم ُمتموج يتفرع منه وريدات ُسداسية وأزهار صغيرة ُتشبه زهرة الالله الُمطعمة بالصدف الذي سقطت 

ن أسفل العقد ُحشوه ُمثلثة ُزخرفت بعض وحداته وخاصة في الُحشوات الُسفلية. ويعلو الُحشوتان الُعلويتا
بزهرية ُحفرت في طرف الُحشوه كانت ُمطعمة لكنها سقطت، وتظهر هذه الزهرية بوضوح في الجانب 
األيمن هي ذات بدن كروي يعلوه رُقبة تبدو ُأسطوانية وقاعدة تبدو ُمثلثة أما في الجانب األيسر فتبدو 

داخل ويتفرع من كل من جانبيه أفرع أصغر؛ تبلغ عشرة صغيرة، ويخرج منها فرع نباتي مرسوم يتجه لل
أفرع بالُحشوه الُيمنى أما الُحشوه الُيسرى فتبلغ تسعة أفرع جانبية من أسفل وسبعة أفرع جانبية من أعلى 
ويتفرع من اثنين منهما أفرع ُأخرى، وتنتهي كل من هذه األفرع بالوريدات الُسداسية والُمثمنة وأزهار الالله 

ة وأزهار تأخذ شكل زهرة الُقرنفل الُمطعمة بالصدف الُمتساقط بعضها. كما ُتحدد كل من الدلفتين الصغير 
 بإطار من الفرع النباتي ذي الوريدات الُسداسية وأزهار الالله أيًضا.

ستطيلة مُ  أربع ُحشوات ؛ تحتوي علىمنطقة ُمستطيلةالنص التأسيسي داخل  ويعلو عقد المدخل   
بالحفر البارز  بخط الُثلثشعرية ُنقشت بكتابات ( و 34-33في صفين ُأفقيين )لوحة نُمفصصة الجانبي

 :يحدث به تأكل في حروفه وتُنص هذه األشعار على
 مقام إبراهيم أضحى جنة  الحشوة األولى:
 وللعباد نعمة وجنة الحشوة الثانية:
 فانظر له تلقى كما قد أرخو الحشوة الثالثة :
 عة مشبها في الجنة لبق الحشوة الرابعة :

 وُنقش بجانب هذا الشطر األخير بخط صغير في ثالثة أسطر كتابية بخط صغير نصه:    
 جدد الفقير
 أحمد الجلفي
 هذه المقصورة.

وطبًقا لهذا النص التأسيسي المنقوش فوق الباب الُمؤرخ وفًقا لحساب الُجمل في جملة في الشطر األخير 
م، ثم ذكر اسم من قام 1333ه/734لفظة أرخو فإنه يساوي سنة  " لبقعة مشبها في الجنة"  بعد

 بتجديدها وهو أحمد الجلفي.
كما ُتزخرف موضع فتحة الُمفتاح بباب المقصورة في الضلفتين بحلية ُزخرفية من الفضة ُمستطيلة 

وتُنص ، (33)لوحة بجوانب ُمفصصة، وهي ذات كتابات نسخية محفورة من تسعة سطور في الجانبين
 ه الكتابات في الجانب األيمن على: هذ

 هذا مقـ )ام(
 سيدي موسى ابن
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 سيدي عبد العزيز أبا
 المجد وولده سيدي
 إبراهيم الُدسوقي
 رضي هللا عنهما

 (".---صفر سنة )
 

 أما الجانب األيسر فتُنص كتاباته على : 
 هللا الرحمن ---" 

 الرحيم
 أال إن أولياء

 هللا ال خوف عليهم
 وال هم يحزنون 
 ما شاء هللا
 ال قوة إال باهلل

 هللا
 ُمحمد رسول هللا".
لتثبت الصحيفة الفضية فلم يبق  مسمار فضي وُنقش بالسطر األخير التاريخ إال أنه ُوضع على ُجزء منه

ويتبين من هذا النص أن هذه المقصورة أصبحت تُخص قبر السيد شرف الدين  منه سوى ألف ومائتين.
 موسى فقط.

 

وُيشرف بثالث نوافذ ُزجاجية ُفصل  ،وُمحدد بإطارات خشبية وهو األصغر ي من المقصورة:القسم الُعلو 
 .(30-9،28)لوحة شرف بنافذتين فقطماثل ولكنه يُ آخر مُ  ابينها بإطارات خشبية. ثم ُأضيف فوقه إطارً 

الذي كان المقصورة ُتغطى بسقف جمالوني قليل االرتفاع استبدل بالسقف الجمالوني األكبر هذه وكانت 
. ويأخذ هذا السقف الجمالوني شكل ُقبة على شكل خوذة من أربعة أقسام خشبية يعلو المقصورة الُنحاسية

(، وال بد أن هذا التغيير قد حدث بعد سنة 35، 28، 9وتتوج بقائم بصلي الشكل يعلوه هالل )لوحة
 . م1997ه/1418

وذكر أنها من تجديد بهرام أغا ابن الشيخ وقد وصف أوليا جلبي هذه المقصورة بأنها " قفص خشبي"  
ُمحمد قائاًل : " وعند رأس الشيخ الُقطب الُدسوقي لوحة مرمرية ُنقش عليها عبارة : " أمر بتجديد هذه 

 .(74)الشبكة المباركة بهرام أغا ابن الشيخ ُمحمد" 
 : المقصورة الُنحاسية



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

360 
 

لخديوي إسماعيل والخديوي توفيق فيما وهي التي ترجع إلى عصر بناء وتجديد الجامع في عصر ا   
م، وهي مقصورة ُمستطيلة ترتكز على قاعدة ُرخامية وتتكون 1885-1876ه/1303-1293بين سنتي 

 من قسمين وهما:
(: وهو األكبر ويتكون من ُمستطيل بأركانه أربع ُدعامات 37-36، 12، 10-9)لوحة القسم الُسفلي

ل ُيزخرف بحلية ُزخرفية من جامة ُمستديرة وسطى يتوسطها ذات قنوات مجوفة وتتوج من أعلى بمستطي
شكل وريدة ذات ثمان بتالت ُمشعة ويتفرع من الجامة ثمان مجموعات من األوراق النباتية الُمدببة 

(. ويمتد بين هذه الُدعامات الغشاء المعدني الذي 39-38األطراف وتتميز الُركنية بأنها أطول)لوحة
ت بالجانبين الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي، وعلى ُمستطيلين بالجانبين يحتوي على ثالث ُمستطيال

الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي. وُتحدد هذه الُمستطيالت بإطارات بارزة وُتزخرف بزخارف نباتية ُمفرغة 
في  عبارة عن أفرع نباتية تكون أشكال قلوب معدولة ومقلوبة يخرج منها وريقات نباتية صغيرة تتقابل

القلب لتكون شكل زهرة ُمتفتحة أشبه بالالله، وُتحاط هذه الُمستطيالت من الخارج بفرع نباتي متموج ذي 
وريقات نباتية يكون مناطق ُمستديرة تميل إلى الشكل اللوزي بداخلها شكل زهرة لالله أو تيوليب محورة 

 (.40، 37-36)لوحة
ي وهو عبارة عن بائكة من عقود ُمدببة ُخماسية يعلو هذا الُمستطيل إطاران صغيران، الُسفل    

الُفصوص ترتكز على أعمدة صغيرة ذات شكل لوزي أشبه بالبرامك الخشبية، ويوجد أعلى األعمدة بين 
كوشات العقود قائم صغير كامتداد للعمود يحمل شكل لوزي ُمفرغ على كل من جانبيه فرع نباتي صغير 

زخرفة أعاله كنخلة محورة عن الطبيعة، وُزخرفت المناطق أسفل العقود ذي وريقات نباتية فيبدو العمود وال
بتفريعات نباتية تتصل بطرفي العقد الُمفصص من أسفل مكونة شكل إناء ُكمثري الشكل ُمفرغ يتوسطه 
شكل زهرة لالله صغيرة ُمحورة ويرتكز اإلناء على طرفين كقاعدة شبه ُمستطيلة يخرج منها ورقتين 

(، ويتميز العقد األوسط بالبائكة بأنه أكبر حجًما مكوًنا شكل شبه دائري 38، 36تين )لوحةنباتيتين محور 
يتوسطه وريدة نباتية كبيرة ُمتعددة الُفصوص بمنتصفها دائرة صغيرة من ستة فصوص وكأنها وردة ُمشعة 

من جانبي  أو ُقرص شمس ُمشع ويخرج منها أربعة أفرع بوريقات لتكون الشكل شبه الدائري، وعلى كل
(. أما اإلطار الُعلوي 40هذا الشكل من الخارج فرع نباتي ينتهي بزهرة أشبه بزهرة ُقرنفل ُمتفتحة )لوحة

 (.10،38-9فُيزخرف ُبُشرافات على هيئة الورقة النباتية الُثالثية )لوحة
 

، 9، لوحة13ويحتل الباب القسم األوسط الُمستطيل من الجانب الشمالي الغربي من المقصورة )شكل    
(، وهو مدخل ُمستطيل معقود بهيئة العقد نصف الدائري زخرفت كوشتيه بزخارف نباتية 35،37، 12

ُمفرغة، وُيغلق بدلفتي باب، ُقسمت إلى ثالثة أقسام أكبرها أوسطها يفصل بينها إطارت غائرة قلياًل، 
أسفل ليرتكز على قاعدة وُيزخرف القسم األوسط بمزهرية أشبة بمشكاة ذات بدن ُكمثري ينسحب من 

ُمستديرة وله رُقبة مخروطية صغيرة، يخرج منها ساق نباتية أشبه بنخلة تنتهي بالسعف ويخرج من جانبي 
الساق أفرع نباتية تكون أشكال دائرية بداخلها الوريقات النباتية التي تملئ الساحة. وُيزخرف القسم الُسفلي 
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القسم الُعلوي فهو على شكل ُمثلث قائم الزاوية التي يخرج  أشكال هندسية على هيئة خاليا النحل، أما
 منها فرع نباتي يتفرع من الجانبين يتوسطه زهرة ُقرنفل ُمتفتحة.

( يبلغ عددها ست عشر حلية، كل منها عبارة عن دائرة 37وُيزخرف حدود الباب حليات ُزخرفية )لوحة   
التي يقل حجمها من األطراف، ويتميز ثمانية من وسطى ُتحاط من الجانبين بعدد من الدوائر الصغيرة 

هذه الحليات باحتوائها على صف ثالث من الدوائر الصغيرة وذلك في اإلطارات الفاصلة الغائرة بين 
أقسام الباب. وتتميز واحدة منهم وهي التي بُمنتصف القائم بوجود فتحة لوضع ُمفتاح الباب. وبالقائم 

منهما على شكل حدوه فرس تتصل بقضيب صغير موجود بين حليتي األوسط من الباب سماعتان، كل 
 ُمنتصف القائم. كما يوجد بالباب أربع ُمفصالت، اثنتان بكل جانب. 

يوجد أعلى الباب إطار ُمستطيل بارز بداخله لوحة ُمستطيلة ُمفصصة الجوانب زخرف خارجها بزخارف 
أسيسي للمقصورة ولكنه ُطمس وال يظهر منه سوى نباتية ُمفرغة، وكان ُينقش على هذه اللوحة النص الت

 ( فقط. 6الرقم )
(: وهو القسم األصغر من المقصورة، وهو 31-10،12،28،30-9)لوحةالقسم الُعلوي من المقصورة

ُمحدد بإطارات خشبية وُيشرف بأربع نوافذ ُزجاجية ُفصل بينها بإطارات خشبية وُتتوج هذه النوافذ بصف 
أشبه ببائكة، وُيحدد هذا القسم من أعلى وأسفل بإطار خشبي بارز للخارج  من الحنايا المعقودة

 (.29-28)لوحة
ثم حدث على هذا القسم من المقصورة تغيير حيث أصبح ُيشرف ببائكة ُمحددة األركان بأربعة ُدعامات 

تكز على ذات زخارف نباتية، وتتكون هذه البائكة من عقود ُمدببة ُزخرفت كوشتيها بزخارف نباتية وتر 
ُدعامات صغيرة متجاورة حيث يفصل بينها وبين العقود أعالها إطار صغير ُمفرغ به أربع قطع خشبية 
ُمستديرة وتبدو الُدعامات كأنها برامكك من خشب الخرط. وُتشرف هذه البائكة بخمسة عقود بالجانبين 

 (.35بي والشمالي الشرقي )لوحةالجنوبي الشرقي والشمالي الغربي وبأربعة عقود بالجانبين الجنوبي الغر 
 

وأصبح يحدها من أعلى وأسفل إطار ُمستطيل كتابي ُنفذ بخط الُثلث باللون األسود على أرضية      
 ﴿ بسورة البقرة نصها: 255( وُنقش بالصف الُعلوي آية الُكرسي اآلية رقم 41، 28، 10-9ذهبية )لوحة

َماَواِت َوَما ِفي  َّللاُّ  ِبْسِم َّللاهِ الرهْحَمِن الرهِحيمِ  اَل ِإَلَه ِإاله ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْوٌم لهُه َما ِفي السه
ْن ِعْلِمِه ِإاله  ِبَشْيٍء مِّ اأَلْرِض َمن َذا الهِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإاله ِبِإْذِنِه َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيِحيُطونَ 

َماَواِت َواأَلْرَض َواَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ   . ِبَما َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السه
الصف الُسفلي فهو ذو بحور كتابية ذات أشعار للُقطب الُدسوقي ُنفذت بخط الُثلث بواقع بحرين أما 

 زخرفة نباتية، تُنص على:كتابيين بكل جانب يفصل بينهما 
 من حمــد أنه مشــــــكاة نـــــــــــــــــــــــــــــــــور زينتــــــــــــها            سيــــــــد األكــــــــوان أحمــــــــــد

 وادعى الُدسوقي في مظاهر قدسه           وإن ُقلت أبـــــا العينين نلت عنايتــي
 ــــــــــــددار ود يـــــــا ذا الرضــــــــــــــــــــــا           إنــــــــــه وهللا حـــــــــــــــــــــالل العقـــــــــــــــــ أنــــــــــــــــه
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 المشرقيـــــــــــــــــن طريقتيوال تنتــــــــــــــــهي الدنيـــــــا وال أيامهـــــــــا           حتــــى ُتعــــــــــم 
 . (75)وفاته وُتشير هذه األبيات إلى نسب الُقطب الُدسوقي وألقابه وانتشار طريقته شرًقا وغرًبا حتى بعد

وُتتوج المقصورة بصف من الُشرافات التي على هيئة الورقة النباتية الُثالثية وبأركانها أربع بابات بصلية 
 (.38، 10،28-9الشكل )لوحة

( الذي ُنقل فوق مقصورة السيد شرف الدين 35كانت المقصورة ُتغطى بالسقف الجمالوني )لوحة   
موسى لُتستبدل بُقبة بصلية الشكل تتوج بقائم معدني، وُتغطى بألواح سوداء ذات ُفصوص ذهبية ُزخرفت 

 (.12،28،36، 10-9م)لوحة1997ه/1418كل منها بزخارف نباتية وكان ذلك بعد سنة 
( الباقي من النص التأسيسي فوق الباب أنها ُتؤرخ بسنة 6من هذه المقصورة ومن رقم ) يتبين

م ومنها يتضح أيًضا أنه ُيمثل نفس التاريخ الذي ُنقلت فيه المقصورة الخشبية والذي 1878ه/1296
ه/ 1418ُنقش على الحلية الفضية. ثم ُجدد القسم الُعلوي من المقصورة مع تغيير السقف بعد سنة 

 م.1997
 :(43-42)لوحةالمحراب 

 بارز عن سمت الجدار ، وهو محراب ُرخاميالجدار الجنوبي الشرقي يتوسطوهو محراب حديث    
بأسفله حشوه ُمربعة يتوسطها  زخارف نباتية منفذة بالحفر البارز بارز ذي شريطبواجهة ُمستطيلة ُمحددة ب

ألركان بشكل وريده وفي الجانبين بخطين شكل نجمة ُسداسية ُمحاطة بست ُمربعات، ُزخرفت في ا
بثالث إطارات  ُملونة باأللوان األصفر والرمادي شريط هذا ال ُيؤطر(، و x)ُمتقاطعين بشكل عالمة حرف 

حنية بصدرها ُمحدد بإطار من الجفت الالعب كخطين ُمتجاورين، ستطيلة حيط بدخلة مُ ، وهو يُ واألبيض
المحراب نصف دائرية معقودة بعقدين ُمتداخلين بهيئة العقد الُمدبب، ُحدد العقد الخارجي بإطار من 
الجفت الالعب الذي ينتهي بميمة ُمستديرة أعلى الصنجة الُمفتاحية، ُزخرفت كوشتيه بدائرة كبيرة ُمحددة 

فظ الجاللة " هللا " بخط بهيئة الجفت الالعب الذي يخرج منه ثالث ميمات كدوائر صغيرة، بداخلها ل
هندسي، وعلى جانبي الدائرتين زخارف األرابيسك النباتية التي تمتد علي جانبي حنية المحراب والتي 

( من سورة 39جزء من اآلية رقم )العقد شريط كتابي نصه  هذا ويعلويتخللها دائرة ُغفل من الزخارف. 
 .  اْلِمْحَرابِ  ِفي ُيَصلِّي اِئمٌ قَ  َوُهوَ  اْلَماَلِئَكةُ  َفَناَدْتهُ  ﴿ آل ُعمران

، اللونين األبيض واألسودصنجات ُرخامية متناوبة ببأما العقد الداخلي فُتزخرف واجهته بأسلوب األبلق 
ويرتكز على إطار ذي زخرفة هندسية على هيئة رؤوس السهام، ويحده من أعلى وأسفل ُحشوه ُمربعة 

 داخلها شكل نجمة ُمثمنة.
ب فُيزخرف تجويفها بزخرفة األطباق النجمية الُمحددة بإطار من الجفت الالعب ذي أما حنية المحرا

الميمات باللون األصفر، ويحده من أعلى وأسفل بشريط ُمزخرف بشكل ضفيرة ذات طابع هندسي. 
 وُتزخرف طاقية المحراب بخطوط ُمشعة تخرج من شكل هندسي لوزي ذي زخارف نباتية.
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 (:44)لوحةالكف 
يوجد في الُركن الجنوبي من الضريح دخلة صغيرة لوزية أو بيضاوية الشكل بها لوح ُرخامي صغير    

مجوف قلياًل ُيقال أنه ُيمثل بصمة كف النبي صلى هللا عليه وسلم وُتغشى بغشاء معدني يبدو حديدي 
طار الخارجي لوزي الشكل يتوسطه شكل لوزي آخر أصغر يتفرع منه أحد عشر قضيًبا يمتد ليتصل باإل

للشكل اللوزي الخارجي، ويثبت فوق الشكل اللوزي الداخلي صفيحة ُنحاسية ُنقش عليها داخل هالل 
خورشيد". ويشير هذا  –عُقبة –بصمة كف رسول هللا  –ثالث ُأسطر كتابية بخط الرفعة نصه : " هنا 

 رشيد.النص إلى اسم صانع هذا الغشاء المعدني وهو عُقبة خورشيد أو عُقبة وخو 
 (:11، 9)لوحةالصندوق ذو عظمة التمساح 

يوجد بالقسم األوسط الُمستقيم من الجانب الشمالي الشرقي من الضريح أعلى النوافذ الُسفلية والكسوة      
الُرخامية صندوق ُمستطيل ُزجاجي ُمدعم بجوانب معدنية، ويحتوي بداخله على عظمة من عظمات 

السيد الُدسوقي، وتم الحفاظ عليها إشارة إلى أحد كرامات الُقطب التمساح الذي تحدث إليه الُقطب 
 .(76)الُدسوقي

 الدراسة التحليلية:
ستتناول هذه الدراسة تحليل الُقبة في عصر السلطان األشرف قايتباي ثم في عصر األسرة العلوية ثم    

 العناصر المعمارية والزخرفية والمقاصير وذلك على النحو التالي:
 

 في عصر السلطان األشرف قايتباي:الُقبة 
للُقبة بالطراز المعماري يتبين أن قُبة القطب الدُسوقي ومجموعة القباب حوله الُمندثرة حاليًا ُشيدت      

أو  ،سطحةأسقف مُ با أو قباب غالبً مناطق انتقال، وُتغطى ب مدافن ذات مساحة ُمربعة تعلوهاالُمميز ك
. وأصبح هذا التخطيط مميًزا للقباب المصرية خاصًة منذ العصر (77) اأو مسنمة أحيانً  ،أسقف هرميةب

نتقال في رُقبة ، ويكون االمن اآلجر بُقبةوُتغطى  الحجارةتبنى عادًة من حجرة الدفن الفاطمي وأصبحت 
الُقبة من الشكل الُمربع إلى المثمن عن طريق الحنايا الُركنية في الزوايا، والعقود الُمدببة في المحاور. 

محراب في جدار القبلة  القبر الذي يعلوه التركيبة الحجرية أو الرخامية، كما تحتوي علىحجرة ويتوسط ال
لحقه ستقل أو مُ بنى إما كبناء مُ وكانت هذه القباب تُ  دخالت النوافذ والمدخلو  ومدخل في االتجاه المقابل

 .  (78) بالمجمعات المعمارية
العصر المملوكي ُيعد وتعكس ُقبة الُقطب الُدسوقي شكل وحجم القباب المملوكية الجركسية ألن     

العصر الذهبي لبناء القباب وزخرفتها والذي مرت الُقبة فيه بالتطور من حيث بناؤها بالطوب ثم بالحجر 
الخوذة الُمميز  م(، وأصبح شكل14والطوب ثم بالحجر في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري)

تمام هة وذلك الذنئالمها بالنسبة إلى عرضها مع ارتفاع ارتفاعللقباب التي أصبحت أكثر رشاقة بازدياد 
، ثم ازداد ارتفاع الُقبة ألمر الذي ساعد على تدرج الصورة الكلية للبناءا بعظمة القباب المعمار المملوكي

الجالل والهيبة على البناء. وُتعتبر أحسن مجموعة  في عهد المماليك الجراكسة بهدف إضفاء المزيد من
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. (79)لهذه القباب توجد في منطقة المدافن الموجودة شرق القاهرة التي ُعرفت خطأ باسم مقابر الخلفاء
وهذا ما اتضح في ضخامة ُقبة الُقطب اُلسوقي وازدياد ارتفاعها كما أنها تتشابه في شكلها مع القباب 

 األمراء ألنفسهم، وإن اختلفت في عدم زخرفتها من الخارج. التي شيدها السالطين و 
السمة الُمميزة لُمعظم القباب  (80)وتميزت بارتكازها علي منطقة انتقال على شكل السراويل الحلبية   

، وهي التي تأخذ الشكل الُمدرج من الخارج المنتهي بالشطف وهي التي ُتساعد (81)المملوكية الجركسية 
وهي ُتساعد أيًضا على ارتفاع القباب فأصبحت مناطق االنتقال  (82)الُمربع الُسفلى إلى ُمثمنعلى تحويل 

، كما أن شكلها يعكس تطور شكل نواصي مناطق االنتقال في العصر (83)غاية في الرشاقة واالرتفاع
دب، وهي المملوكي الجركسي لتصير حليات معمارية من درجتين وثالث درجات منها الُمقعر ومنها الُمح

هنا تأخذ شكل انحنائين ُمقعرين ونتوءين مماثلين بشكل متواٍل تنتهي بالشطف والتي تلتحم بعدها 
األضالع في هيئة ُمثمن لتركيب رُقبة الُقبة وقد ُوجد هذا الشكل في ُقبتي خانقاه السلطان فرج بن برقوق 

مدرسة السلطان برسباي بشارع الُمعز بجبانة المماليك وُقبة جامع السلطان المؤيد شيخ المحمودي وُقبة 
ومع ذلك فتتميز اإلنحناءات بأنها أقل تقعيًرا والنتوءات كذلك. وتنفرد ُقبة الُقطب بوجد  (84)ومدفنه بالجبانة

 إطار ُمتعدد األضالع ُمرتد إلى الداخل أعلى منطقة االنتقال ليحمل رُقبة ُمستديرة تحمل الُقبة.
نها القندليات الُمركبة الُمحددة بالجفت الالعب ذي الميمات التي اتسمت وتحصر مناطق االنتقال بي     

في القباب المملوكية والتي بدأت كقندلية بسيطة في العصر المملوكي  (85)بها أواسط مناطق االنتقال
م وُقبة السلطان المنصور قالوون سنة 1284-1283ه/683-682البحري في ُقبة فاطمة خاتون سنة 

تطور إلى القندلية الُمركبة في العصر المملوكي الجركسي والتي ارتبط استعمالها  م ثم1285ه/684
-801لتظهر في قبتي السلطان الناصر فرج بن برقوق بالجبانة سنة  (86)بارتفاع وامتداد منطقة االنتقال

م وُقبة السلطان قايتباي 1415ه/818م وُقبة السلطان برقوق بشارع الُمعز سنة 1410-1399ه/813
 م 1474-1472ه/879-877الجبانة سنة ب
 

وتميزت رُقبة الُقبة بنوافذها العديدة المعقودة بهيئة العقد نصف الدائري التي تعكس أيًضا سمات     
رقاب القباب في العصر المملوكي التي كانت معقودة بهيئة العقد الُمنكسر أو العقد نصف دائري، وكان 

، لذا فإن عدد (87) ي الُقبة صغيرة وست عشرة إذا كانت الُقبة كبيرةعددها يترواح بين ثمانية إذا كانت ف
 نوافذها يبلغ ست عشر نافذة مابين نافذة مفتوحة وأخرى ُمضاهية. 

على الرغم من عدم زخرفة الُقبة من الخارج إال أنها قد ُزخرف باطنها بأشكال ُبخاريات مسدودة ذات    
لون نحاسي تدور بباطن الُقبة طبًقا للوقفية، وأشار إليها أوليا جلبي بنقوش ال تصل إلى نفس مستوى 

تعكس سمات بعض القباب زخارف ُقبة السيد أحمد البدوي أي إنها بسيطة الزخارف. وهي بذلك أيًضا  
المملوكية التي ُزخرف باطنها بزخارف متنوعة والتي ظهرت ُمنذ العصر الفاطمي في زخرفة ُقبة المجاز 

(  88)م1149ه/544القاطع بالجامع األزهر الُمشرفة على الصحن والتي أضافها الخليفة الحافظ سنة

ات كوفية عبارة عن آيات ُقرآنية من سورة والتي ُزخرفت ببائكة ذات عقود ُثالثية الفصوص تشكلت بكتاب
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م التي ُزخرفت 1242ه/640يسن وآية الكرسي ثم ظهرت في ُقبة الخلفاء العباسيين األيوبية سنة
األرابيسك وهي الزخارف النباتية العربية المورقة، واستمرت في العصر المملوكي كما في ُقبة أحمد بن 

م وُقبتي خانقاه السلطان 1298ه/697ن الدين يوسف سنةم وُقبة زي1291ه/690سليمان الرفاعي سنة 
فرج بن برقوق بالجبانة وقوام زخارف هذه القباب الزخارف النباتية والهندسية إلى جانب الزخارف 

 .(89)الكتابية
في العصر  بكسوتها بالرخام الُمعشق بوحدات هندسية ُمختلفة األلوانوكانت األرضيات تتسم     

الذي ُيعد أحد أفضل أنواع الُرخام الذي كان يستخرجه  لذا ُبلطت أرضية الُقبة بالمرمر (90)المملوكي
بيض األلونه ببصفة عامة  صخور الزينة، ويتميز ُقدماء المصريين ُمنذ القدم، كما ُيعد من أشهر

الذي ضارب للصفرة أو األصفر الشفاف الذي يميل للبرتقالي أو األصفر الباهت الشفاف أو الرمادي ال
 .(91)حمر أو األبيض بعروق دقيقة أو مجزع باللون الرمادي أو السكري اللون يميل إلي البني أو األ

وبذلك يتضح أن ُقبة الُقطب الدسوقي تعكس شكل القباب المملوكية بتخطيطها ومناطق انتقالها    
لسلطان األشرف قايتباي ورقبتها وخوذة ُقبتها وزخارفها الداخلية وأرضيتها، مما يدل على مدى اهتمام ا

 بعمارة هذه الُقبة وبنائها على غرار قباب السالطين في ذلك العصر.
فقد تميزت ُقبة  أما باقي القباب صغيرة الحجم فقد ُبنيت بما يتناسب مع شخصية كل من أصحابها،    

ة الُممتدة من السيد شرف الدين موسى التي يرجع تاريخها قبل بناء السلطان األشرف قايتباي في الفتر 
م 1468ه/886م وبناء السلطان األشرف قايتباي سنة 1430ه/740وفاة السيد شرف الدين سنة 

بكونها أصغر من ُقبة الُقطب الدسوقي، وترتكز ُقبتها على رُقبة ومناطق االنتقال التي تأخذ من الخارج 
نت سمة القباب الفاطمية شكل شطفة ُمثلثة التي تعمل على تحويل الُمربع الُسفلي إلى ُمثمن، وكا

والتي تتكون من الداخل في  (92)واأليوبية كما استمرت في العصر المملوكي إلى جانب األشكال الُمدرجة
 .(93)ذلك العصر من حطتين من الُمقرنصات أو ثالث أو أربع حطات من الُمقرنصات

 

وتميزت ُقبة السيد جمال الدين بن السيد عبد هللا أبو الطيور الُدسوقي حفيد السيد موسى التي  شيدها    
م بصغرها وبوجود سقيفة أو رواق أطلقت عليها وقفية 1468ه/886السلطان األشرف قايتباي سنة

انت ُتشرف بثالثة ُعقود السلطان األشرف قايتباي اسم "مدفع ُمربع" وأوليا جلبي اسم "الُصفة الخارجة" وك
ترتكز على أربع ُدعامات وُسيجت من أسفل بسياج من خشب الخرط وُتغطى بسقف ُمسطح، وتتسم 
بُقبتها البصلية الُمضلعة. وقد تبين التغيرات التي حدثت على الرواق من سقوط عقوده وسقفه ليستبدل 

 بسقف آخر. 
د ظهر في مصر ُمنذ العصر الفاطمي في ُقبة السيدة وُيالحظ أن هذه الُقبة والرواق الذي يتقدمها ق   

م وكان ُيشرف ببائكة ُثالثية أيًضا ثم وجد هذا الرواق غير ُمغطى في ُقبة 1133ه/572ٌرقية سنة 
 .(94)السلطان األشرف خليل بن قالوون وُقبة فاطمة خاتون 
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م 1672ه /1082م سنة 1468ه/886وُبنيت ُقبة بهرام أغا بن الشيخ ُمحمد المؤرخة فيما بين سنة سنة
 على غرار ُقبة السيد جمال الدين صغيرة  وذات ُقبة ُمضلعة إال إنها نصف دائرية.

وذلك ألن القباب اتسمت ُمنذ كما عكست  مجموعة هذه القباب تنوع أشكال القباب من الخارج    
صغيرة وبسيطة، سواء من الداخل أو وكانت ، (95)إال ما ندرذات قطاع ُمدبب بكونها العصر الفاطمي 

. وأصبحت (96)وقد تنوع شكلها من بسيطة إلى ُمضلعة من الداخل والخارج في العصر الفاطميالخارج، 
. وفي العصر (97)الُقبة في العصر األيوبي ذات قطاع ُمدبب أو ُمدبب ذي أربعة مراكز أو ُمنكسر

الذي أشكااًل عديدة كان أكثرها انتشارًا هو شكل الخوذة ذات القطاع الُمدبب المملوكي أخذت الُقبة فيه 
 .(98) ُيقارب الشكل البصلي في قمتها وانتفاخ بدنها

واتضح هذا التنوع في شكل الخوذة ذات القطاع الُمدبب في العصر المملوكي الذي ُنفذ في ُقبة     
السيد شرف الدين موسى وبهرام أغا وأخيًرا الشكل  الُقطب الُدسوقي، والقباب نصف الدائرية في ُقبتي

البصلي في ُقبة السيد جمال الدين حيث ُيعد هذا الشكل البصلي تأثير إيراني على العمارة المملوكية 
وانتقلت  إلى مصر لتظهر في ُقبة زين  (99)وذلك لشيوعها في العمارة اإلسالمية في إيران وسمرقند والهند

 . (100)م1298ه/697الدين يوسف سنة 
وتعكس ُقبتا السيد شرف الدين موسى وبهرام أغا الُمزخرفتان بالضلوع أشكال القباب الُمزخرفة     

لعة  (102)التي ظهرت في مصر منذ العصر الفاطمي (101)بالضلوع ُمتأثرة في ذلك بالقباب التونسية الُمضه
بة من الخارج والُمقعهرة من الداخل التي ظهرت في ُقبة محراب جامع القيروان سنة  م، 835ه/221الُمحده

م لتظهر في 991ه/381م، وُقبة البهو بجامع الزيتونة أيًضا سنة 864ه/250وُقبة جامع الزيتونة سنة 
. واستمرت (103)م1132ه/527م، ومشهد السيدة رقية سنة 1125هـ/519سنة  مشهد السيدة عاتكة

ُمحمد بن ُمنذ عصر السلطان الناصر زخرفة سطح القباب من الخارج بالضلوع في العصر المملوكي 
م 1304-1303ه/703خانقاه سالر وسنجر المؤرخة بسنتي  قبتيوذلك في  قالوون 

، ثم المجيد اللبان )شارع مراسينا( بالسيدة زينببمنطقة قلعة الكبش بشارع عبد  (104)م1324ه/723و
انتشرت هذه القباب ذات الضلوع طوال العصر المملوكي البحري وخاصًة عصر السلطان الناصر حسن 

 زخرفة ُقبةلتظهر في  (105) ثم العصر المملوكي الجركسي الذي بلغت فيه زخرفة القباب ذروة تطورها
ثم استمرت هذه الزخرفة في ، (106)م1504ه/910سنة ة بالقاهرةبالقرافة القبليالسيفي  األمير سودون 

م وُقبة الشاطبي سنة 1655ه/1066العصر الُعثماني لتظهر في كل من ُقبة سيدي عُقبة سنة 
 .(107) م بالقاهرة1802ه/1217

وبذلك فإن ُقبتي السيد جمال الدين وبهرام أغا استمرار لزخرفة القباب بالضلوع في عصر السلطان 
قايتباي ثم في العصر الُعثماني، وحرص المعمار على التنوع في زخارف القباب. كما يتبين أن  األشرف

ُقبة السيد جمال الدين كانت أكثر تشابًها مع ُقبة السيدة رقية من حيث زخرفة الُقبة والرواق الذي 
 يتقدمها.
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شمالي الغربي والثاني ثانوي احتوت الُقبة على مدخلين، األول الرئيسي المؤدي للُقبة في جانبها ال   
بداخل الُقبة في جانبها الجنوبي الشرقي وهو يؤدي إلى ُقبة السيد شرف الدين موسى، ويعكس هذان 

 المدخالن طرز المداخل المملوكية هما:
تكون كتلة المدخل  هذا الطراز وفيويتمثل في المدخل الثانوي الداخلي، مدخل ذو حجر غائر:  -1

والذي استعمل في العمارة منذ  (108)تبرز عن مستوى جدار الواجهة مرتدة داخل جدران الواجهة وال
م ومدرسة وُقبة السلطان الناصر 1283ه/683سنة أم الصالح  ُقبة العصر المملوكي البحري كما في

م 1339ه/740سنة كوحمام األمير بشتا م وقصر1304: 1295ه/703: 694سنة  ُمحمد بالنحاسين
. وتميز هذا المدخل (109)هذه المداخل أحد سمات المداخل المملوكية الجركسية ثم الُعثمانية ثم أصبحت

بكونه معقود بعقد يرتكز على عمودين ُرخاميين ينتصبان على الكلستين بجانبي الباب الذي يعلوه شباك 
 من خشب الخرط. 

: ويتمثل في المدخل الرئيسي للُقبة، وتتسم مداخل ثيمدخل ذو حجر غائر معقود بعقد مدائني ثال -2
مدخل غائر معقود بعقد مدائني ثالثي وذو سقف حجري، ويتصدره فتحة الدخول  ونها ذاتبكهذا الطراز 

يتوج من أعلى و ، (110)جانبيها المكسلتان ويعلوهما الحنايا المحرابية ىالمستطيلة التي يعلوها األعتاب وعل
 . وزخرف بالُمقرنصات بأسفلها من الجانبين قوسان ترتكز عليهما الطاقيةطاقية ُمدببة ب

الثالثي الفصوص في عمارة العصر المملوكي البحري بأعلى الشباك  يولقد ظهر هذا العقد المدائن
م، ثم توج هذا العقد حجور 1298/ ه697سنة البحري بواجهة إيوان القبلة بزاوية زين الدين يوسف 

ُمحمد  المدخل الرئيسي لجامع الناصر، م1303/ ه703سنة  مدرسة سنجر الجاولي المداخل كما في
لجاي اليوسفي بسوق أُ ومدرسة  م1345ه/746سنة وجامع أصلم السلحدار م1334ه/735سنة  بالقلعة

والعمارة  واستمر هذا النمط أحد سمات عمارة المماليك الجراكسة .( 111)م1372ه/774سنةالسالح 
 ( 112)م.19ه/13في عصر األسرة العلوية في القرن  أصبح األكثر انتشاراً الُعثمانية ثم 

ويتميز هذا المدخل بوجود نافذة من خشب الخرط ثم قندلية بسيطة أعلى عتبة الباب، وبجانبي    
المدخل حنية محرابية توجد داخل دخلة معقودة بعقد يرتكز على عمودين ُرخاميين وهو بذلك يتشابه مع 

م  وإن اختلفا في عدم 1363-1356ه/764-757سنة  ول مدرسة السلطان حسندخجانبي كتلة 
زخرفة الحنية المحرابية والدخلة بالُمقرنصات في مدخل ُقبة الُقطب الدسوقي. ولقد كانت هذه الدخالت 

أحد سمات كتلة والتي يحتوي بعضها على حنية محرابية  رفت في بعض الوثائق باسم الصففعُ التي 
ة اإلسالمية بمصر منذ العصر المملوكي البحري منها على سبيل المثال مدخل جامع مداخل العمار 

 .(113)م1368ه/770سنة ومدرسة أم السلطان شعبان م1340ه/740سنة الطنبغا المارداني
 الُقبة في عصر األسرة العلوية:

يتضح من هذه الدراسة أن تخطيط الُقبة الحالية الُقبة فريد في تخطيط القباب أو األضرحة المصرية،     
فهي ذات تخطيط ُمثمن من الداخل وُمربع من الخارج، وخاصًة أن التخطيط الُمثمن قد ظهر في العمارة 

ثر إسالمي باٍق، والتي شيدها اإلسالمية ُمنذ العصور األولى لإلسالم في ُقبة الصخرة التي ُتعد أقدم أ
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م في القدس الشريف. وقد ُبنيت على هيئة 692: 691ه/72الخليفة عبد الملك بن مروان في القدس سنة
ُمثمن خارجي به أربعة مداخل محورية يتقدم كل منها سقيفة ترتكز على أعمدة، وخلف هذا الجدار ُمثمن 

منها عمودان، ويشتمل كل ضلع فيه على ثالثة  داخلي في أركانه ثماني دعائم ضخمة بين كل اثنتين
عقود، وخلف الُمثمن الداخلي منطقة وسطى دائرية تتألف من أربع دعائم بين كل اثنتين منها ثالثة 
أعمدة، وتحمل كل من الُدعامات األربعة واألعمدة عقوًدا يبلغ عددها ستة عشر عقًدا، وتحمل هذه العقود 

-43، لوحة15-14مترًا )شكل20‚14قها الُقبة التي يبلغ قطرها رُقبة ذات ست عشرة نافذة، وفو 
45.)(114) 
ثم ظهر هذا التخطيط في عمارة األضرحة اإلسالمية في ُقبة الصليبية بمدينة سامراء التي ُتعتبر     

م، والتي 842ه /227أقدم األضرحة اإلسالمية، وهي ضريح الخليفة العباسي المنتصر الُمتوفي سنة 
طيطها إلى حد كبير تخطيط ُقبة الصخرة؛ فهي عبارة عن بناء ُمثمن الشكل يتألف من ُمثمن ُتشبه في تخ

خارجي داخله بناء جدرانه ُمثمنة من الخارج وُمربعة من الداخل، ويفصل بين الُمثمنين الخارجي والداخلي 
ُمثمن الداخلي ممر ُمغطى بقبو نصف أسطواني، وبكل من أضالع الُمثمن الخارجي فتحة معقودة، أما ال

فبه أربعة مداخل تقع على محور الجهات األصلية، وعلى جانبي كل باب من الداخل حنية نصف 
دائرية، وبأعلى القاعة الوسطى حنايا ُركنية التي ُتمثل منطقة انتقال الُقبة مما يدل على أنها كانت 

 (115)د بنائها على هذا التصورُمغطاه بُقبة وُيرجح أنها كانت على شكل عقد ُمدبب ولكنها سقطت وأُعي
 (.46، لوحة16)شكل
 ليظهر في ُقبة في عصر المماليك البحريةولقد تأثرت عمارة القباب في مصر بهذا التخطيط     

شيدها  التي شارع المعز لدين هللا بمنطقة بين القصرين، بمجموعته في السلطان المنصور قالوون 
 -683 السلطان الملك المنصور سيف الدين قالوون بن عبد هللا األلفي التركي الصالحي النجمي سنة

من الداخل من  الُقبة تتكون . و علي يد األمير علم الدين سنجر الشجاعي م1285 -1284هـ/684
وعها تخطيط مجم يشكل فم، يتوسطها أربعة دعامات بينها أربعة أعمدة تُ 22×  21مساحة شبه ُمربعة

كما يوجد  التي تحمل الُقبة، الُمثمنة رُقبة الُقبة يعلوهاالُدعامات واألعمدة ثمانية عقود هذه  ويعلو ،ُمثمن
ربع الُقبة بواقع اثنان بكل جهة، ويتوسط األعمدة ثمانية عقود أخرى عمودية على الجدران الداخلية من مُ 

صورة بين العقود العمودية أسقف خشبية مكونة من غطى المساحات المحوالُدعامات روابط خشبية، وتُ 
 .(116)(48-47، لوحة17شكلقصع ُمثمنة مجلدة بالتذهيب واأللوان )

من ذلك يتبين أن جوهر تخطيط ُقبة السلطان المنصور قالوون قاعدة ُمثمنة تحمل الُقبة محاطة بجدار 
ومع ذلك فإن تخطيط ُقبة الُقطب ُمربع وًغطت المسافة المحصورة بين الُمثمن والُمربع بسقف خشبي. 

الُدسوقي يختلف عنها ألن جدارنها الُمثمنة من الداخل تأخذ الشكل الُمربع من الخارج إضافًة إلى 
 اختالف شكل الُمثمن الداخلي الذي يحمل الُقبة. 

خاصة ُمثمنة و وانتقل هذا التخطيط الُمثمن إلى القباب أو الترب الُعثمانية لتظهر الُقبة ذات القاعدة ال    
السلطان سليم الثاني بعد وفاة والده سنة  ابنه ُتربة السلطان سليمان القانوني في استانبول التي شيدها
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هذه الُتربة من الحجر قد ُبنيت م واكتمل البناء في السنة التالية بواسطة المعمار سنان. و 1566ه/974
فهي ذات تخطيط ُمثمن مزدوج وبُقبة مزدوجة  (118)بتخطيط ُقبة الصخرة  ُمتأثرة (117)المنحوت

م على ثمانية أعمدة من الرخام 10٫51( حيث ترتكز الُقبة الداخلية التي يبلغ قطرها 20-18شكل)
وهي ذات صنجات باللونين  ،السماقي يحمل ثمانية عقود يصل ارتفاعها إلى نصف ارتفاع المبنى

عمدة الثمانية بجدران الُمثمن الخارجي بعقود التي أدت كما تتصل هذه األ ،األبيض واألسود بنظام األبلق
طى هذا الُمثمن بُقبة نصف ا وغُ ضلعً  ستة عشر ليصبح متكونًا مني الداخل إلى كسر أركان الُمثمن

ويوجد المدخل في  .(51-49ةغطى المسافة المحصورة بين الُمثمنين بسقف مسطح )لوحدائرية وتُ 
ائكة ُثالثية من ثالثة عقود ترتكز على أربعة أعمدة من الرخام السماقي الواجهة الشرقية التي يتقدمها ب

 ،بتيجان ُمقرنصة وترتكز على مصطبة مرتفعة وتتصل هذه البائكة ببائكة رواق يحيط بالمبنى كله
ويغطى الرواق بسقف منحدر مغطى بألواح الرصاص ويصل ارتفاع هذه الرواق إلى نصف ارتفاع 

وتتوج الواجهة بكورنيش بارز يرتكز على  ،هات على صفين من النوافذالواجهة. وتحتوي الواج
 .( 119)(49)لوحة الُمقرنصات ويحمل صف من الُشرافات وخلفها الُقبة المغطاة بألواح الرصاص

السلطان سليمان  ُتربةنيت متأثرًة بتخطيط قد بُ  الُقطب الُدسوقي أن تخطيط ُقبة من ذلك يتبين    
ارتكاز الُقبة على ثمانية أعمدة تحمل ثمانية عقود وتتصل بدورها بثمانية جدران، مع  حيث القانوني من

اختالف كون أربعة جدران من الجدران الُمثمنة صارت كحنايا ركنية بارزة للخارج وليست جدران 
ربة على األعمدة مباشرة بتُ  العقود تحمل العقود بينما تركز يعلوها أعمدة مستقيمة، وفي وجود دعامات

هذا إضافة إلى اختالف  الُقطب الُدسوقي رغبة في زيادة ارتفاع ُقبةإلى ال ذلك ؛ ويرجعالسلطان القانوني
 وفي الزخارف. أشكال العقود

وهو في من الخارج   امربعً  الُمثمن الداخلي يأخذ شكالً وتنفرد ُقبة الُقطب الُدسوقي في كون الجدار    
ور قالوون، وربما نتج ذلك من بناء الُقبة داخل المسجد مما دفع ذلك يتشابه مع ُقبة السلطان المنص

 المهندس إلى الحفاظ على استقامة جداران الُقبة داخل المسجد.
ويتبين بذلك أن ُقبة الُقطب الُدسوقي قد بنيت بالطراز الُعثماني للترب ولكن مع إضفاء الطابع المحلي 

بتها تعكس الطابع المملوكي للُقبة أما من الداخل فهي للعمارة المصرية المملوكية فهي من الخارج بق
 تعكس الطابع الُعثماني. 

وعند مقارنة هذه الُقبة بشكلها الذي ظهر في صورة لها ضمن الجامع من الخارج قبل توسعته     
( يتضح أن الُقبة األصلية التي شيدت في العصر الُعلوي كانت ُتغطى 2)لوحة(120)م1969ه/1388سنة

لرصاص؛ حيث كانت تغطية القباب بألواح الرصاص أحد سمات العمارة الُعثمانية والتي استمرت بألواح ا
في عصر أسرة ُمحمد علي باشا ومن أمثلتها ُقبة جامع ُمحمد علي باشا وُقبة الُقطب أحمد البدوي التي 

ل ُمحمد م والتي استمرت حتى أعمال الرئيس الراح1948ه/1367ترجع إلى أعمال الملك فاروق سنة 
 م.1975ه/1394أنور السادات سنة
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كما تبين أن الُقبة كانت تأخذ بشكلها من الخارج شكل الخوذة بقائمها المعدني على غرار شكلها في     
-1969ه/1398-1388عصر السلطان األشرف قايتباي، وتبين أنه عند أعادة بناء الجامع سنة 

م ثم زخرفت 1979الصور المأخوذة لها بعد سنة م تم إزالة ألواح الرصاص لتظهر بدونها في 1978
بأشكال زجزاجية بعد ذلك وال بد أن ذلك قد حدث أثناء تجديدات الجامع خالل عصر الرئيس ُمحمد 

 حسني مبارك. 
أما زخرفة الُقبة من الداخل وسقف الدخالت الُركنية من رسوم نباتية وهندسية وكتابية وألوانها       

لقباب واألسقف الخشبية التي كانت سائدة في منشآت عصر أسرة ُمحمد علي فتعكس أسلوب زخارف ا
باشا وخاًصة أن هذه الزخارف تتشابه مع زخارف قباب ومساجد آل البيت في القاهرة مثل قباب السيدة 

-1264م والسيدة فاطمة النبوية 1850ه/1266زينب رضي هللا عنها والسيدة ُسكينة رضي هللا عنها 
 م.1854-1848ه/ 1270

من ذلك يتضح أن هذه الزخرفة تعكس الشكل األصلي لزخرفة الُقبة من الداخل في عصر الخديوي 
توفيق، وأنه تم الحفاظ على هذا الشكل األصلي لهذه الزخارف أثناء فك الُقبة وإعادة تركيبها سنة 

 م 1978-1969ه/1398 -1388
 :الواجهة الخارجية

ذات الصدر الُمقرنص وصفي النوافذ،  ( 121)تعكس واجهة الُقبة الرئيسية الشمالية الشرقية بدخالتها     
الُسفلي ذي الُمصبعات والُعلوي ذي القندليات البسيطة والمركبة سمات عمارة الواجهات في العصر 

ر األيوبي ثم ثم تطورت في العص منذ العصر الفاطمي ها في مصرر و ظه ايةبدكان التي المملوكي 
الدخالت الُمقرنصة أحد سمات العمارة المملوكية  هذه صبحالعصر المملوكي بشقيه البحري والجركسي لت

 .(122)الجركسية
 اعنصرً  قد أصبح الصدر الُمقرنص خاصًة أن ( 123)عصر األسرة الُعلوية ت هذه الدخالت فياستمر  ثم

حيث تعمل علي مقاومة ثقل وارتفاع  ؛انفرد به الفن اإلسالمي عن غيره من الفنون  اووظيفيً ا معماريً 
 .( 124)ما أنها تساوي الحد الُعلوي للواجهة الذي يركب عليه الُشرافاتكالجدران 

وتتميز هذه الواجهة بعدة عناصر معمارية وُزخرفية تتفق مع واجهات الجوامع التي شيدت في عصر 
 ثل فيما يلي:األسرة الُعلوية وتتم

شكل ُمقرنصات الصدر الُمقرنص بالدخلة الوسطى األكبر والتي تتشابه مع نظيرتها في واجهات  -1
 (.53-52م )لوحة1911-1880ه/1329-1298مساجد الُقطب أحمد الرفاعي سنة 

الصدر الُمقرنص بالدخلتين الجانبيتن البارزتين والذي يتميز بأنه سقف حجري ُمقرنص ذي داليات  -2
والذي ظهر أيًضا في واجهة المداخل ذات الدخالت المعقوة والتي يعلوها هذا السقف الُمقرنص في 

م 1911-1880ه /1329-1298الواجهة الشمالية الشرقية من مسجد الُقطب أحمد الرفاعي سنة 
 (.55-54)لوحة
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لتي ُتعرف باسم ي المداخل افوظهر  في العصر المملوكي البحري، امصريً  اابتكارً وُيعد هذا السقف 
ابتكره معمار ، والذي غائر بسقف حجري مستوي أو المدخل ذو السقيفة المرتدة ذات دالياتالمدخل ال

ظهر في مدخل قصر األمير بشتاك المعروف و  م،1329ه/730سنة  جامع ألماس الحاجب بالحلمية
طاقية محارية )صدفة( ب بتتويج واجهة حجر المدخل يهعل حدث تطور تالٍ . ثم بمسجد الفجل بالنحاسين

بيبة ُمفصصة وسط السقف وذلك في مدخل جامع األمير بشتاك )مسجد مصطفى قُ  رة أووبإضافة سُ 
م بدرب الجماميز ثم مدخل قصر األمير قوصون )يشبك( سنة 1336ه/736سنة  فاضل باشا(

 ثم ظهر في مدخل جامع السيد أحمد (125)بحوش بردق خلف مدرسة السلطان حسن. م1337ه/738
. ثم ظهر هذا السقف م1879/ه1296الخديوي ُمحمد توفيق سنة هشيدالمطراوي بالمطرية بالقاهرة الذي 

في دخلتي واجهة هذه الُقبة بشكل ُمصغر لُيكرر بعد ذلك بشكل أكبر قلياًل في مداخل الواجهة الشمالية 
 الشرقية من مسجد الُقطب أحمد الرفاعي.

والتي  صبعات أشكال المعينات التي تتالقى رؤوسها في وريداتالمُ النوافذ: ظهور النوافذ ذات  -3
 م.1879ه/1296جامع السيد أحمد المطراوي سنة ظهرت أيًضا في نوافذ 

 (127)عرف باألنشاد أو الشنودتفتح في الصف الُعلوي من الجدران في الدخالت التي تُ  ( 126)النوافذ القندلية
علي عكس وبتغشيتها بحجاب واحد فقط وهو من الجص الُمعشق بالزجاج الملون  بكونها مقبية ومعقودة،

ية الُمعشقة بالزجاج الملون من جصالنمط السابق في تغشيتها باألحجبة الجصية من الخارج وباألحجبة ال
: 1290عليه السالم بالقاهرة الحسين اإلمام جد هذه األسلوب في نوافذ مسجدالداخل. ولقد وُ 

م إال أنها 1889ه/1307توفيق بحلوان الخديوي  م وتكرر في نوافذ مسجد1878: 1873ه/1295
، وفي نوافذ جامع السيد أحمد المطراوي إال أنها ُغشيت من الداخل، أما شيت من جانبها الخارجي فقطغُ 

 في هذه النوافذ فقد وضعت األحجبة تنتصف األشناد.
رة عن قندليات بسيطة من نافذتين مستطيلتين بعقود األول عبا وتنقسم هذه القندليات إلي نوعين،    

الواجهة الرئيسية للُقبة. والنوع الثاني عبارة الدخلتين البارزتين بيعلوها قمرية وذلك في نوافذ  نصف دائرية
ركبة من ثالث نوافذ مستطيلة بعقود موتور يعلوها ثالث نوافذ قمرية في صفين وذلك في مُ  ةعن قندلي

 . غائرة الوسطى من الواجهةة الدخلة الفذان
المعقودة بعقود موتورة المغشاه بالزجاج الملون علي غرار نوافذ  الصغيرة النوافذ المستطيلةهذا إلى جانب 

 األربعة والعشرين. القندليات وذلك في نوافذ رُقبة الُقبة
 الُدعامات واألعمدة:

 : نوعينإلي  كل منهمانقسم يو  الُقبة،ا في عمارة هامً  دوًرا األعمدةالُدعامات و  لعبت
 وتنقسم إلى :الُدعامات: 

الُدعامات الجدارية الضخمة الُثمانية التي ُتقسم الجدران والُدعامات التي تعلو األعمدة أمام الُدعامات  -1
عمود الواجهتها األمامية الكبرى بميل نحو الوسط ليتقدمها الخلفية ولكنها أصغر، والتي يتجه طرفا 

 (.45. وتتميز هذه الُدعامات بتشابهها مع دعامات الُمثمن الداخلي بُقبة الصخرة )لوحةثمنمُ الُرخامي ال
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 الُدعامات الُمستطيلة الصغيرة التي تفصل بين النوافذ ذات الُمصبعات والنوافذ القندلية. -2
 تنقسم إلى: األعمدة :

شاع  أشكال األعمدة الُرخامية التي األعمدة الُرخامية الضخمة الثمانية ذات البدن الُمثمن فهي تعكس -1
تاج ُمقرنص ذي داليات بتوج العمود ويُ ، ( 128)في العمارة الدينية خالل عصر األسرة الُعلوية هااستخدام
ة الطراز التي ورثها الُعثمانيون عن السالجقة وطوروها فاختلفت عن السلجوقية في الُعثمانيتيجان الوهي 

منشوريات ذات خطوط مستقيمة، وكانت ال  تلتي تكون التاج فأصبحتنوع نسب وتركيبات المنشوريات ا
 .( 129)قواعد تأخذ شكل الناقوس المقلوب وأحيانًا تكون قاعدته ُمقرنصة ىأعمدة هذه التيجان ترتكز عل

 تبدو كالزهرة المتفتحة. وهذا ما اتضح في القاعدة الناقوسية المقلوبة ولكنها ُمثمنة و 
النوافذ القندلية التي تتقدم الُدعامات التي  دمجة في الجدران كما في أعمدةمُ  أعمدة أسطوانية حجرية -2

تفصل بينها وكذلك في النافذة التوأمية ذات الُمصبعات بالدخلة الغائرة بالواجهة، وهذه األعمدة ذات قواعد 
وقد أخرجه  (131)أقدم التيجان  اإلسالمية (130)التاج الناقوسي أو الكأسي هذا ويعتبروتيجان ناقوسية. 

المعمار الُمسلم من التاج الكورنثي بعد أن جرده من أوراق األكنتس فظهر على هيئة كأسية وبدا كأنه ال 
وكانت قواعد أعمدة هذه التيجان تأخذ نفس شكلها غير أنها مقلوبة أي على هيئة . (132)صلة له بأصله

 .(133)كأس أو ناقوس معكوس
 العقود:

 التي كانت شائعة في العمارة اإلسالمية والتيه الُقبة ثالثة أنواع من العقود ستخدم في عمارة هذاُ    
الذي ُيعد  استخدم العقد الُمنكسرقد و تتمثل في العقود الُمنكسرة، العقود نصف الدائرية والعقود الُموتورة. 

ابتكارات العمارة اإلسالميةأحد 
ستخدم العقد نصف اُ  ولقدعقود الُثمانية الحاملة للُقبة في نوافذ ال (134) 

فهي ُعثمانية الطراز حيث استخدمه الُعثمانيون في في نوافذ القندليات والعقود الُموتورة  (135)الدائري 
في  تواستخدم واستمر في عمائر األسرة الُعلوية ( 136)جميع مبانيهم ولقد أخذه الُعثمانيون من السالجقة

 نوافذ الرقبة.
في زخرفة عقود البائكة التي  الذي ُاستخدم ة ُفصوصخمسال يذ (137)العقد الُمفصصهذا إلى جانب    

في  الذي انتشر في العالم اإلسالمي استخدام العقد الُمفصصألنه لم ُيقتصر ُتزين المقصورة الُنحاسية 
عد أهم أنواع العقود التي أكثر يُ  الُعثمانية حيث ستخدم بكثرة في زخرفة التحف التطبيقيةاُ  فقط بلالعمائر 

الفنان الُعثماني من استخدامها في زخرفة التحف التطبيقية، وقد تنوعت أشكال هذا العقد علي هذه 
العقد ذو الخمسة ُفصوص والعقد المتعدد  ذ يوجد منه العقد ذو الثالثة ُفصوص،إالتحف بصورة كبيرة، 

 .(138)الُفصوص ذو السبعة ُفصوص أو أكثر
كسبها ت: ُتعد الُشرافات أحد العناصر المعمارية الهامة التي تتوج جدران العمائر بحيث (139)تالُشرافا

، ولقد ورثها المعمار الُمسلم من إلى أغراض أخرى ترتبط بوظيفة المبنى باإلضافةا ا جمالي  مظهر  
 المورقة. والنباتيةثم طورها ونتج منها طرازان آخران هما الُشرافات الهندسية العصور السابقة عليه 
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وُاستخدمت الُشرافات في هذه الُقبة على هيئة الورقة النباتية الثالثية،  وتميزت ُشرافات هذه الُقبة بكونها
 في تتويج الواجهات وفي زخرفة المقصورة المعدنية.

 الجفت الالعب:
ة بارزة في الحجر أو غيره ُزخرفيمعمارية  أحد السمات الُمميزة للعمارة المملوكية، فهو حلية ربُيعت     

يعد هذا وُ  من المواد، وهو عبارة عن إطار بارز من نتوءين أو بروزين متوازيين بينهما شريط غائر،
منذ بداية العصر اإلسالمي، ويتشابك هذان اإلطاران على التي ظهرت  الشكل أبسط أشكال الجفوت

مى بالجفت الالعب ذي ُسداسية أو ُمثمنة لذا سُ دائرية أو  أبعاد منتظمة في نمرة أو ميمة ذات أشكال
م( 1265: 1260/ه663: 658) منارة همدرسة إنج تأثير سلجوقي ظهر فيالذي ُيعد  (140)الميمات

وانتقل للعمارة المملوكية منذ عصر السلطان بيبرس الُبندقداري ليظهر في  (141)بمدينة قونية باألناضول
ولقد استخدم . (142) ح من مميزات العمارة والفنون الُزخرفيةم، ثم أصب1269ه/667 جامعه المؤرخ بسنة

القندليات بواجهة في تحديد  ذي الميمات أكبرها الميمة التي تعلو الصنجة الُمفتاحية الالعب تالجف
 الُقبة.

 :(143)المقاصير
ألقت دراسة هذه الُقبة الضوء على المقاصير التي ُتحيط بتراكيب الدفن في المشاهد واألضرحة، كنوع     

. وقد عكست شكلين من أشكال هذه المقاصير، (144)من الخصوصية الواجبة لهذه المقامات الدينية
 مقاصير خشبية ومقاصير معدنية وهما على النحو التالي:

في التركيبة األولى التي توجد فوق تركيبة سيدي موسى شرف الدين  الخشبية:الشكل األول: المقاصير 
وهو الشكل العام للمقصورة في العصر اإلسالمي والتي كانت عبارة عن حجاب خشبي ُمستطيل من 
خشب الخرط بأحد أضالعه فتحة باب ذات مصراع واحد أو مصراعين ُيفضي منهما إلى داخل 

 .(145)المقصورة
ه المقصورة بزخارفها وأسلوب تنفيذها الطابع الُعثماني حيث ُاستخدم في صنعاتها عدة وتعكس هذ    

أساليب ُزخرفية كانت ُمستخدمه من قبل واستمرت في العصر الُعثماني تتمثل في الزخرفة بالحفر 
ل في تنفيذ الزخارف النباتية والكتابية وأشكا (147)وُاستخدم الحفر (146)والُحشوات الُمجمعة والتطعيم

 (149)بأشكال الطبق النجمي، واستخدم في التطعيم (148)المزهريات، وظهرت الُحشوات الهندسية الُمجمعة
بطريقة التطعيم الحقيقية التي يحفر فيها على سطح الخشب األشكال هنا بالصدف والعاج والذي ُنفذ 

نب الزخرفة هذا إلى جا (150)لبس في هذه الحفر قطع من الصدف والعاجالُزخرفية المطلوبة ثم يُ 
وتنقسم خراطة األخشاب إلى  التي تتكون من وحدة واحدة وهي وحدة الُبرمك أو الُصباع (151)بالخراطة

، والثاني الخراطة الدقيقة التي الخرط الصهريجينوعين، األول الخراطة البلدية الواسعة أو الكبيرة الحجم 
تفنن النجار في العصر الُعثماني في عملها من ناحية وفي تنوع أشكالها ووحداتها من ناحية أخرى لذا 

الخرط الدقيق إلى عدة أنواع هي الخرط الميموني، خرط ميموني مفوق، الخرط المعروف باسم ينقسم 
والخرط  (152)والخرط الصليبي الفاضي والمليانالمسدس المفوق والخرط المعروف باسم أبو جنزير 
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المنجور وهو نوع من الخشب الخرط الذي انتشر في العصر الُعثماني ومن أنواعه المنجور الُمربع 
والمنجور الُسداسي والمنجور الُمثمن؛ وذلك بحسب فتحات وعيون الخرط الُمنفذ على الوحدة الُمراد 

الُمثمن في شكل فتحات أو لُحشوات الُمزخرفة بالخرط المنجور . وهذا ما ظهر في استخدام ا(153)زخرفتها
ُمثمنة  في اإلطار الُعلوي بجميع جوانب هذه المقصورة، هذا إلى جانب العوارض الخشبية  عيون واسعة

 التي مثلها كإطارات فاصلة بين أقسام جوانب المقصورة. 
مثلة على األشغال الخشبية عامة في ة المُ تنوع العناصر الُزخرفيوتعكس الزخارف على هذه المقصورة    

ورث الُعثمانيون العناصر الُزخرفية  حيثالعصر الُعثماني بالقاهرة من زخارف نباتية وهندسية وكتابية 
لعبت الزخارف الهندسية دوًرا بارًزا في زخرفة التحف الخشبية  قدو  السابقة عليهم وطوروها وابتكروا فيها.

تنوع األشكال الهندسية الُمتعددة األضالع  معبأشكال األطباق النجمية وأنصافها الُعثمانية فقد زخرفوها 
واألشكال النجمية الُخماسية والُسداسية، إلى جانب تنفيذ زخرفة المفروكة والمعقلي بأنواعه المائل والقائم 

خاصة العمائر  الُعثمانية ؛ تلك الزخرفة التي سادت على كثير من األشغال الخشبية(154)والمعكوف
. وظهرت هذه الزخارف الهندسية بوضوح في المقصورة في الطبق النجمي وأرباع األطباق (155)الدينية

وأصبح  ابتكرها الفنان الُمسلم الزخرفية الهندسية التيهم العناصر النجمية حُيث ُيعد الطبق النجمي من أ 
رئيسية من الترس واللوزة والكندة مع النجمة وعبر فيه الفنان عن أجزائه ال (156)ُمميزة للفن اإلسالمي سمة

 الخماسية والُمثلثات والدوائر ذات األشكال النجمية الُسداسية. 
التي هي عبارة عن ُحشوات ُمستطيلة تلتف حول كما ظهرت بهذه المقصورة زخرفة المعقلي المعكوف    

فيبدو الشكل وكأنه يشبه  الالتيني( z)شكل حرف حشوة ُمربعة وتنتهي الُحشوات الُمستطيلة بزوايا تأخذ 
. كذلك زخرفة (157) إما معدوًًل أو معكوًسا، وُينفذ لذلك أُطلق عليه معقلي معكوفالصليب المعكوف 

( الالتيني والتي شاع Tالمفروكة هي من الوحدات الُزخرفية الهندسية التي تشبه في شكلها حرف )
. وقد ظهرت كل ُمنهما في (158)الحائطية ودكك الُمقرئيناستخدامها في زخرفة األبواب والنوافذ والدواليب 

 زخرفة الُحشوتين الُمربعتين على جانبي الباب بأسفل الجانب الشمالي الغربي. 
وتعكس الزخارف النباتية بالمقصورة الطراز الُعثماني الُمميز الذي يتميز برسوم األفرع  واألوراق    

, أو التيوليب شقائق النعمانأو  فمن األزهار زهرة الاللهزهار النباتية والبراعم واألشجار والثمار واأل
زهرة عمامة السلطان والرمان, ومن األشجار  ،كف السبع ،زهرة العسل، سلطان الغابة ،الورد، القرنقل
رتب وكانت هذه الزخارف تُ .  مانر شجرة النخيل والدوم ومن الثمار عناقيد العنب وثمار ال ،سرولشجرة ا

تجلى ذلك بوضوح في رسم األفرع ، وقد (159)لوفة من قبلأتكرة غير مبُزخرفية جديدة ومُ  في تكوينات
النباتية والوريدات الُسداسية البتالت وفي رسم زهرة الُقرنفل وزهرة الالله أو التيوليب الزهرة األكثر 

أطلقوا عليها اسم كانت من أحب األزهار لدى األتراك و  استخداًما في الزخرفة في العصر الُعثماني ألنها
ولقد  ،(161)وهي من األزهار ذات األلوان المتعددة فمنها األحمر، واألبيض واألصفر (160)(Lala)الله 

 ، وقدم15هـ/9استخدمها األتراك في مختلف فنونهم التطبيقية من خزف ونسيج وسجاد منذ أواخر القرن 



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

375 
 

أصبح  ىم( حت1730-1703هـ/1143-1115أكثروا من زراعتها في عصر السلطان أحمد الثالث)
 .(162)عرف في تاريخ الزخرفة التركية باسم عصر زهرة الاللهعصره يُ 

مثل شماعد ومباخر التي ُنسبت إليها  التحف المعدنيةتشكيل بعض  لك فيهذه الزهرة كذ واستخدمت
القباب  بعض زهرة في تتويج قمملهذه ال استخدم المعمار الُعثماني ن، هذا فضاًل ع(163)طراز التيوليب

سنة شيده السلطان إبراهيم  يشك اإلفطارية بقصر طوبقابي الذوالمآذن كما في ُقبة كُ 
 .(164)م1640ه/1049
كما كانت زهرة الُقرنفل من األزهار التي استخدمها الفنان الُعثماني بكثرة في زخرفة ُمختلف الفنون      

التطبيقية وذلك ألن شكل هذه الزهرة يساعد على أن ُترسم بطرق ُزخرفية محورة عديدة، وقد ُعني األتراك 
م(. وُتنسب 18ني عشر الهجري )بزراعتها حتى وصل أنواعها إلى أكثر من مائتي نوع  في القرن الثا

هذه الزهرة إلى إيران أو الصين، واألرجح أنها ترجع إلى إيران في العصر الساساني لتمثيلها على أجزاء 
. وعلى الرغم من (165)جصية محفوظة بمتحف برلين حيث ُيعتبر هذا المثل األقدم لتمثيل هذه الزهرة 

 ُقرنفل إال أنهما قد ُمثتال بشكل محور قلياًل.اهتمام الفنان بتمثيل كل من زهرتي الالله وال
آيات قرآنية وأخرى ُدعائية الُمميزة للعصر الُعثماني أيًضا والتي كانت  الزخارف الكتابية كما عكست

التطعيم باأللوان أو بُنفذت بالخط النسخ والثلث وذلك إما بالحفر الغائر أو  والبعض منها تاريخية
 ه المقصورة من كتابات شعرية بخط الُثلث ُنفذت بالحفر البارز. وهذا ما تميزت ب (166)بالصدف

يتضح بذلك أن هذه المقصورة قد ُصنعت في العصر الُعثماني إال أن ذلك يتعارض من التاريخ     
م في عصر السلطان 1333ه/734المنقوش على باب المقصورة بأسلوب الُجمل والذي ُيعادل سنة 

؛ وبذلك فإن هذا التاريخ ُيشير إلى (167)ا ُمجدده بواسطة أحمد الجلفيالناصر ُمحمد بن قالوون وإنه
 احتمالين:

م ثم قام أحمد الجلفي بتجديدها دون 1333ه/734: هو أن تاريخ الصناعة كان سنة االحتمال األول
 ذكر تاريخ هذا التجديد مع احتفاظه بالتاريخ األصلي للمقصورة.

 هذا التاريخ ُيمثل تاريخ تجديد أحمد الجلفي للمقصورة.: فهو ُيشير إلى أن االحتمال الثاني
وُيعد االحتمال األول هو األرجح ألن الخط الذي ُنقش به تجديد أحمد الجلفي لهذه المقصورة ُكتب بخط 
صغير وفي الجزء الخلفي من الشطر األخير في ثالثة صفوف صغيرة فوق بعضها البعض فلو أراد 

 ن ذكره بعد التجديد وبخط واضح.تسجيل تاريخ هذا التجديد لكا
بتجديد المقصورة طبًقا ألوليا  (168)ومما يؤكد هذا االحتمال أيًضا أنه عند قيام بهرام أغا بن الشيخ ُمحمد

جلبي قام بتسجيل هذا التجديد على لوح رخامي ُوضع أما المقصورة وليس على المقصورة نفسها وبذلك 
 لمنقوشة على المقصورة دون تغيير.فقد قام هو األخر بالحفاظ على النصوص ا

م، ثم جددها أحمد 1333ه/734يتبين من ذلك أن تاريخ إنشاء هذه المقصورة األول كان سنة    
م، 1672ه/1082الجلفي ثم بهرام أغا بن الشيخ ُمحمد في وقت يسبق تاريخ زيارة أوليا جلبي سنة 

 وبذلك فهي تؤرخ بشكلها الحالي بالعصر الُعثماني. 
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نقلها فوق قبر السيد شرف الدين موسى ُأضيف إليها الحلية الفضية ذات التاريخ الجديد وهو تاريخ وعند 
ه( فقط، وذلك لُيحدد فيه أنها أصبحت تخص 1200النقل الذي ال يظهر منه سوى كلمتا ألف ومائتين)

عد سنة السيد شرف الدين موسى وليس الُقطب الُدسوقي الذي ُنقش اسمه فوق الباب، ثم ُجددت ب
 م.1997ه/1418

وهي التي انتشرت في مصر منذ العصر الُعثماني كما في الشكل الثاني: المقاصير المعدنية النحاسية: 
مقصورة السيدة عائشة رضي هللا عنها التي ترجع لتجديدات عبد الرحمن كتخدا سنة 

تي في مساجد واستمرت في عصر أسرة ُمحمد علي باشا لتظهر في األضرحة  ال (169)م1762ه/1176
 آل البيت بالقاهرة.

نباتية الفرع واتضح أن هذه المقصورة بشكلها العام بقسميها الُسفلي والُعلوي والغشاء المعدني ذي األ    
وأزهار الالله المحورة، واألفرع النباتية  تكون أشكال قلوب معدولة ومقلوبة يخرج منها أوراق نباتيةالتي 

ألفرع النباتية ذات زهرة الُقرنفل وأشكال البائكات تتشابه مع زخارف بعض الجانبية ذات زهرة الالله وا
المقاصير المعدنية التي حول تراكيب األضرحة في مساجد آل البيت بمصر التي ترجع إلى القرنين 

م 1762ه/1176م( مثل مقصورة السيدة عائشة سنة 19-18الثاني عشر والثالث عشر الهجريين)
ومقصورة السيدة نفيسة التي ترجع  (170)م1850ه/1266يدة سكينة سنة ( ومقصورة الس55)لوحة

م( ومقصورة السيدة فاطمة 1854 -1848ه/ 1270 -1264ألعمال الخديوي عباس حلمي األول )
(، ومقصورة اإلمام علي زين العابدين شيدها ُمحمد قفطان 56)لوحة(171)م1813ه/1228النبوية سنة 

 .(172)م1863ه /1280باشا سنة
كما أنها أكثر تشابًها مع مقصورتي السيدة عائشة وزين العابدين في وجود زهرية يخرج منها األفرع    

واألوراق النباتية وإن اختلفوا في شكل هذه الزهرية. ومع ذلك فقد تميزت هذه المقصورة بزخرفة البائكة 
 ت الُركنية األربعة.بالتفريعات النباتية مع وجود الوريدة النباتية الُمشعة أعلى الُدعاما

تبين من الشكل العام لهذه المقصورة الُنحاسية وزخارفها طريقة صناعتها والتي تتم عن طريق     
إحضار ألواح الُنحاس حسب الُسمك المطلوب والمقاسات المطلوبة ثم ُترسم الزخارف الُمراد تنفيذها على 

 . (173)تفريغ هذه الزخارف بواسطة ُمنشار أركت ورق ثم يتم لصقه على ألواح الُنحاس بمادة الصقة، يليها
وتعكس زخارف هذه المقصورة من زخارف نباتية وهندسية ومعمارية وكتابية وخاًصة الزخارف النباتية    

الذي تأثرت فيه زخارفه بأساليب الفنون م( 18الثاني عشر الهجري )الطراز الُعثماني الُمميز في القرن 
. فقد احتلت المركز األول في زخارف (176)والروكوكو (175)ي فن الباروكالتي تتمثل ف (174)األوروبية

المقصورة وذلك ألن حجاب المقصورة قد تشكل من أفرع نباتية ذات أوراق ووريقات نباتية وأزهار الالله 
والُقرنفل إلى جانب رسم النخلة محورة تخرج من الزهرية. ولعبت الزخارف الهندسية دوًرا ثانوًيا في زخرفة 

 ذه المقصورة والتي تكاد تقتصر على األشكال الهندسية التي على هيئة خاليا النحل.ه
أما الزخارف المعمارية فتمثلت في البائكة التي ُتزخرف المقصورة من أعلى من عقود ُمفصصة ترتكز  

وهذه الزخارف  على أعمدة تأخذ أشكال البرامك الخشبية والُشرافات النباتية التي على هيئة الورقة الُثالثية.
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تعكس استمرار استخدام العناصر المعمارية في زخرفة التحف التطبيقية الُعثمانية؛ فقد ُاستخدمت 
الكسوة الخزفية بحجرة االنتظار المؤدية إلى البهو الملكي  كما فيالبائكات في زخرفة البالطات الخزفية 

غطي مبخرة من عقود الُقبة التي تُ في حمل  بائكات كذلكاستخدمت الو م، 1573هـ/981بقصر طوبقابي 
 . (177)م1618هـ/1028النحاس مؤرخة بسنة 

في زخرفة التحف التطبيقية وبصفة خاصة الكسوات الخزفية كما  الُشرافات الفنان الُعثمانيكما استخدم 
في بالطات خزفية تزدان بهذه الُشرافات وبالطات خزفية أخرى شكلت على هيئة هذه الُشرافات وعادة ما 

أو األبواب الداخلية للعمائر مثل مدخل ( 178)كانت تستخدم أعلي المحاريب مثل محراب الُتربة الخضراء
 يوربما كان ظهور هذه الُشرافات ف (179)م1574هـ/982ن بجامع السليمية بمدينة أدرنة استراحة السلطا

 .(180)ا باستخدامها كحلية فى الفنون الزخرفيةقترنً البداية مُ 
وُتعد  الزخارف الكتابية من آية الُكرسي واألشعار الُمنفذة بخط الُثلث زخارف حديثة ضمن الجزء الُعلوي 

 م.1997ه/1418إلى بعد سنة من المقصورة الذي يرجع 
 

ويتبين من زخارف كل من المقصورتين الخشبية والُنحاسية تمثيل المزهرية التي يتفرع منها األفرع     
النباتية المورقة والمزهرة وإن كانت قد ُمثلت بشكل صغير في المقصورة الخشبية أسفل عقد المدخل 

خرفية ذات المزهريات أحد العناصر الزُ هذه قد كانت ولوُنفذت بشكل كبير في باب المقصورة الُنحاسية، 
واستمرت  نذ بداية العصر اإلسالمي،التأثير الهلينستي على الفنون اإلسالمية والتي شاع استعمالها مُ 

الثالث عشر الهجري  استخدمت في زخرفة بعض مساجد القرن طوال العصر اإلسالمي حتى 
 .(181)(م19)

سمت بشكل المشكاوات قد رُ  المقصورة الُنحاسية تاوخاصة مزهريالمزهريات  هيتضح أن هذكما     
بدن ُكمثري ينسحب من أسفل ليرتكز على  نمالمملوكية الزجاجية والخزفية من حيث التكوين العام 

العصر  يوقد استمر هذا الشكل ف، مخروطية صغيرة ُقبةقاعدة ُمستديرة وينسحب من أعلى ليتصل بر 
 .علي باشا ُمحمدثم استمر في عصر أسرة  الُعثماني

ويتجلى في رسم هذه المزهريات بأفرعها وأزهارها وفي رسم األفرع النباتية المورقة والمزهرة أيًضا    
من شراب  يرتووطريقته التي تتفرع ويخرج منها األتباع والمريدون الذين  الُقطب الُدسوقياإلشارة إلى علم 
، كما أنه رسم الزهرية على هيئة المشكاة لُيشير إلى نورها الذي في حياته وبعد مماته الُقطب الُدسوقي
. هذا إلى جانب رسم الحليات الُمشعة الُمتعددة البتالت كالشمس الُمشرقة في المقصورة يشع وُينير المكان

 يديه.  الذي ُينير الطريق ألتباعه ومر  الُقطب الُدسوقينور طريقة الُنحاسية لإلشارة إلى 
 .اشاعلي ب ُمحمدفي عصر ُأسرة  الُعثمانيتعكس زخارف هذه المقصورة استمرار الطراز بذلك و 

  األبواب الخشبية :
تعكس األبواب الخشبية الثمانية بأسلوب زخرفتها بزخرفة المفروكة والمعقلي نفس األساليب الُمستخدمة    

ة والذي استمر في زخرفة الُعثمانيلزخرفة األخشاب  الُمميزفي زخرفة المقصورة الخشبية وهو األسلوب 
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هذه األبواب الخشبية التي ربما ُتمثل األبواب األصلية من عصر الخديوي إسماعيل وتوفيق أو ُربما تكون 
 أبواب حديثة ُنفذت على غرار الشكل القديم.

عوارض خشبية ُمعشقة أما األبواب الخشبية التي تغلق على النوافذ ذات الُمصبعات فتبدو حديثة من 
 .ذات زخرفة المفروكة ُحشواتيتخللها ال بزجاج عديم اللون 

 :يتبين عدة نتائج الُدسوقيالُقطب  ُقبةبعد استعراض 
ببناء زاوية   الُبندقداري الذي وضع بدايتها السلطان الظاهر بيبرس  ُقبةساعدت في تتبع تاريخ بناء ال -1

حتى جاء السلطان دون معرفة تاريخ بنائها بعد وفاته  ُقبةُبنيت ال، ثم الُدسوقيفي موضع خلوة الُقطب 
مع الحفاظ علي  م1468ه /886سنة سنة ُقبةوال للجامعته ضمن عمار  ُقبةاألشرف قايتباي لُيعيد بناء ال

م وبناء 1430ه/740سنة موسى التي تؤرخ فيما بين وفاة السيد شرف الدين أخيه القديمة ُقبةبعض 
الذي قام بتعمير  ُمحمدثم قام بها بهرام أغا بن الشيخ  .م1468ه/886قايتباي سنة  السلطان األشرف

م 1468ه/886 في الفترة  التي تلت عمارة السلطان األشرف قايتباي سنة الُدسوقيالُقطب  ُقبةوترميم 
 م.1672/ ه1082وزيارة أوليا جلبي لمصر سنة

مرة ُأخرى في عهد الخديوي إسماعيل طبًقا لتخطيط علي باشا مبارك ليظهر في الصورة  ُقبةوأُعيد بناء ال
وأُعيد تركيبها مرة أخرى في تجديد  ُقبةم. ثم ُفككت هذه ال1969ه/1388المأخوذة للجامع قبل سنة 

 الرئيس جمال عبد الناصر لتظل محتفظة بطابعها األثري. 
دون تحديد  والجامع أشارت إليها وقفية السلطان األشرف قايتباي ُقبةكثير من األوقاف على ال تُأوقف -2

السلطان األشرف قايتباي ثم زادت في عصر الخديوي إسماعيل وولده الخديوي  ثم أضاف عليها صاحبها
 توفيق.

خلف جدار قبلة الجامع ثم إدخالها ضمن مساحة الجامع في عهد األسرة  ُقبةإظهار موضع ال -3
 العلوية

القطب الُدسوقي ُمنذ العصر المملوكي وأنه  ُقبة بهللساحة أو للفناء الذي كان  الشكل العام إظهار-4
السيد جمال الدين  ُقبةو  أخيه السيد شرف الدين موسى ُقبة ُأخرى والتي تتمثل في كان يُضم عدة قباب

سوقي الُقطب الدُ  ُقبةبهرام أغا مع توضيح توزيعهم بجوار  ُقبةو  موسى أبو الطيور حفيد السيد شرف الدين
 األكبر. 

ثم ساعدت في معرفة التغييرات التي تمت على هذا الفناء في عهد األسرة العلوية بهدم هذه القباب 
 الُقطب الُدسوقي وأخيه كما هما. ُتربةمع الحفاظ على موضعي وحصرها جميًعا داخل ُحجرة واحده كبيرة 

 والتي ُشيدت المملوكية ومجموعة القباب بجانبه الُدسوقيطب القُ  ُقبةل طراز العامال إلقاء الضوء على -5
مع توضيح التفاوت في حجم القباب الذي يتناسب مع شخصيات من  وفق التخطيط العام للقباب جميعاً 

 .ُدفنوا أسفلها



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

379 
 

لعمارة القباب في العصر المملوكي الجركسي بعناصرها المعمارية  الُمميزكما عكست الطابع العام 
من المداخل والقباب بأشكالها وزخارفها المتنوعة ومناطق االنتقال من الخارج والداخل وكسوة  خرفيةوالزُ 

 .األرضيات ونوافذها وخاصة القندليات البسيطة والُمركبة
للترب مع إضفاء الطابع المحلي للعمارة  الُعثمانيالحالي وهو الطراز  ُقبةلقاء الضوء على طراز الإ-6

أما من الداخل فهي تعكس  ُقبةللالمصرية المملوكية فهي من الخارج بُقبتها تعكس الطابع المملوكي 
 . الُعثمانيالطابع 

من الخارج وما حدث عليه من تغييرات فقد كانت خالية من  ُقبةأظهرت الشكل الخارجي لخوذة ال -7
الزخارف في العصر المملوكي ثم ُزخرفت بألواح الرصاص في عصر الخديوي إسماعيل وتوفيق وتم 

خالل عصر الرئيس  بأشكال زجزاجية حديًثام ثم زخرفت 1978-1969ه/1398-1388إزالته سنة 
 حسني مبارك. ُمحمد

الطابع  في العصر المملوكي من الُبخاريات ثم الزخارف الحالية ذات خارفهاأما من الداخل فعكست ز 
الذي استمر في عصر األسرة العلوية في زخارف القباب واألسقف الخشبية والتي تم الحفاظ  الُعثماني

-1969ه/1398 -1388وإعادة تركيبها سنة  ُقبةعلى هذا الشكل األصلي لهذه الزخارف أثناء فك ال
 .م1978

ة ُمقرنصمن دخالت  ُمنذ العصر المملوكي الُمميزبطابعها  قاء الضوء على الشكل العام للواجهاتإل -8
 .علي باشا ُمحمدذات صفي الُنوافذ مع ظهور عناصر معمارية ُمميزة لعصر ُأسرة 

تنوع العناصر المعمارية من أعمدة، ُدعامات، عقود ونوافذ ذات ُمصبعات ونوافذ قندلية بنوعيها  -9
 البسيط والُمركب وُشرافات إلى جانب الحليات المعمارية مثل الجفت الالعب.

من زخارف نباتية وهندسية وكتابية ومعمارية إلى جانب رسوم  تنوع الزخارف الُمستخدمة -10
 علي باشا ُمحمدالذي استمر في عصر ُأسرة  الُعثمانيالمزهريات، وتعكس هذه الزخارف الطابع 

 لباروك والركوكو في المقصورة الُنحاسية.مع ظهور تأثير فن ا
تنفيذ الزخارف على مواد ُمختلفة مع تنوع األساليب الُزخرفية التي ُنفذت بها هذه الزخارف؛ من  -11

نماذج جصية ذات زخارف األرابيسك الُمنفذ بالحفر في عقود الُمثمن وكوشاتها، تُحف معدنية في 
والُمصبعات المعدنية في النوافذ، وُتحف خشبية في المقصورة التي المقصورة الُنحاسية الُمنفذة بالتفريغ 
الُمجمعة وزخرفة الخرط في المنجور إلى جانب زخرفة المعقلي  ُحشواتُنفذت زخارفها بالحفر والتطعيم وال

 .الُعثماني إنها اتبعت نفس األسلوب والمفروكة، إضافًة إلى األبواب والتي ربما تكون حديثة إال
فة التغييرات الضوء على نوعي المقاصير التي توضع حول القبور من خشبية ونُحاسية، ومعر  إلقاء -12

 م.1997ه/ 1418كل منهما في القسم العلوي والسقف بعد سنة  على التي حدثت
م ثم ًجددت في 1333ه/734األول سنة  وأن تاريخها الُعثمانيتأريخ المقصورة الخشبية بالعصر  -13
 ُمحمدوأنها جددت بأمر بهرام أغا ابن الشيخ م 1672ه/1082زيارة أوليا جلبي سنة يسبق تاريخ  تاريخ
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 على يد أحمد الجلفي. وأنها ُصنعت لقبر الُقطب الُدسوقي َثم ُنقلت فوق قبر أخيه السيد شرف الدين
 وهو تاريخ المقصورة النحاسية.  م1878ه/1296 سنةموسى 

باحتوائها على بصمة كف النبي صلى هللا عليه وسلم وبوجود فقرة من عظمة التمساح  ُقبةوتنفرد ال -14
 كأحد كرامات الُقطب الُدسوقي. 

 
 
 
 
 
 
 

 األشكال واللوحات

 
 ، عن:2000/ 1( تخطيط  جامع وقبة القطب إبراهيم الدسوقي بمقياس رسم 1)شكل

 صيانة القصور واآلثار، شركة المقاولون العرب.مشروع ترميم وتدعيم أعمدة مسجد إبراهيم الدسوقي، إدارة 
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 )عمل الباحث( تخطيط يوضح موضع قُبة السيد الدسوقي وقُبة أخيه السيد شرف الدين موسى والقباب المجاورة (2)شكل

 

 
 )عمل الباحث( ( تخطيط قُبة السيد الدسوقي وقُبة أخيه السيد شرف الدين موسى والقباب المجاورة3)شكل
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 )عمل الباحث( ( تخطيط قُبة السيد الدسوقي وقُبة أخيه السيد شرف الدين موسى4)شكل

 

 
 )عمل الباحث( (1( تخطيط القبة عن التخطيط بشكل رقم )5)شكل
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 )عمل الباحث ( الواجهة الشمالية الشرقية لقبة القطب الدسوقي6)شكل
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 عمل الباحث() الواجهة الشمالية الشرقية لقبة القطب الدسوقي (7)شكل
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 زخرفة المفروكة (10شكل)           (  زخرفة المعقلي المعكوف9شكل)    ( زخرفة خشب الخرط المنجور8)شكل

 

 
 ( عقد الباب الموتور11)شكل

 
 

 
 

 المزخرفة بالطبق النجمي( دلفة الباب اليسرى 12)شكل                      ( باب مدخل المقصورة النحاسية13)شكل
 

 من عمل الباحث( 12-8)األشكال 



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

386 
 

      
 ، عن: ( منظور لقُبة الصخرة15)شكل                           ، عن:( تخطيط أُفقي لقُبة الصخرة14)شكل             

 45خالد عزب،، شيماء السايح، الحرم القدسي الشريف،ص            العمارة العربية اإلسالمية ماضيهافريد شافعي،         

 .12،ص14شكلوحاضرها ومستقبلها،             

 

 ، عن: حسن الباشا، اآلثار اإلسالمية،( تخطيط قُبة الصليبية16)شكل

 .61شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،عن (  تخطيط مجمع السلطان المنصور قالوون17)شكل    

   كريزول

سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها عن:     

 .74، ص7،شكل3الصالحون،ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( تخطيط تربة السلطان سليمان    18)شكل

 -م.عن:1566ه/974القانوني

Önkal.(H), Osmanli Hanedan Türbeleri, 

Şekil22,p.158 
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 لتربة السلطان سليمان  القانوني. عن:( مسقط رأسي 20)شكل         -( تربة السلطان سليمان القانوني.عن:19)شكل

Goodwin.(S), Sinan Ottoman Architecture,                    Arseven.(C.E), Türk Sanati, p.92 

1999,f.53,p.44. 

 

 

 
تجديد م ألطالل مسجد السيد القُطب الدُسوقي وقُبته قبل 1878هـ/1249( لوحة الرسام النمساوي ليوبولد مولر سنة 1)لوحة

جنوبية من الواجهة ال  بة الدُسوقيةقُ لا م، ويظهر فيها1885-1876هـ/ 3-13 -1293الخديوي توفيق للمسجد وتوسعته سنة 

 ساحة مكشوفة بها المئذنة القديمة التي جددها السلطان قايتباي، ويتقدم القبة  ،موسى شرف الدين سيدي قُبة اوخلفه الغربية

 عن: قُبة.مال الدين عبد هللا ) قبتان مضلعتان( كانت بصحن الاألمام قبة سيدي ج ويظهر من 

 مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، عن:

https://ar.wikipedia.org. 

 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/


 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

388 
 

 
 ( جامع وقبة السيد الدسوقي من الواجهة الشمالية الشرقية من عهد األسرة العلوية وقبل توسعته سنة2)لوحة

 مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، عن:م، عن: 1969هـ/1388

https://ar.wikipedia.org. 

 

 
 مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، عن:م، عن:1978هـ/1398( المسجد  بعد اًلنتهاء تطويره وتوسعته سنة3)لوحة

https://ar.wikipedia.org. 

 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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 مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، عن: ، عن:( المسجد الدسوقي من الخارج4)لوحة

https://ar.wikipedia.org. 

 
 الباحث( تصوير) (  الواجهة الشمالية الشرقية للجامع والقبة5)لوحة

 
 الباحث(تصوير ) الجامع والقبة الشمالية الشرقية( جزء من واجهة 6)لوحة

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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 الباحث( تصوير) ( قبة القطب الدسوقي من داخل الجامع من واجهتها الشمالية الغربية من جهة ُمصلى الرجال8)لوحة

 
 الباحث( تصوير) ( القبة وقاعدتها الُمثمنة من الداخل9)لوحة

 
 الباحث( تصوير) الشرقي والشمالي الشرقيالقبة من الداخل من جانبيها الجنوبي  (9)لوحة
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 الباحث( تصوير) ( القبة من الداخل من ثالثة جوانب الجنوبي الشرقي والشمالي الشرقي والشمالي الغربي10)لوحة

 

 

 

 

 

 

 

( القبة من الداخل من الجانبين الشمالي 11)لوحة

 الباحث( تصوير) الشرقي والشمالي الغربي

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  ( القبة من الداخل 12)لوحة

 تصوير) الجنوبي الغربي

 الباحث(
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 الباحث( تصوير) ( القبة من الداخل من الجانبين الشمالي الغربي والجنوبي الغربي13)لوحة

                       
 ( العمود الُمثمن والدُعامة أعاله15)لوحة                         ( العمود الُمثمن والدُعامة الجدارية خلفه14)لوحة           

 الباحث( تصويرالباحث(                                                              ) تصوير)                         

 

 

 



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

393 
 

 الباحث( تصوير) ( قاعدة العمود16)لوحة

 

 

 

 

 

 

 

( جزء من القاعدة الُمثمنة 17)لوحة

 الباحث( تصوير) من أعلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث( تصوير)( أحدى الدخالت الُركنية بالقبة 18)لوحة
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 الباحث( تصوير) القبة من الداخل (19)لوحة

 

 

 

 

 

 

( القبة والرقبة من 20)لوحة

 الباحث( تصوير) الداخل

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 الباحث( تصوير) ( القبة والرقبة ومنطقة اًلنتقال من الخارج21)لوحة
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 تصوير) ( دلفتا الباب الخشبي بالجانب الجنوبي الشرقي22)لوحة

 الباحث(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تصوير الباحث( ( الواجهة الشمالية الشرقية للقبة من الخارج23)لوحة
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 الباحث( تصوير) الواجهة الشمالية الشرقية للقبة من الخارج (24)لوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تصوير الباحث( ( الدخلة الوسطى بالواجهة الشمالية الشرقية للقبة من الخارج25)لوحة
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 الباحث( تصوير)( الدخلة الوسطى بالواجهة الشمالية الشرقية للقبة 26)لوحة

 ( الدخلة الجانبية  بالواجهة الشمالية الشرقية للقبة 27)لوحة                                                                             

 الباحث( تصوير)                                                              

 

 
 الباحث( تصوير) الدسوقي والخشبية للسيد شرف الدين بالقبة من الداخل( المقصورتان النُحاسية القطب 28)لوحة
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( مقصورة السيد 29)لوحة 

شرف الدين موسى من الجانبين الشمالي 

 تصوير) الشرقي والجنوبي الغربي

 الباحث(

 

 

( واجهة المقصورة الخشبية 30)لوحة

 الباحث( تصوير) الشمالية الغربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الواجهة الشمالية الشرقية للمقصورة  ( جزء31)لوحة

 الباحث( تصوير) الخشبية
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 )تصوير الباحث(( جزء من والجهة المقصورة الخشبية الشمالية الغربية 32)لوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تصوير الباحث( ( مدخل المقصورة الخشبية33)لوحة
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 الباحث( تصوير) عقد المدخل والنص التأسيسي أعاله( جزء من 34)لوحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقصورة النُحاسية وخلفها  (35)لوحة
 م، عن:1997المقصورة الخشبية سنة 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Mausoleum_of_Saint_Ibrahim_El-Desouki.jpg 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Mausoleum_of_Saint_Ibrahim_El-Desouki.jpg
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اسية من الجانبين ( المقصورة النُح36)لوحة
 والشمالي الغربي  الجنوبي الغربي

 الباحث( تصوير)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 الباحث( تصوير) ( تفصيل للقسم الُسفلي للجانب الشمالي الغربي من المقصورة النُحاسية37)لوحة



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

402 
 

 

 
 الباحث( تصوير) ( جزء من القسم الُسفلي من الجانب الشمالي الشرقي من المقصورة النُحاسية38)لوحة

 

 
 الباحث( تصوير) ( الحلية أعلى األعمدة الُمحددة لجوانب المقصورة39)لوحة

 
 الباحث( تصوير) ( جزء من القسم الُسفلي من الجانب الشمالي الشرقي من المقصورة النُحاسية40)لوحة
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 الباحث( تصوير) ( القسم العُلوي من المقصورة النُحاسية41)لوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث( تصوير) ( محراب القبة الحديث42)لوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

404 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( موضع بصمة كف النبي صلى هللا عليه وسلم44)لوحة 

 الباحث( تصوير)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تصوير الباحث( ( الجزء العُلوي من المحراب43)لوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 43)لوحة قبة الصخرة من الخارج

: 691ه/72سنة

 ،عن:م692

بدر عبد  العزيز بدر، منى عثمان

،اآلثار  14لوحةاإلسالمية، 
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 ،عن:( قبة الصخرة من الداخل44)لوحة

 15،اآلثار اإلسالمية، لوحة بدر عبد العزيز بدر، منى عثمان

\ 

 ، عن:( قبة الصخرة من الداخل45)لوحة           

http://www.d1g.com/forum/show/4102425?account_id=464194 

 
 ، عن:( قبة الصليبية من الخارج46)لوحة                                

 82بدر عبد العزيز بدر، منى عثمان،اآلثار اإلسالمية، لوحة
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سنة  ( واجهة القبة بمجمع السلطان المنصور قالوون47)لوحة 

 الباحث( تصوير). م1285 -1284هـ/684 -683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، عن:الداخل توضح القاعدة الُمثمنة من الداخل والمربع من الخارج ( قبة السلطان المنصور قالوون من48)لوحة           

 .https://ar.wikipedia.orgمجموعة السلطان المنصور قالوون:                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، عن: م1566هـ/974سنة  ( تُربة السُلطان سليمان القانوني من الخارج49)لوحة              

Süleymaniye Mah., 34116 Fatih, / Fatih  / Istanbul 
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 Süleymaniye Mah., 34116، عن:( تربة السلطان سليمان القانوني من الداخل50)لوحة

Fatih,/ Fatih / Istanbul 

 
 :تربة السلطان سليمان القانوني من الداخل.عن (51)لوحة

E. Akurgal, The Art and Architecture of Turkey, Rizzoli International Publications, NY 

10019, 1980,Turkish Culture Portal is Now Open Source, 

http://www.turkishculture.org/pages.php?ListImage=1&ChildID=&ParentID=6&ID=100&C

hildID1=&miMore=&&pageno=1#PageImage 

http://www.turkishculture.org/pages.php?ListImage=1&ChildID=&ParentID=6&ID=100&ChildID1=&miMore=&&pageno=1#PageImage
http://www.turkishculture.org/pages.php?ListImage=1&ChildID=&ParentID=6&ID=100&ChildID1=&miMore=&&pageno=1#PageImage
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 الباحث( تصوير) م1911-1880هـ /1329-1298سنة  ( جامع القطب أحمد الرفاعي من الخارج52)لوحة

 
 
 
 
  
 

( الواجهة 53)لوحة
الشرقية لجامع الشمالية 

ي القطب أحمد الرفاع
 الباحث( تصوير)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القطب أحمد  ( تفصيل لسقف المدخل الحجري الُمقرنص ذي الداليات بالواجهة الشمالية الشرقية لجامع54)لوحة      
  الرفاعي
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 الباحث( تصوير) م1762هـ/1176سنة  ( مقصورة السيدة عائشة55)لوحة                     
 

 
 

 الباحث( تصوير) م1813هـ/1228السيدة فاطمة النبوية سنة  مقصورة (56)لوحة                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حواشي البحث :
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ة هم : السيد عبد القادر الجيالني، السيد أحمد الرفاعي ، السيد أحمد البدوي والسيد إبراهيم األقطاب الصوفية األربع((1

 الدسوقي.
الرفاعي،  م(،الجوهرة الُمضيئة، تحقيق وتخريج أحاديثه وتعليق إبراهيم 1296-1255هـ/696-653الدسوقي. إبراهيم )(2) 

 ؛5م،ص1998مكتبة الرفاعي للطباعة والنشر،
م(،لسان التعريف 15هـ/9الكركي.جالل الدين أحمد بن خير الدين ُمحمد بن أبي الخير الكركي الشافعي)ت أواخر القرن 

 ؛ 155بحال الولي الشريف سيدي إبراهيم الدسوقي، تقديم وتعليق عاطف وفدي، مكتبة الرحمة المهداة، المنصورة،ص
هـ(، لواقح األنهار في طبقات السادة األخيار المعروف بطبقات الشعراني 973الشعراني.عبد الوهاببن أحمد بن علي)ت

 ؛130م،ص18هـ/12الُكبرى، نسخة من القرن 

علي باشا مبارك، الخطط الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبالدها القديمة والشهيرة المعروف بالخطط التوفيقية، الجزء 
 ؛7هـ،ص1305ي عشر، الطبعة األولى، المطبعة الُكبرى األميرية ببوالق مصر المحمية،الحاد

 .17رجب الطيب الجعفري، شيخ اإلسالم الدسوقي قطب الشريعة والحقيقة، مكتبة أم القرى، القاهرة،ص
 ؛166-156للمزيد انظر : الكركي، لسان التعريف بحال الولي الشريف،ص ((3

خلف هللا ، السيد إبراهيم الدسوقي من قادة الفكر الصوفي اإلسالمي، وزارة األوقاف، المجلس  أحمد عز الدين عبد هللا
 ؛13-12م،ص1992هـ/1413األعلى للشئون اإلسالمية، لجنة التعريف باإلسالم،جمهورية مصر العربية، القاهرة،
(، الطبعة األولى،دار نوبار للطباعة، دار 4فوزي ُمحمد أبو زيد، شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقي، من أعالم الصوفية)

 .  9-7م،ص2008هـ/1429اإليمان والحياة،
4 للمزيد انظر: سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، الجزء الثاني، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية،  ((

 ؛ 307جمهورية مصرالعربية،ص
 ؛=11-10شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقي،ص فوزي ُمحمد أبو زيد، 

=عاطف وفدي، التعليقات على كتاب لسان التعريف بحال الولي الشريف لجالل الدين الكركي، مكتبة الرحمة المهداة ، 
 .161،ص6المنصورة، حاشية رقم 

 .9رجب الطيب الجعفري، شيخ اإلسالم الدسوقي،ص ((5
 .26؛ فوزي ُمحمد أبو زيد، شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقي،ص390صالُدسوقي، الجوهرة الُمضيئة،  (6)
 .119؛الشعراني، الطبقات الُكبرى، ص30الكركي، لسان التعريف بحال الولي الشريف، ص (7)
 .130الشعراني، الطبقات الُكبرى، ص ((8
هـ(، الكواكب الدرية في 1031-952زين الدين ُمحمد عبد الرؤوف علي بن زين العابدين الحدادي المناوي ) المناوي. ((9

 ؛320تراجم السادة الصوفية، الطبقات الُكبرى، الجزء الثاني، تحقيق ُمحمد أديب الجادر، دار صادر بيروت، لبنان،ص
-1623هـ/1089-1032أحمد بن ُمحمد العكري الدمشقي)ابن العماد الحنبلي. شهاب الدين أبي الفالح عبد الحي بن 

م(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، الجزء السابع، حققه وعلق عليه محمود األرناؤوط، أشرف على تحقيقه 1679
 ؛612-611بيروت،ص -وأخراجه عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق

 .6-5الدسوقي،ص فوزي ُمحمد أبو زيد، شيخ اإلسالم السيد إبراهيم
 .307،ص2سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،ج ((10
 .130الشعراني، الطبقات الُكبرى، ص ((11
 ؛412-411، 271، 173، 113، 17عن هذه الفتوحات والكرامات انظر: الدسوقي، الجوهرة الُمضيئة،ص( (12

 ؛  411-410، 332، 317، 168، 174 -171الكركي، لسان التعريف بحال الولي الشريف،ص
 ؛320، ص2؛ المناوي، الطبقات الُكبرى،ج131، 119الشعراني، الطبقات الُكبرى،ص
 ؛612، ص7ابن العماد، شذرات الذهب،ج
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م(، جامع كرامات األولياء، الجزء األول، تحقيق 1932-1849هـ/1350 -1265النبهاني. يوسف بن إسماعيل النبهاني )
 ؛ 398بركات رضا، الهند، صإبراهيم عطوه عوض، مركز أهل سنت 

 ؛15-13، 6فوزي ُمحمد أبو زيد، شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقي،ص
 .44-43، 31رجب الطيب الجعفري، شيخ اإلسالم الدسوقي، ص

ذكر أوليا جلبي أنه حدثت الكرامة أناء زيارته للُقبة فقد رأى رجاًل من ُحجاج الروم يصيح داخل الُقبة لسرقة حافظته  ((13
التي كان بها ألف ُعملة ذهبية أثناء زيارته للُقبة وسط خضم عجيب من البشر، فصاح الرجل : يا دسوقي هل هذا يليق 

( ولكن ُسرقت أموالي الذهبية التي أنوي الذهاب 97آية –ن آمنا" )آل عمرانبك؟ لقد زرتك وقلت في نفسي: " ومن دخله كا
بها إلى الحج الشريف، ُسرقت مني على أعتابك هل هذا يصح؟ وهللا سأشتكي منك هلل، وعلى الفور سقط السارق ُمصاًبا 

تم إخراج المال المسروق من  بنوبة= =صرع عند باب الُقبة وتجمع حوله الناس ولم يستطع أحد ُخدام الُقبة إخراجه حتى
جيب سرواله وردوها إلى صاحبها الذي صعد إلى حرم الجامع وأعطى لكل حافظ من الُحفاظ العشرة ُعملة ذهبية لكي يقرأوا 
ختمة شريفة على روح الُقطب الُدسوقي، كما تصدق بمائة ألف ُعملة ذهبية على الفقراء الموجودين بحرم الجامع. أما اللص 

يلته في فناء الجامع وهو جريح فقم بعض المشايخ بقراءة حزب البحر وبعض التعازيم عليه حتى ُشفي إال أن فقد قضى ل
 يده كانتا في ُحكم المشلولتين ثم شاهده أوليا جلبي مرة ُأحرى في اإلسكندرية وكانت يداه معوجتين. انظر في ذلك:  

حسين مجيب المصري وآخرون، مراجعة ماجدة مخلوف، إشراف أوليا جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة، ترجمة 
 .209م، ص2006ُمحمد حرب، المجلد الثاني، الطبعة األولى، دار اآلفاق العربية،

تتمثل أشهر مؤلفاته في: مؤلف في فقه السادة الشافعية وكتاب الحقائق وكتاب الجوهرة وكتاب الرسالة. للمزيد انظر:  ((14
، 2؛ سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،ج208، ص2ى مصر والسودان والحبشة، مجأوليا جلبي، الرحلة إل

؛أحمد عز الدين، السيد إبراهيم الدسوقي، 25-24فوزي ُمحمد أبو زيد، شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقي، ؛308ص
 .115-100ص

؛ النبهاني، جامع كرامات األولياء، 330، ص2؛ المناوي، الطبقات الُكبرى،ج130الشعراني، الطبقات الُكبرى، ص(15) 
 ؛8، ص11؛علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية، ح611، ص7؛ ابن العماد، شذرات الذهب،ج398، ص1ج

الزركلي. خير الدين، األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والُمستعربين والُمستشرقين، الجزء األول،  
 .59م، ص2002دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة عشر،

م(، السلوك لمعرفة دول الملوك، 1441هـ/845المقريزي. تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي) ((16
 . 201الجزء الثاني، تحقيق ُمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص

؛ فوزي ُمحمد أبو زيد، شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقي، 156تعريف بحال الولي الشريف، صالكركي، لسان ال ((17
 .18؛ رجب الطيب الجعفري، شيخ اإلسالم الدسوقي،ص17؛ أحمد عز الدين، السيد إبراهيم الدسوقي،8ص
صدام بين القطب القطب الدسوقي وبين السلطان األشرف خليل بن قالوون عندما أرسل بمكاتبات إلى السلطان حدث  ((18

كلما وجد منه تهاوًنا في كبح جماح رجاله من المماليك الذين يسيئون إلى الرعية، لذا نوى فريق منهم ليوغر صدر السلطان 
وا بالسلطان حتى أرسل فرقة من المماليك بقيادة األمير عز الدين على القطب للتخلص منه؛ فحاولوا قتله بالسم، ومازال

للقضاء عليه ّثم أرسل وفًدا آخر من المماليك ومعهم سبع ليفترس القطب إال أنه هاجم مرافقيه من المماليك وكاد أن 
م في يد إمام من أئمة يفترسهم، وبعدها جرت أمور أدرك منها السلطان أنه وقع في حبائل الوشاه وكاد أن ُيهلك بوقيعته

العارفين باهلل فسافر بنفسه إلى القطب الدسوقي ليعتذر منه، وقد بشره القطب بالنصر على الصليبيين في عكا. وقد أشار 
 ؛ 416-412إلى ذلك الُقطب الُدسوقي نفسه في أشعاره بوصف بسيط. للمزيد انظر: الدسوقي، الجوهرة الُمضيئة،ص

؛ 19-17؛فوزي ُمحمد أبو زيد، شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقي،ص373الولي الشريف،  الكركي، لسان التعريف بحال
 .37-35رجب الطيب الجعفري، شيخ اإلسالم الدسوقي،ص

 .160-159،ص6للمزيد انظر: عاطف وفدي، التعليقات على لسان التعريف لجالل الدين الكركي، حاشية رقم  ((19
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 ؛12زيد، شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقي،صفوزي ُمحمد أبو للمزيد انظر: ((20

 .43رجب الطيب الجعفري، شيخ اإلسالم الدسوقي،ص
 .143-13، صالشعراني، الطبقات الُكبرى (21) 
 ؛ 381الكركي، لسان التعريف بحال الولي الشريف،ص ((22

 .23فوزي ُمحمد أبو زيد، شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقي،ص
 ؛287أحمد عز الدين، السيد إبراهيم الدسوقي، ص ((23

 .3، حاشية160،381الكركي، لسان التعريف بحال الولي الشريف،ص
 . 283-282؛ أحمد عز الدين، السيد إبراهيم الدسوقي،ص8، ص11علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية، ح ((24
 .102الشايب، دار الشايب، التوفيقية ،ص علماء الحملة الفرنسية ، وصف مصر، الجزء الثالث،ترجمة زهير (25)
 .18رجب الطيب الجعفري، شيخ اإلسالم الدسوقي،ص (26)
هـ(، قوانين الدواوين، تحقيق 606)ت أبو المكارم األسعد بن الُمهذهب بن مينا بن زكريا بن َمّماتياألسعد بن مماتي.  (27)

 ؛135م ، ص1991عزيز سوريال عطية، مكتبة مدبولي،الطبعة األولى، القاهرة ،
ابن الجيعان. شرف الدين يحيى بن المقر،الُتحفة السنية بأسماء البالد المصرية ، مطبوعات الكتبخانه الخديوية، المطبعة 

 .77م، ص1898األهلية،القاهرة،
 .77ابن الجيعان، الُتحفة السنية، ص (28)
(29 روس من جواهر القاموس ، الجزء م(، تاج الع1790-1732هـ/1205-1154الزبيدي.ُمحمد مرتضى الحسيني ) (

 .286م ،ص1989الخامس والعشرون، تحقيق ُمصطفى حجازي، وزارة اإلعالم ، الكويت، 
 .102علماء الحملة الفرنسية، وصف مصر، الجزء الثالث،ص (30)

الجزء  م،القسم الثاني،1945ُمحمد رمزي، القاموس الجغرافي للبالد المصرية  من عهد قدماء المصريين إلى سنة (31) 
 .47م ، ص1994الثاني مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 .49؛أحمد عز الدين، السيد إبراهيم الدسوقي،ص13فوزي ُمحمد أبو زيد، شيخ اإلسالم السيد إبراهيم الدسوقي، ص ((32
 ؛412-411صللمزيد انظر: الدسوقي، الجوهرة الُمضيئة، ( (33

 ؛ 131؛الشعراني، الطبقات الُكبرى، ص174-171الكركي،لسان التعريف بحال الولي الشريف،
 .612، ص7؛ابن العماد، شذرات الذهب،ج320، ص2المناوي، الطبقات الُكبرى،ج

ثالثة والعشرين اختلفت اآلراء حول وفاة السيد أبي المجد عبد العزيز والد القطب الدسوقي فقيل أنه مات والقطب في ال ((34
 سنًة من ُعمره بينما ذكر الطبري الحسيني أنه ُتوفي والقطب كان صغيًرا. للمزيد انظر: 

 ؛307، ص2سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،ج؛ 373الكركي، لسان التعريف بحال الولي الشريف، ص
 .18أحمد عز الدين، السيد إبراهيم الدسوقي،ص

 .307،ص2سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،ج ((35
 .308-307، ص2سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،ج ((36
 .307،ص2سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،ج؛7،ص11علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية، ح((37
38 هـ، سجل الدفترخانه، وزارة األوقاف المصرية، 886رمضان سنة 13وقفية السلطان األشرف قايتباي المؤرخة بــ ((
 .3-2، ص810نمرة
 .210أوليا جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة، ص( (39
أغا: ُعرف هذا اللقب في مصر في العصر المملوكي حيث كان األغوات ُيشرفون على دور الحريم وعلى تربية خدم ( (40

أغاوات الطباق وكان كبيرهم ُيسمى ُمقدم المماليك. وكان ُيطلق على شيوخ األكراد أو الطباق أو الطواشية، وكانوا يسمون 
كبارهم، وكان ُينقش على نقودهم، وقد ُاختلف في أصل الكلمة وقيل إنها آقا من أصل منغولي ومعناه في اللغة المغولية 
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ا تدل على رئيس األسرة كلها، لذا أصبحت األخ األكبر ولما كان األخ األكبر عند المغول سلطان أخوته صارت كلمة آق
تعني أمير كبير، ورئيس، وشريف، وخصي، واُستعملت كلقب من ألقاب التشريف ذلك أن أميرات البيت المالك ُكن ُيلقبن 
بها كما ُتطلق في بعض األحيان على مالك األرض. وقيل إنها كلمة فارسية األصل وقيل إنها دخلت إلى اللغة الفارسية 

دمها الُكتاب الذين جاءوا بعد غزو جنكيز خان. وقيل إن أصل هذه الكلمة تركية من المصدر " أغمق" ومعناه الكبر واستخ
وتقدم السن، كما تعني ُلغة عند األتراك الغربيين رئيس أو سيد، وكانت ُتكتب أقا وجمعها آغايان أو آقايان فُتطلق على أية 

ل عند الُعثمانيين لقًبا بمنزلة خواجا وأفندي وُيلقب بها كبير الخدم. واألخ األكبر أميرة من أميرات البيت الملكي. واُستعم
وكبير البيت والمأمورون في العسكرية والبحرية والخصيان في البيوت الخصوصية. وكان ُيلقب باألغا أيًضا رؤساء 

له ُيطلق على كتخدا الصدر األعظم في اإلنكشارية ورؤساء الخصيان في البالط الملكي. وبلغت أهمية هذا اللقب حًدا جع
ُتركيا. ولما أبطل نظام اإلنكشارية وأنشأ السلطان محمود الثاني العساكر المنصورة جرت العادة أن ُيلقب بلقب أغا الضباط 

 األميون، حتى ُرتبة القائم قام، وظل هذا الُعرف جارًيا بين الناس حتى زوال الُحكم الُعثماني. انظر في ذلك: 
 ؛36، ص1965الباشا، الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية، الُجزء األول، دار النهضة العربية،  حسن

 ؛=118م، ص1989هـ/1409حسن الباشا، األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار، الدار الفنية للنشر والتوزيع،
في تطور األلقاب والوظائف ُمنذ الفتح الُعثماني لمصر حتى إلغاء  =ُمصطفى بركات، األلقاب والوظائف الُعثمانية دراسة

م، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1924-1517الخالفة الُعثمانية )من خالل اآلثار والوثائق والمخطوطات( 
 .174-173م، ص2000

ار في التراجم واألخبار،الجزء األول، م(، عجائب اآلث1822-1753هـ/1237-1166الجبرتي. عبد الرحمن بن حسن) ((41
تحقيق عبد الرحمن عبد الرحيم، تقديم عبد العظيم رمضان، نسخة عن طبعة بوالق، مطبعة دار الكتب المصرية ، 

 .211، 202م،ص1997القاهرة،
 .83، ص1الجبرتي، عجائب اآلثار في التراجم واألخبار،ج ((42
 .7ص،11علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية، ح ((43
م  وعزل في شوال 1869هـ/ يناير1285تولى علي باشا ُمبارك نظارة عموم األوقاف أربع مرات، األولى في شوال سنة ( (44

م، الثالثة في وزارة نوبار باشا 1874-1872هـ/ 1291-1289م، الثانية فيما بين 1871هـ/ ديسمبر سنة 1288سنة 
م ثم تخلى عنه في وزارة 1883هـ/1300في وزارة شريف باشا سنةم، والرابعة 1879-1878هـ/1296-1295األولى فيما 

 م. انظر في ذلك:1884هـ/1301نوبار باشا الثانية سنة
م،  مؤسسة هنداوي للتعليم 1874إلى سنة 1864إلياس األيوبي، تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا من سنة

 .  576-574والثقافة، ص
م، سجل الدفتر خانه، وزارة اة ألوقاف المصرية، نمرة 1312ُمحرم سنة  6ي المحررة في وقفية السيد إبراهيم الدسوق ((45

1560. 
 .7،ص11علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية، ح ((46
 تقرير علمي عن مكتب تفتيش اآلثار اإلسالمية بدسوق.  ((47
 اآلثار والقصور. –يقوم بالترميم حالًيا شركة المقاولون العرب  ((48
 مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، عن: ((49

https://ar.wikipedia.org. 
 مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، عن: ((50

https://ar.wikipedia.org. 
 .10-9، 2وقفية السلطان األشرف قايتباي،ص ((51
 . 207جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة، ص أوليا ((52
 .7،ص11علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية، ح ((53

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/


 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

414 
 

                                                                                                                                                                      
 .321م،ص1998عبد الكريم رافق، أوليا جلبي، الموسوعة العربية، المجلد الرابع، الجمهورية العربية السورية، ((54
 . 13جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة، المقدمة، ص أوليا ((55
 .10-9، 6وقفية السلطان األشرف قايتباي، ص( (56
 .208-207جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة، ص أوليا ؛3،11وقفية السلطان األشرف قايتبايص ((57
 .14وقفية السلطان األشرف قايتباي،ص ((58
 .11قايتباي، صوقفية السلطان األشرف  ((59
 .11وقفية السلطان األشرف قايتباي، ص ((60
 .11وقفية السلطان األشرف قايتباي، ص ((61
 .210جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة، ص أوليا ((62
 .11وقفية السلطان األشرف قايتباي،ص ((63
 م.1878هـ/1294صورة الرحالة النمساوي ليوبولد مولر المؤرخة بسنة( (64
 .209-208جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة، ص أوليا ((65
 .11وقفية السلطان األشرف قايتباي،ص ((66
 .209جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة، ص للمزيد انظر : أوليا ((67
 .210-208جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة،ص أوليا( (68
 .210ودان والحبشة،صجلبي، الرحلة إلى مصر والس أوليا ((69
 .210جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة،ص أوليا؛10( وقفية السلطان األشرف قايتباي، ص(70
 .288-287أحمد عز الدين، السيد إبراهيم الدسوقي، ص ((71
 انظر: ذكرت الوقفية أن الُدعامات تحمل أربع قناطر، وهو بذلك يختلف مع باقي الوصف للُقبة بالوقفية. ((72

 .10وقفية السلطان األشرف قايتباي، ص
 .210جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة،ص أوليا (73)

 .210جلبي، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة،ص أوليا ((74
 .16الكركي، لسان التعريف بحال الولي الشريف،ص (75)

ذكر المناوي من كرامات الدسوقي أن التمساح خطف صبًيا ، فأتته ُأمه مذعورة، فأرسل نقيبه فنادى بشاطئ البحر  ((76
معشر التماسيح من ابتلع صبًيا فليطلع به ، فطلع ومشى معه إلى الشيخ، فأمر أن يلفظه فلفظه حًيا، وقال للتمساح ُمت 

 . 398،ص1؛ النبهاني، جامع كرامات األولياء، ج320ت الُكبرى،صبإذن هللا فمات. انظر في ذلك: المناوي، الطبقا
 ؛26 -25، ص م1981هـ/1401فنون اإلسالم، الجزء األول، دار الرائد العربي، بيروت لبنان، زكي ُمحمد حسن،  (77)

 ؛9،صم1983الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، كمال الدين سامح، العمارة اإلسالمية في مصر،
-923ُمحمد حمزة إسماعيل الحداد، موسوعة العمارة اإلسالمية في مصر من الفتح اإلسالمي حتى عهد ُمحمد على )

 ؛137: 135م، ص1998م(، المدخل، الكتاب األول، القاهرة، 1848-1517هـ/ 1265
 .228، 223م،ص2000 عاصم ُمحمد رزق، معجم ُمصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية، مكتبة مدبولي،الطبعة األولى،

 ؛12-10،ص2سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،جللمزيد انظر: (78)
هـ/ 1413ُمحمد حمزة إسماعيل الحداد، القباب في العمارة المصرية اإلسالمية،مكتبة الثقافة الدينية،، الطبعة األولى، 

 ؛68 -63، 56 -55م، ص1993
 ؛224-223والفنون،صعاصم رزق، معجم ُمصطلحات العمارة 

 .281-280، ص1986سعد زغلول عبد الحميد،العمارة والفنون في دولة اإلسالم،منشأة المعارف باإلسكندرية،
 ؛78كمال الدين سامح، العمارة اإلسالمية في مصر،ص ((79
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 ؛28-27صالح لمعي، القباب في العمارة اإلسالمية، دار النهضة العربية، بيروت،ص
 ؛278،281صم،1974دار المعارف بمصر، فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية، نعمت إسماعيل عالم،

 ؛19حسني ُمحمد نويصر، دراسات في عمائر الجراكسة بمصر،جامعة القاهرة، ص
 ؛ 150م ،ص1994هـ/1414ثروت عكاشة، القيم الجمالية في العمارة اإلسالمية،الطبعة األولى،دار الشروق 

 ؛466الحميد،العمارة والفنون في دولة اإلسالم،صسعد زغلول عبد 
 .372-371م، ص2007-2006الفنون العربية اإلسالمية في مصر،مكتبة مدبولي، عاصم ُمحمد رزق،

السراويل الحلبية التي على هيئة ُمثلث مقلوب رأسه ألسفل وقاعدته ألعلى ومملؤ بصفوف أو حطات من الٌمقرنصات  ((80
د الشام في العصر األيوبي، وُعرفت بالسراويل الحلبية لظهورها في مدينة حلب في ُقبة مدرسة قد ظهرت ألول مرة في بال

م ثم انتقلت إلى دمشق ثم مصر لتظهر في طواقي المداخل المملوكية كما في مدخل خانقاه 1193هـ/589شاد بخت سنة 
م وبداية القرن 13هـ/7في أواخر القرن م ثم ُاستعملت كمناطق انتقال 1309-1306هـ/709-706بيبرس الجاشنكير سنة 

 .112-110م. للمزيد انظر: ُمحمد حمزة، القباب، ص14هـ /8
 .115ُمحمد حمزة، القباب، ص ((81
( ُتساعد مناطق االنتقال على تحويل ُمربع الُقبة الُسفلي إما إلى دائرة تحمل رُقبة ُمستديرة تحمل الُقبة وإما تحوله إلى (82

 طحها الداخلي ُمثمن تحمل الُقبة. انظر في ذلك: ُمثمن يحمل رُقبة  س
العمارة العربية اإلسالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، الطبعة الثانية،جامعة الملك سعود،شركة الطباعة فريد شافعي، 

 .124، 89ُمحمد حمزة، القباب، ص؛ 189، صم1982هـ/1402العربية السعودية،
 .19نويصر، دراسات في عمائر الجراكسة بمصر، ص ؛ حسني124ُمحمد حمزة، القباب، ص ((83
 .126-125ُمحمد حمزة، القباب، ص؛189فريد شافعي، العمارة اإلسالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ص ((84
ارتبط تطور شكل الفتحات التي تتوسط مناطق االنتقال بتطور منطقة االنتقال ذاتها فعندما كانت مناطق االنتقال ُمجرد  ((85

حنية ُركنية كبيرة معقودة بعقد ُمدبب كانت الفتحات كذلك، كما في القباب السبع والجيوشي وأخوة يوسف والحصواتي. 
م تطورت الفتحات على هيئة عقد ُثالثي مفتوح بالكامل 11هـ/5خير من القرن وعندما تطورت منطقة االنتقال في الُثلث األ

كما في الشيخ يونس وعاتكة والجعفري والسيدة ُرقية ويحي الشبيه وقوص. واستمرت هذه الفتحات الُثالثية في العصر 
كما في ُقبة الخلفاء العباسيين  األيوبي إال أنها أصبحت معقودة بعقد ُمنكسر لتتناسب مع هيئة عقد حنايا منطقة االنتقال

وُقبة شجر الدر. أما في العصر المملوكي فقد تراوح عدد هذه الفتحات بين ثالث فتحات وست فتحات معقودة بعقد ُمنكسر 
وأحياًنا ُوضعت داخل داخل معقودة بعقد حدوة فرس يرتكز على عمودين ُمدمجين ثم ظهرت القندليات البسيطة والمركبة. 

 .133-123ر: ُمحمد حمزة، القباب، صللمزيد انظ
 .135-134ُمحمد حمزة، القباب، ص ((86
 .137ُمحمد حمزة، القباب،ص ((87
 . 198، ص  1سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،ج( (88
 ؛160-159للمزيد انظر: ُمحمد حمزة، القباب،ص( (89

 ؛183م، ص1947البالد العربية،العدد األول، حسن عبد الوهاب، ُمميزات العمارة اإلسالمية،مؤتمر اآلثار قي
 ؛78؛كمال الدين سامح، العمارة في مصر اإلسالمية،ص185حسن عبد الوهاب، ُمميزات العمارة اإلسالمية، ((90

 ؛282نعمت إسماعيل عالم، فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية، ص
 .119عاصم رزق، ُمعجم ُمصطلحات العمارة والفنون،ص

 ؛358 - 357هـ, ص1296للمزيد انظر:ُمحمد أمين فكري, جغرافية مصر,الطبعة األولي,مطبعة وداي النيل, ((91
إبراهيم إبراهيم وجدي إبراهيم حسانين, أشغال الرخام في العمارة الدينية في مدينة القاهرة في عهد ُمحمد علي وخلفائه دراسة 

 ؛ 21م,ص2007هـ/1428قسم اآلثار اإلسالمية،جامعة القاهرة،أثرية وفنية، مخطوط رسالة ماجستير،كلية اآلثار، 
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الفريد لوكاس, المواد والصناعات عند قدماء المصريين, ترجمة زكي إسكندر وُمحمد زكريا غنيم, الطبعة األولي, مكتبة 
 .104: 102م, ص1991هـ/1411مدبولي, القاهرة,

 .27؛صالح لمعي، القباب ، ص124ُمحمد حمزة، القباب، ص ((92
 .106-102للمزيد انظر: ُمحمد حمزة، القباب، ص ((93
 .81-80ُمحمد حمزة، القباب، ص ((94
 .161 -160؛ُمحمد حمزة، القباب، ص187فريد شافعي، العمارة العربية اإلسالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ص ((95
 ؛28هـ، ص1378، شعبان 27العددحسن عبد الوهاب، الُمصطلحات الفنية للعمارة اإلسالمية، المجلة (  (96

 ؛153؛ زكي ُمحمد حسن، فنون اإلسالم، ص178حسن عبد الوهاب، ُمميزات العمارة اإلسالمية في القاهرة،ص
 .141 -140، 99 -93؛ُمحمد حمزة، القباب، ص145عكاشة، القيم الجمالية في العمارة اإلسالمية، ص

 ؛10ص ،2مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،جللمزيد عن القباب األيوبية انظر:سعاد ماهر،  ((97
 ؛77زكي ُمحمد حسن، فنون اإلسالم، ص

م، 1994هـ /1414سوسن سليمان يحي، ُمنشآت السيف والقلم في الجهاد اإلسالمي العمارة األيوبية، مكتبة الشباب،
 ؛120ص

 .227اإلسالمية، ص ؛ عاصم ُمحمد رزق، معجم ُمصطلحات العمارة والفنون 141-140ُمحمد حمزة، القباب، ص 
 ؛239ُمحمد ُمصطفى نجيب، العمارة في عصر المماليك، القاهرة تاريخها فنونها آثارها، مؤسسة األهرام، ص (98)

 .143؛ ُمحمد حمزة، القباب، ص227عاصم رزق، معجم ُمصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية،ص
 ؛189ومستقبلها،ص فريد شافعي، العمارة العربية اإلسالمية ماضيها وحاضرها ((99

 .21صالح لمعي، القباب في العمارة اإلسالمية، ص
 .27صالح لمعي، القباب في العمارة اإلسالمية، ص ((100
في  م  ثم730: 725ُتعد أقدم القباب ذات الضلوع في العمارة اإلسالمية هي ُقبة حمام الصرخ المؤرخ فيما بين  ((101

 -160م. للمزيد انظر: ُمحمد حمزة إسماعيل الحداد، القباب، ص778ه/ 161قصر األخيضر العباسي المؤرخ بسنة 
161. 
 -160؛ُمحمد حمزة، القباب، ص187فريد شافعي، العمارة العربية اإلسالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ص ((102
161. 
م، العدد 1963مايو 19 -18والقاهرة، مؤتمر اآلثار في البالد العربية حسن عبد الوهاب، اآلثار الفاطمية بين تونس  (103)

 .187، 179؛فريد شافعي، العمارة العربية اإلسالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ص366: 364الرابع، ص
ُقبة  م منقوًش على المدخل وعلى دائرة1304-1303هـ/ 703وجد بهذه الخانقاه تاريخان للبناء، األول وهو سنة  ((104

عتبة ُقبة األمير م ويوجد على 1324هـ/723أما التاريخ الثاني فهو سنة  وعلى باب ضريح األمير سالرالمسجد 
 سالر.للمزيد انظر: 

 .314 -313، ص 1987عبد الرحمن زكي، موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، 
؛ حسن عبد الوهاب، ُمميزات العمارة اإلسالمية في 154،ص1نون اإلسالم،جللمزيد انظر: زكي ُمحمد حسن، ف (105)

؛ صالح لمعي، القباب في 189؛فريد شافعي، العمارة العربية اإلسالمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ص188القاهرة، ص
 ؛20 -19حسني نويصر، دراسات في عمائر الجراكسة بمصر، ص؛28العمارة اإلسالمية، ص

ثروت عكاشة، القيم الجمالية في العمارة ؛239،241ُمصطفى نجيب، العمارة في عصر المماليك،صُمحمد 
 ؛ عاصم رزق،226،230-225،ص؛عاصم ُمحمد رزق، معجم ُمصطلحات العمارة والفنون 152: 150اإلسالمية،ص

 ؛175 -162، 147 -142؛ُمحمد حمزة، القباب، ص372 -371الفنون العربية اإلسالمية في مصر،ص
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علي غالب أحمد غالب، قباب القاهرة في عصر المماليك الشراكسة )دراسة في التكوين المعماري(، دراسات وبحوث في 
 .352، 345م، ص2000اآلثار والحضارة اإلسالمية، الجزء األول، القاهرة، 

 .64عبد الرحمن زكي ، بناة القاهرة في ألف عام، مكتبة األسرة، ص ((106
 .223-219، ص1ُمحمد حمزة إسماعيل الحداد ، موسوعة العمارة اإلسالمية في مصر، ج ((107
108 م إلى سنة 1250هـ/648ُمحمد سيف النصر،مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة الدينية والمدنية من سنة((
 ؛35م، ص1975م، مخطوط رسالة ماجستير، كلية اآلثار قسم اآلثار اإلسالمية، جامعة القاهرة،1382هـ/784

العربي صبري، دراسة مقارنة لطراز العمائر الدينية الباقية بمدينتي دمشق والقاهرة, مخطوط رسالة دكتوراه, كلية اآلثار، 
 .105م ، ص2003جامعة القاهرة, قسم اآلثار اإلسالمية, 

 . 36-35للمزيد انظر: ُمحمد سيف النصر، مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة، ص ((109
 ؛64م، ص1969فيق عبد الجواد، توفيق عبد الجواد، تاريخ العمارة والفنون اإلسالمية، الجزء الثالث،القاهرة، تو  ((110

 .268؛عاصم رزق، ُمعجم ُمصطلحات العمارة والفنون، ص237ُمحمد ُمصطفى نجيب، العمارة في عصر المماليك، ص
؛العربي صبري، دراسة مقارنة 63: 61بالقاهرة، ص للمزيد انظر: ُمحمد سيف النصر، مداخل العمائر المملوكية ( 111)

 ؛268؛عاصم رزق، ُمعجم ُمصطلحات العمارة والفنون، ص111-110لطراز العمائر الدينية، ص
ُمحمد ُمصطفى نجيب، دراسات في األقبية واألحقاف المروحية بمصر والشرق األدنى في العصر الوسيط، دار كتابات 

 .95: 92م، ص2012للنشر، 
بد الوهاب عبد الفتاح عبد الوهاب حجاج, الطراز المعماري والفني لمساجد القاهرة في القرن الثالث عشر الهجري ع(  112)
م(، مخطوط رسالة ماجستير, قسم اآلثار اإلسالمية, كلية 1899 –1800م( التاسع عشر الميالدي )1318 – 1215)

 .350: 348م، ص2006هـ/ 1427اآلثار جامعة القاهرة, 
 .64مد سيف النصر، مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة، صُمح( (113
 ؛78للمزيد انظر:توفيق عبد الجواد، تاريخ العمارة والفنون اإلسالمية،ص  (114)

 ؛40: 36،ص1زكي ُمحمد حسن، فنون اإلسالم،ج
 ؛54: 51م،ص 1980ُمحمد عبد العزيز مرزوق ، قصة الفن اإلسالمي، مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة األولى،

 ؛ 108 -107م ،ص 1990حسن الباشا ، اآلثار اإلسالمية ، دار النهضة العربية،
 ؛26: 17م، ص 1991كمال الدين سامح ، العمارة في صدر اإلسالم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
 ؛54-52م،ص2012هـ/1433بدر عبد العزيز بدر، منى عثمان مرعي،اآلثار اإلسالمية،مكتبة بستان المعرفة،

Stierlin.(H), Masterworks of Islamic Architerure, The American University in 

Cairo,2005,p.26- 27,224: 229. 
 ؛103: 102؛ كمال الدين سامح ، العمارة في صدر اإلسالم ، ص140حسن الباشا،اآلثار اإلسالمية، ص ((115

 .97 -96ُمحمد عبد العزيز مرزوق ، قصة الفن اإلسالمي ، ص
م(، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف 1441هـ/854للمزيد المقريزي. تقي الدين أحمد بن علي ) (116)

هـ/ 1416بالخطط المقريزية، المجلد الرابع، تحقيق أيمن فؤاد سيد، الطبعة األولى،مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 
 ؛524-513م، ص1995

كمال الدين سامح، العمارة اإلسالمية فى مصر، ؛81: 69،ص3ياؤها الصالحون،جسعاد ماهر، مساجد مصر وأول
 ؛207: 201؛ ثروت عكاشة، القيم الجمالية في العمارة اإلسالمية،ص39-38ص

 ؛123: 114م ،ص1994حسن عبد الوهاب , تاريخ المساجد األثرية ,دار الكتب المصرية, 
 ؛171:  160م،ص 1996أليوبيين والمماليك، مكتبة زهراء الشرق حسني نويصر، العمارة اإلسالمية في مصر، عصر ا

ُمنشآته المعمارية(، الطبعة  -أحوال مصرفي عهده -ُمحمد حمزة إسماعيل الحداد، السلطان المنصور قالوون )تاريخ
 ؛146-140، 116م، ص1998هـ/1418الثانية، مكتبة مدبولي، القاهرة،
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 .48-40م، ص2010القدسي الشريف،دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،خالد عزب،، شيماء السايح، الحرم 
(2)

 Goodwin.(G), A History of Ottoman Architecture,Great   Britain,1971,p238. 
(3)

 Goodwin.(G),Sinan Ottoman Architecture and Its Values Today, Great Britian,1993,,p.45; 

Goodwin.(G), A History of Ottoman Architecture,p238; 

Blair. (S) And Bloom. (J.M), The Art And Architecture of Islam 1250 – 1800,Yail 

University, New Haven And London , 1994,p.224. 
(1) 

Önkal.(H),Osmanli Hanedan Türbeleri,Ankara,1992,p.151:153; = 

Tayla.(Y.M.H),Mimar Sinan’in Türbeleri, Mimar Sinan Dônemi Türk Mimarliği,  

Istanbul,1988,p.305-306; 

Kuran. (A), Sinan The Grand Old Master of Ottoman Architecture (Süleymaniye Complexes 

in Damascus and Istanbul and some Smaller Buildings Dating From 1550), 

Istambul,1987,p.87;  

Arseven.(C.E), Türk Sanati, Istabnbul,1970,p.168; 

Diehl.(C), Les Villes d' Art Célèbres Constantinople,Paris,1924,p.135; 

Ramazanoğlu.(G), Mimar Sinan’da Tezyinat Anlayısı, Ankara,1995,p.28: 31; 

Anatolia A World Heritage , T.C. Ministry of Culture , General Directorate for The 

Preservation of Culture Heritage 1280, Ankara ,1991,p.80; 

Aslanapa. (O), Osmanli Devri Mimarîsi,Istanbul,1986,p.498-499;  

Sözen. (M), The Evolution of Turkish and Architecture, Turkey,1987,p.131; 

Ünsal.(B),Turkish Islamic Architecture in Seljuk and Ottoman Times 1071- 1923,London, 

1959,p.47; 

A Dictionary of Islam 1(Being) Encyclopedia of The Doctrines, Rites, Ceremonies And 

Customs, Together With The Technical And Theological Terms of Muhammadan Religion, 

London, 1985,p.637; 

 ؛206، ص م1987هـ/ 1407فنون الترك وعمائرهم، ترجمة أحمد ُمحمد عيسي، استانبول، أوقطاي أصالن أبا، 
 ؛119، صم 1999ه /1419الصفصفاي أحمد المرسى، استانبول عبق التاريخ ... روعة الحضارة ، القاهرة ،

ة دكتوراه، كلية منى السيد ُعثمان الغباشي، رسوم العمائر الدينية في تصاويرالمخطوطات الُعثمانية، مخطوط رسال
 .597-596م،ص2009اآلثار،جامعة القاهرة، قسم اآلثار اإلسالمية،

 مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، عن: ((120
https://ar.wikipedia.org. 

-227م(، قصري فيروز آبادي ) 579 - 531ظهرت الدخالت في العمارة الساسانية تزخرف واجهات إيوان كسري ) ( 121)
م(، وأخذها عنهم البيزنطيون ثم المسلمون الذين تفننوا في عمل أشكال هذه الدخالت 6-5م( وسرفستان )حوالي القرن 240

هـ(، 105قد ظهرت في مئذنة بشر بن صفوان بجامع القيروان )حتى انفردوا بها ونسبت لهم عن غيرهم من األمم السابقة، ف
م= =وانتشرت في 778هـ /161م(،وجدران قصراألخيضر772هـ/155م(،مدينة الرقة)764هـ/147أحد أبواب مدينة بغداد )

م( وضريح جنبادي 1037هـ /429م،وفي إيران في ضريح إمام طوبزاده )11-10هـ/5-4واجهات عمائر صقلية في القرن 
 م(. للمزيد انظر:1057هـ/448ي في أبرقوه ) عل

جمال عبد الرحيم إبراهيم، الحليات المعمارية والُزخرفية علي عمائر القاهرة في العصر المملوكي الجركسي، مخطوط رسالة 
 ؛16م، ص1991هـ/ 1411دكتوراه، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، قسم اآلثاراإلسالمية،

، 173: 169م، ص2002في مصر اإلسالمية،المجلد األول عصر الوالة، مكتبة األسرة، فريد شافعي، العمارة العربية
 . 86؛عاصم ُمحمد رزق. ُمعجم ُمصطلحات العمارة والفنون،ص213
وُيعد تقسيم الواجهات إلى دخالت سمة من سمات عمارة مصر اإلسالمية التي بدأت تظهر منذ العصر الفاطمي،  ((122

وكانت عبارة عن حنايا أو دخالت صغيرة معقودة بعقود محارية أشبه بالمحاريب، وحنايا ذات صدور ُمقرنصة والتي 
العصر األيوبي كما في واجهة مدخل المدارس م واستمرت في 1125هـ /519ظهرت في واجهة الجامع األقمر سنة 

م. وفتح بدخالت الواجهة الممتدة 1211هـ/608م وواجهة ضريح اإلمام الشافعي1242-1241هـ/641-639الصالحية

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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م، ثم 1249هـ/637بامتداد الواجهة صف واحد من النوافذ في العصر األيوبي كما في واجهة ُقبة الصالح نجم الدين أيوب
ن من النوافذ أو أكثر في العصر المملوكي البحري مثل واجهة ُقبة ومدرسة السلطان المنصور أصبحت تضم صفي

م.ولقد أصبحت هذه الدخالت المقسمة للواجهات في العصر المملوكي البحري ذات 1285: 1283هـ/685: 683قالوون 
م، جامع ألماس 1304/هـ703صدور ُمقرنصة منها علي سبيل المثال واجهة مدرسة الناصر ُمحمد بالنحاسيين

م ثم أصبحت 1362هـ/764م ومدرسة السلطان حسن1368هـ/770م ومدرسة أم السلطان شعبان1329هـ/730الحاجب
ُمحمد سيف النصر، مداخل العمائر المملوكية الدخالت الُمقرنصة أحد سمات العمارة المملوكية الجركسية. انظر في ذلك:

 ؛5، صبالقاهرة
-319؛عاصم رزق، ُمعجم ُمصطلحات العمارة والفنون، ص18-16الحليات المعمارية والُزخرفية، صجمال عبد الرحيم، 

 ؛237؛ُمحمد ُمصطفى نجيب، العمارة في عصر المماليك،ص320
 ؛232عبد الرحمن فهمي، العمارة قبل عصر المماليك، القاهرة تاريخها فنونها آثارها، مؤسسة األهرام، ص

 .465عمارة والفنون في دولة اإلسالم،صسعد زغلول عبد الحميد، ال
 .314 -313عبد الوهاب عبد الفتاح عبد الوهاب حجاج، الطراز المعماري والفني لمساجد القاهرة، ص ( 123)
 ؛14جمال عبد الرحيم، الحليات المعمارية والُزخرفية، ص ( 124)

 .260آثارها، مؤسسة األهرام، صُمحمد ُمصطفى نجيب، العمارة في العصر الُعثماني،القاهرة تاريخها فنونها 
 ؛41: 37للمزيد انظر: ُمحمد سيف النصر، مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة، ص ((125

 ؛111ص،العربي صبري، دراسة مقارنة لطراز العمائر الدينية الباقية بمدينتي دمشق والقاهرة
 . 82: 97ُمحمد ُمصطفى نجيب، دراسات في األقبية واألحقاف المروحية، ص

القندلية: هو مصطلح وثائقي شاع استعماله في واجهات العمائر المملوكية وتتكون البسيطة من فتحتين معقودتين  ( 126)
تسمي شمسية يعلوهما نافذة مستديرة تسمي قمرية، وما زاد عن ذلك يسمى قندلية مركبة، وكانت تغشي بألواح من 

قدم أمثلتها في الرخام نوافذ الجامع األموي بدمشق أما في الجص الرخام،الحجر والجص بزخارف ُمفرغة متنوعة األشكال وأ
فيوجد في جامع أحمد بن طولون ثم حدث عليها تطور تال بتعشيق فراغاتها بالزجاج الملون، وأصبحت هذه النوافذ أحد 

 ؛ 215-214، صالسمات المميزة للعمارة اإلسالمية، للمزيد انظر: فريد شافعي، العمارة العربية في مصر اإلسالمية
 ؛ 244-243، 165عاصم رزق، ُمعجم ُمصطلحات العمارة والفنون، ص

:  227م،ص1959،جامعة القاهرة،2،الجزء18عبد اللطيف إبراهيم،وثيقة وقف قراقجا الحسني،مجلة كلية اآلداب،مجلد
229 . 
العصر المملوكي(، دراسات في اآلثار عبد اللطيف إبراهيم، سلسلة الدراسات الوثائقية، الوثائق في خدمة اآلثار) ((127

 . 454م،  ص1979اإلسالمية، الُمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،القاهرة،
 ؛32 – 31، 21للمزيد انظر:إبراهيم وجدي إبراهيم حسانين، أشغال الرخام في العمارة الدينية، ص ( 128)

المماليك البحرية دراسة أثرية فنية، مخطوط رسالة دكتوراه، عطيات إبراهيم السيد سعودي، الرخام في مصر في عصر دولة 
 .  16م، ص1994هـ/1414كلية اآلثار، قسم اآلثار اإلسالمية، جامعة القاهرة،

انتشرت التيجان الُمقرنصة في كل أنحاء العالم اإلسالمي، فقد وجدت بكثرة في غرب العالم اإلسالمي كما في قصر  ( 129)
يجان سلجوقية األصل، وتوجد في كثير من العمائر السلجوقية مثل المدرسة الزرقاء في سيواس الحمراء بغرناطة. وهي ت

م( 1299-1297هـ/699 -696ومسجد أشرف أوغلو ذو األعمدة الخشبية الخاص بسليمان بك في بيشهر ويؤرخ بين )
وكانت مقرنصات تيجانها مقوسة  م.1341هـ/742والمسجد الكبير في أفيون ذي األعمدة الخشبية أيضًا والذي ُرمم عام 

 الخطوط أكثر اقترابًا من المقرنصات اإليرانية. للمزيد انظر: 
منى السيد ُعثمان الغباشي، رسوم عمائر استانبول المدنية من خالل تصاوير المخطوطات الُعثمانية، مخطوط رسالة 

 ؛770م ، ص2002هـ/1423ماجستير،كلية اآلثار،جامعة القاهرة، قسم اآلثاراإلسالمية،
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؛ توفيق عبد الجواد، تاريخ العمارة والفنون اإلسالمية، ص 93 – 92أوقطاي أصالن أبا، فنون الترك وعمائرهم،ص
 ؛44؛عاصم رزق، ُمعجم ُمصطلحات العمارة والفنون،ص85

Arseven.(C.E)، Les Decoratifs Turcs، Istanbul،1952،p.109;  

Gabriel. (A), Les Mosquée De Constantiople, Syria, Revue d’Art,Tome VII, Paris,1926, 

p.411;Ünsal.(B),Turkish Islamic Architecture, p.83. 
م، وفي جامع 836هـ/221توجد أقدم أمثلة هذا التاج في سامرا في "باب العامة" بقصر الجوسق الخاقاني سنة  ((130

واستخدمت كقواعد لألعمدة ذات التيجان الكونثية. ومع ذلك م، 861هـ/247المتوكل ثم في مقياس النيل بالروضة سنة 
انظر في  هناك رأيًا يقول إن هذا النموذج الكأسي قد وجد في العصر الساساني ولكن هذا الرأي تنقصه أدلة قوية تدعمه.

 ذلك:
 ؛44فنون، ص؛ عاصم رزق، ُمعجم ُمصطلحات العمارة وال213فريد شافعي، العمارة العربية في مصر اإلسالمية،ص 

 .135أبو صالح األلفي، الفن اإلسالمي أصوله فلسفته مدارسه،الطبعة الثانية،دار المعارف، القاهرة ، ص 
 .135أبو صالح األلفي، الفن اإلسالمي،ص  ((131
 .213فريد شافعي، العمارة العربية فى مصر اإلسالمية، ص  ((132
 .58، ص اإلسالميةتاريخ العمارة والفنون توفيق عبد الجواد،  ((133
العقد الُمنكسر )العقد المنفرج(:هو أحد ابتكارات العمارة اإلسالمية والذي أشتق من العقد المدبب ، ويتكون من قوسين ( (134

ُرسما من مركزين ويمس كل قوس منهما مستقيم يلتقي مع المستقيم اآلخر في قمة العقد المدبب. ومن أقدم نماذجه مسجد 
م. وُعرف هذا العقد باسم العقد الفاطمي لشيوع استخدامه في 9هـ/3ب بحر قزوين المؤرخ بالقرن صغير في دامغان جنو 

فريد شافعي، العمارة العربية فى مصر اإلسالمية،  العمارة الفاطمية وكان ُيعرف خطأ باسم العقد الفارسي.انظر في ذلك:
 ؛ 203-202عاصم رزق، ُمعجم ُمصطلحات العمارة والفنون ، ص ؛207ص

ربيع حامد خليفة، العناصر المعمارية ودورها في مجال زخرفة الفنون التطبيقية الُعثمانية،مجلة كلية اآلثار، العدد السادس، 
 .78م، ص1995

انتشر العقد نصف الدائري انتشاًرا كبيًرا في العمارة اإلسالمية كما كان منتشًرا في جميع الطرز المعمارية في العالم  ((135
يط والحديث، وفي الشرق والغرب. وليس من السهل الوصول إلي من ابتكر هذا العقد وال أول عصر ابتكر فيه، القديم والوس

ويوجد أقدم مثل لهذا العقد في العصر اإلسالمي في ُقبة الصخرة ثم تتابع أمثلته بال انقطاع بعد ذلك غير أن استخدامه قد 
خرى التي انتشرت في العمارة اإلسالمية في الشرق والغرب حيث طغي أخذ يقل مع ازدياد اإلقبال علي أنواع العقود األ

العقد المدبب في المشرق والعقد الحدوي في المغرب.انظر في ذلك:فريد شافعي، العمارة العربية فى مصر 
؛عاصم رزق، ُمعجم 279م،ص1988؛عبد الرحيم غالب، موسوعة العمارة اإلسالمية، بيروت، 203،201اإلسالمية،ص

 .779؛مني ُعثمان الغباشي، رسوم عمائر استانبول المدينة،ص195-194حات العمارة والفنون، صُمصطل
العقد الموتور: ُيشبه هذا العقد في شكله قطعة الدائرة ولقد استخدمه السالجقة في تتويج فتحات المداخل فقد وجد بكثرة  ( 136)

ستخدامه في العصر الُعثماني في مداخل قاعات الصالة في مداخل المباني السلجوقية واإلمارات التركمانية ثم شاع ا
 ومداخل األفنية وفي معظم فتحات المداخل بالمباني الدينية والمدنية من الخارج. انظر في ذلك:

 – 778مني ُعثمان الغباشي، رسوم عمائر استانبول المدينة، ص ؛81كمال الدين سامح، العمارة اإلسالمية في مصر،ص
 ؛730صالغباشي، رسوم العمائر الدينية،؛منى ُعثمان 879

Gabriel. (A)،Mosquée De Constantiople, p.407. 
يتألف العقد الُمفصص من سلسلة عقود صغيرة وأقواس متتالية، وقد ُعرف قبل العصر اإلسالمي وُيعتقد أن أصوله  ((137

ستخدامه كان محدوًدا أما في العصر مشرقية وذكر فريد شافعي أن فكرة ُفصوص العقود وجدت في طاق كسري إال أن ا
اإلسالمي فقد تطور هذا العقد تطويًرا كبيًرا سواء فيما يتعلق بالغرض اإلنشائي أو بالغرض الُزخرفي الجمالي وُيعد أول مثل 

ة م والشبابيك الوهمية في واجهة باب بغداد بمدينة الرق 727هـ/109له في العمارة اإلسالمية في قصر الحير الغربي سنة
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م. وقد انتشرت 850-848هـ/237-234م وجامع سامرا 778هـ/161م وقصر اأُلخيضر حوالي سنة772هـ/155سنة 
هذه العقود  في جميع أنحاء  العالم اإلسالمي ووجدت أروع نماذجه وأبدعها في عمارة المغرب واألندلس.أما في الدولة 

سالمي عن طريق السالجقة ومع ذلك فقد ُاستخدم هذا العقد بقلة في الُعثمانية فُيرجح أن العثمانيين قد أخذوه من المشرق اإل
م نتيجة لتأثر العمارة 19-18هـ/13-12م، ثم ُكثر استعماله في فترة القرنين17-14هـ/11-8الفترة الُممتدة من القرن 

في العصور الوسطى. للمزيد  العثمانية بطراز العمارة األوربية التي عرفت العقود الُمفصصة كأحد تأثيرات العمارة اإلسالمية
 ؛ 206انظر: فريد شافعي، العمارة العربية في مصر اإلسالمية، ص

 ؛136؛ أبو صالح األلفي، الفن اإلسالمي ص 81، ص العمارة اإلسالمية في مصركمال الدين سامح، 
 ؛281؛ عبد الرحيم غالب، موسوعة العمارة اإلسالمية، ص 74-71ربيع خليفة، العناصر المعمارية، ص

 .151، ص م1986الفن اإلسالمى، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، عفيف البهنسي ، 
 .65ربيع خليفة، العناصر المعمارية،ص  ((138
الُشرافات: تعني الُشرافة في اللغة أعلى المبنى أو الحائط توضع في مستوى السقف، وهي العنصر المعماري الذي  (139)

ُيتوج جدران العمائر مما يكسبها مظهرًا جماليًا باإلضافة إلى أغراض أخرى ترتبط بوظيفة المبنى، وقد ُعرفت في الوثائق 
نيان. وتعود فكرتها إلى العصر الفرعوني في الكورنيش الحجري الذي ُيتوج أعلى باسم ُشرفة أو ُشرافة أو شراريف وأخطره الب

الجدران ثم توارثت األجيال هذا الكورنيش على مر العصور التالية حتى وصل إلى درجة ُتشبه الُشرافات فظهرت في 
 المباني اآلشورية، الرومانية والساسانية.انظر في ذلك:

 ؛75: 73؛ جمال عبد الرحيم، الحليات المعمارية الُزخرفية، ص87، حاشية 84ة، صربيع خليفة، العناصر المعماري
طه عبد القادر عمارة، العناصر الُزخرفية المستخدمة في عمارة مساجد القاهرة في العصر الُعثماني، مخطوط رسالة 

 .30-29م، ص1988هـ/1408دكتوراه، كلية اآلثار، جامعة القاهرة ، 
؛ عاصم رزق، ُمعجم ُمصطلحات العمارة 437د اللطيف إبراهيم، سلسلة الدراسات الوثائقية، صللمزيد انظر: عب ((140

؛ العربي صبري، دراسة مقارنة لطراز العمائر 84؛جمال عبد الرحيم، الحليات المعمارية والُزخرفية، ص66والفنون، ص
 .89الدينية، ص

 .37أوقطاي أصالن ابا، فنون الترك وعمائرهم،شكل ((141
 .88: 86لمزيد انظر: جمال عبد الرحيم، الحليات المعمارية والُزخرفية، صل ((142
المقصورة تدل على ُشرفة أو حجرة أو حاجز أو سياج من الخشب ونحوه ُيحاط به المكان الذي كان ُيخصص في  ((143

أقامها في المسجد النبوي المسجد لصالة األمير أو الوالي بهدف حمايته وتأمينه وقيل أن الخليفة ُعثمان بن عفان أول من 
أثناء توسعته ثم انتشرت في العالم اإلسالمي. وذكر فريد شافعي عن ابن خلدون أن أول من اتخذها هو معاوية بن أبي 
سفيان حين طعنه الخارجي وقيل أن أول من اتخذها هو مروان بن الحكم حين طعنه اليماني، ثم اتخذها الخلفاء بعد ذلك، 

م. انظر في 1061 -1043هـ/ 440-406القيروان بتونس للمعز بن باديس التي تؤرخ فيما بين وُتعد مقصورة جامع 
 ذلك:

 ؛650-649فريد شافعي،العمارة العربية في مصر اإلسالمية،ص
 ؛298-297عاصم رزق،ُمعجم ُمصطلحات العمارة والفنون،ص

هـ 1424األولى، دار الشوكاني للطباعة والنشر، اليمن، عبد هللا عبد السالم الحداد، مقدمة في اآلثار اإلسالمية،الطبعة 
 .132م،ص2003/

 .298عاصم رزق،ُمعجم ُمصطلحات العمارة والفنون،ص ((144
 .298عاصم رزق،ُمعجم ُمصطلحات العمارة والفنون،ص((145
م، 1805هـ/1220 -م1517هـ/923للمزيد عن هذه الطرق انظر: ربيع حامد خليفة، فنون القاهرة في العهد الُعثماني  ((146

 ؛177-172م، ص2004الطبعة الثالثة، مكتبة زهراء الشرق ،
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 .202-198مص2007الشرق،ربيع حامد خليفة، الفنون اإلسالمية في العصر الُعثماني، الطبعة الرابعة، مكتبة زهراء 
الزخرفة بالحفر: ُتعتبر من أرقى أساليب زخرفة األخشاب نظًرا لما يحتاجه إلى مهارة عالية وقدره فنية فائقة ومجهود  ((147

كبير، وهي الطريقة األكثر استعمااًل في زخرفة الُتحف الخشبية ٌمنذ بداية العصر اإلسالمي متأثرين في ذلك باألساليب 
الساسانية السابقة، ثم تطور تدرجًيا في العصر اإلسالمي بتعدد أنواع الحفر من عميق ومائل أو مشطوف الهلينستية و 

 ؛=115،ص1958ديماند، الفنون اإلسالمية، الطبعة الثاني، دار المعارف، وُمتعدد المستويات. انظر في ذلك:
 ؛324،ص2005الهيئة المصرية العامة للكتاب،؛ سعاد ماهر، الفنون اإلسالمية، 276=حسن الباشا، اآلثار اإلسالمية،ص

م، 2003هـ/ 1323شادية الدسوقي، األخشاب في العمائر الدينية  بالقاهرة الُعثمانية، الطبعة األولى،مكتبة زهراء الشرق،
 ؛91-90ص

هـ 923-784محمود ُمصطفى سعد الجندي، أشغال الخشب بعمائر القاهرة الدينية في العصر المملوكي الجركسي 
م، مخطوط رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة طنطا، قسم اآلثار، ُشعبة اآلثار اإلسالمية،، جامعة 1382-1517/

 . 294-292م،ص2007هـ/1428طنطا، قسم اآلثار، ُشعبة اآلثار اإلسالمية،
ب مكونة أشكال هندسية الزخرفة بالُحشوات الُمجمعة تعشق فيها الُحشوات الهندسية وُتجمع مًعا داخل إطارات أو سداي ((148

أبرزها الطبق النجمي بدون استعمال أي مادة الصقة أو باستعمال الُمسمار، وقد ظهرت في العصر الفاطمي في  منبر 
هـ الذي صنع لمشهد اإلمام الُحسين عليه السالم بعسقالن وُنقل 484باسم الخليفة المسنتصر باهلل ووزيره بدر الجمالي سنة 

م ومحراب السيدة ُرقية 1146-1145هـ/541بالقدس، ثم محراب السيدة نفيسة رضي هللا عنها سنةإلى الحرم الخليلي 
م. وقد استمر هذا األسلوب في زخرفة األخشاب طوال 1160-1154هـ/555-549رضي هللا عنها المؤرخ فيما بين 

دات الطبق النجمي مع تطعيمها العصر األيوبي والمملوكي والُعثماني، وكل ما طرأ عليها من تطور هو زيادة عدد وح
بالصدف والعاج. ويعرف األتراك هذه الطريقة باسم كندكاري، ويطلق عليها أهل المهنة المحدثون اسم جمعية. انظر في 

 ذلك:
؛حسن الباشا، اآلثار اإلسالمية، 221-220م،ص1981هـ/1401زكي ُمحمد حسن، كنوز الفاطميين، دار الرائد العربي،

؛ شادية الدسوقي، 121-120؛ ديماند،الفنون اإلسالمية،ص326اهر، الفنون اإلسالمية،ص؛ سعاد م277-276ص
 .320-314،317؛محمود ُمصطفى سعد الجندي، أشغال الخشب،ص108-104األخشاب في العمائر الدينية،ص

تم بطريقتين التطعيم هو زخرفة الخشب  بمادة أثمن كالعاج أو الصدف أو بنوع أثمن من الخشب، وكان التطعيم ي( (149
التطعيم الحقيقي والترصيع  التي تسمى بالتطعيم الُمزيف أو الترصيع وهي ُتشبه أسلوب صناعة الفسيفساء الزجاجية 
والخزفية بأن ُتلصق القطع الصغيرة بجانب بعضها على سطح الخشب لتؤلف الشكل الُزخرفي وأحيانًا ُتلصق القطع وُترتب 

ك بينهما فراغًا ُيمأل بالمعجون الملون باللون المراد. وقد ُعرفت هذه الطريقة قبل اإلسالم بالترتيب الُزخرفي المطلوب وُيتر 
واُستخدمت طوال العصر اإلسالمي في ورثها المسلمون عن األقباط في مصر فقد عرفها المصريون ُمنذ العصر الفاطمي،
م، 14-13هـ/8-7العصر خالل القرنين شرق العالم اإلسالمي وغربه وبلغت درجة عظيمة من الروعة والجمال  في 

ُكثر استخدام طريقة  محيث17-16هـ/ 11-10واستمرت طوال العصر الُعثماني وخاصة في فترة األصالة في القرنين
التطعيم بالعاج واألبنوس أو الصدف وهي الطريقة التي أطلق عليها األتراك اسم )صدفكاري(.انظر في ذلك: ديماند، الفنون 

ربيع خليفة، الفنون اإلسالمية في العصر الُعثماني،  ؛277حسن الباشا، اآلثار اإلسالمية، ص؛137-136اإلسالمية، ص
؛محمود ُمصطفى سعد الجندي، أشغال 113-110شادية الدسوقي، األخشاب في العمائر الدينية،ص ؛210ص

 .323الخشب،ص
 .110ئر الدينية،صشادية الدسوقي، األخشاب في العما؛136ديماند،الفنون اإلسالمية،ص ((150
الفرعوني في شكل ُشراعات أعلى حلوق أبواب العمائر كان لمصر ُشهرة كبيرة في خراطة األخشاب ترجع إلى العصر  ((151

الدينية والمدنية خالل عصر الدولة الحديثة كما ُعثر على مقعد بمقبرة توت عنخ أمون قوائم ُمحاله بحلقات ُتشبه الحلقات 
ي العصر اليوناني المصنوعة بالخراطة الحديثة، إال إنها لم تكن مخروطة بالمعنى المفهوم, وُيرجح أنها ُأدخلت إلى مصر ف
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الروماني لوجود نماذج من الخشب الخرط من هذا العصر. وورثها المسلمون وأبدعوا فيها وظهرت منها نماذج من العصر 
الطولوني والفاطمي  ثم األيوبي  وترجع أجمل نماذجه إلى العصر المملوكي واستمرت في العصر الُعثماني. للمزيد انظر: 

 ؛470، ص1مية، جزكي ُمحمد حسن، فنون اإلسال
 ؛256م، ص1989أحمد نظيف، دراسات في العمارة اإلسالمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

 .114؛ شادية الدسوقي، األخشاب في العمائر الدينية،ص341-340محمود ُمصطفى سعد الجندي، أشغال الخشب،ص
-116وقي، األخشاب في العمائر الدينية، صشادية الدس؛181ربيع خليفة، فنون القاهرة في العهد الُعثماني،ص ((152
؛محمود ُمصطفى سعد الجندي، أشغال 270-256؛ أحمد نظيف، دراسات في العمارة اإلسالمية،ص118

 .348-342الخشب،ص
أحمد ُمحمد زكي أحمد،أضواء جديدة على خرط الخشب الدقيق في مصر اإلسالمية في ضوء مجموعة ُتنشر ألول ( (153

لفنون والعلوم اإلنسانية الصادرة عن : الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية، العدد السابع، شوال مرة،مجلة العمارة وا
 .12-11، ص2م، حاشية 2017هـ/يوليو1438

ُتعد زخرفة المعقلي بأنواعه والمفروكة من العناصر المميزة في زخرفة الُتحف الخشبية الُعثمانية، وهي زخارف متطورة ( (154
من الصليب المعقوف، وُيعتبر أحد العناصر الهامة في الزخرفة الُتركية القديمة، وهو ذو أصل أسيوي ودخل مصر  وُمبتكرة

من العراق، وهو آري األصل ُيستخدم كرمز ضد السامية واتخذه األلمان كإشارة للحزب والهتلرية التي تقوم على مبدأ تفوق 
ئمة ألذرع هذا الصليب من اليمين إلى اليسار والعكس. وأقدم أمثلتها قطعة الُعنصر الجرماني واآلري. ُوشكل الزوايا القا

جصية من إيران في العصر الساساني بمتحف الميتروبوليتان، أما في مصر فأقدم أمثلتها في الزخارف الجصية التي ُعثر 
ا الفنان في العصر الُعثماني من عليها في حفائر الُفسطاط من العصراإلسالمي الُمبكر.ومن العناصر الُمبتكرة التي طوره

الذي يتقابل مع مثيله بطريقة عكسية في وضع مائل أو قائم ينتج عن  Tُعنصر الصليب المعقوف زخرفة على شكل حرف 
التقابل المائل شكل ُمعين في الوسط وشكل ُرباعي في األركان األربعة، وفي حالة الوضع القائم ينتج عن التقابل شكل 

وُمستطيل في األركان األربعة، وفي حالة تنفيذها بُمفردها ُيطلق عليها اسم المفروكة. ومن الجدير بالذكر  ُمربع في الوسط
أن هذه الوحدة تكون لفظ الجاللة الحتوائها على األربع ألفات والهاء خاصة عند تنفيذها في الوضع القائم.انظر في ذلك: 

 .152-151شادية الدسوقي، األخشاب في العمائر الدينية،ص
 ؛183ربيع خليفة، فنون القاهرة في العهد الُعثماني، ص؛133شادية الدسوقي، األخشاب في العمائر الدينية،ص ((155

إبراهيم إبراهيم السيد الخولي، الزخارف النباتية والهندسية على الُتحف والعمائر الُعثمانية بالقاهرة "دراسة أثرية فنية" مخطوط 
 .19-18م،  ص2006هـ/1427شعبة اآلثار اإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة طنطا، رسالة ماجستير،قسم اآلثار،

156 الزخرفية الهندسية اإلسالمية، وهي التراكيب الهندسية المتعددة األشكال هم العناصر الطبق النجمي هو من أ  ((
راب السيدة رقية سنة م على مح12هـ/6واألضالع والمجمعة على هيئة نجوم التي كان بداية ظهوره في مصر في القرن 

م المحفوظ  بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة. ولقد بدأ الطبق النجمي بست حشوات ثم تطور وزاد عدد 1132هـ/ 527
حشواته حتى وصلت ستة عشر حشوة، ويتكون الطبق النجمي من الترس في المركز، ويحيط به مجموعة حشوات عبارة 

عرف باسم لوزة، مؤلفة شكل نجمة متعددة األطراف، تحصر بينها أشكاال عن لوزات صغيرة مدببة من أربعة أضالع ت
سداسية تعرف باسم "كندة" مؤلفة شكاًل دائرًيا كاماًل مكونًا طبًقا نجمًيا كاماًل أو نصف أو ُربع طبق نجمي في تشكيالت 

سومة المتمنة، المخموس، سقط هندسية رائعة ثم زاد عليه أشكال بيت الغراب بستة أضالع ثم نرجسة بتسعة أضالع، التا
رباعي أشبه بالمعين وغطاء السقط. ولقد ذاع استخدام زخرفة األطباق النجمية في مصر وخاصًة في العصر المملوكي في 
زخارف الُتحف الخشبية، النحاسية، جلود الكتب والصفحات األولي المذهبة بالمصاحف وزخارف األسقف وانتشر في العالم 

 ؛277في العصر الُعثماني. للمزيد انظر: حسن الباشا، اآلثار اإلسالمية،صاإلسالمي واستمر 
 ؛=33-32م،ص1981هـ/1401زكي ُمحمد حسن، في الفنون اإلسالمية،دار الرائد العربي، بيروت ،لبنان،

 ؛135-134= شادية الدسوقي، األخشاب في العمائر الدينية،ص
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مبكرة )العصرين األموي والعباسي(، الطبعة األولى، مكتبة زهراء علي أحمد الطايش، الفنون الزخرفية اإلسالمية ال
 .19م، ص2000هـ/1420الشرق،

 .153شادية الدسوقي، األخشاب في العمائر الدينية، ص؛184ربيع خليفة، فنون القاهرة في العهد الُعثماني ،ص ((157
 .152األخشاب في العمائر الدينية، ص شادية الدسوقي،؛184ربيع خليفة، فنون القاهرة في العهد الُعثماني، ص ((158
159 شادية الدسوقي، األخشاب في العمائر الدينية ؛37،74ربيع خليفة، الفنون اإلسالمية في العصر الُعثماني،ص ((
 ؛133،ص

 .19-18إبراهيم إبراهيم السيد الخولي، الزخارف النباتية والهندسية على الُتحف والعمائر الُعثمانية بالقاهرة،ص
زهرة الالله:اهتمم األتراك بهذه الزهرة وحبوها بسبب جمالها الطبيعي وإلي بعض المعتقدات الدينية لدي األتراك ويأتي ( (160

هذا االعتقاد من اسم الزهرة نفسها، حيث أن حروف كلمة الالله هي نفس الحروف التي يتكون منها لفظ الجاللة " هللا " لذا 
عند األتراك المتمسكين بدينهم. كما أن كلمه )الله( هي نفس حروف كلمة الهالل وهو  فقد اكتسبت هذه الزهرة شرفا وقدسية

الشكل الذى اتخذه األتراك رمًزا على كافة مظاهر أعمالهم الرسمية وُمختلف فنونهم كما أنهم رسموها في أشكال الهالل، فقد 
مبلغ في رواق القبلة حفر عليه زهرة الالله في وضع وجد بمسجد السليمية بأدرنه عمود يمثل أحد األعمدة التي تحمل دكة ال

فى عمائر القاهرة الُعثمانية دراسة أثرية  مقلوب جعلها تشبه الهالل. للمزيد انظر: ربيع حامد خليفة، البالطات الخزفية
 ؛289-287، ص م1977وفنية، مخطوط رسالة ماجستير، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 

سعاد ماهر، الخزف التركي الخزف التركي، الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية، القاهرة، 
 ؛ 79م، ص1977هـ/ 1397

 4م ،ص1987ُمحمد عبد العزيز مرزوق،الفنون الُزخرفية اإلسالمية فى العصر الُعثمانى، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 ؛167 -166دسوقي، األخشاب في العمائر الدينية،ص(؛ شادية ال2حاشية )

Arseven.(C.E), Les Arts Decoratifs Turcs,Istanbul,1952,p.95-60; 

Davis.(F),Palace of Topkapi in Istanbul, New York, 1970,p. 176. 
ير، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية التأثيرات العقائدية في الفن الُعثماني، مخطوط رسالة ماجستنادر محمود عبد الدائم،  ((161

 . 61، ص  م1989هـ/ 1410اآلثار،جامعة القاهرة،
 ؛79،  77؛ سعاد ماهر، الخزف التركي الخزف التركي،ص 287ربيع خليفة ، البالطات الخزفية، ص  ((162

 .166شادية الدسوقي، األخشاب في العمائر الدينية،ص
 .104، 83،90، لوحة 150،157،165الُعثماني،ص ربيع خليفه ، الفنون اإلسالمية في العصر ( (163
 ؛174للمزيد انظر:أوقطاى اصالن أبا، فنون الترك وعمائرهم، ص (164)

 ؛804-803منى ُعثمان الغباشي، رسوم عمائر استانبول المدنية،ص
Göknil.(U.V),Turkischische Moscheen, Switzerland, 1953, pl.34,p.63. 

 .170-169في العمائر الدينية،صشادية الدسوقي، األخشاب ( (165
 133شادية الدسوقي، األخشاب في العمائر الدينية،ص ((166

 . 19-18إبراهيم إبراهيم السيد الخولي، الزخارف النباتية والهندسية على الُتحف والعمائر الُعثمانية بالقاهرة،ص
 لم ُيستطع التوصل لترجمة للسيد أحمد الجلفي. ((167
 رجم للسيد بهرام أغا بن الشيخ ُمحمد.لم ُيستطع التوصل لت ((168
 ؛109، ص1؛ سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،ج43، ص5علي باشا ُمبارك، الخطط التوفيقية ،ج ((169

 .97ربيع خليفة، فنون القاهرة في العهد الُعثماني،ص
 .103، ص1؛ سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، ج16،ص5علي باشا ُمبارك، الخطط التوفيقية، ج ((170
 .66،ص5علي باشا ُمبارك، الخطط التوفيقية،ج ((171
 .98ربيع خليفة، فنون القاهرة في العهد الُعثماني،ص ؛106، ص1سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،ج ((172
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 الصنعة.أهل ( (173
 .98ربيع خليفة، فنون القاهرة في العهد الُعثماني،ص ((174
م، والباروك لفظ فرنسي 1750-1600فن الباروك: ُيطلق على الطراز الفني الذي ساد في أوروبا في الفترة ما بين ( (175

من أصل أسباني يعني اللؤلؤة غير المهذبة الشكل, وهو مزيج من الفن اليوناني والروماني والقوطي, فهو خليط اعتمد على 
وعناصره الرئيسية هي األصداف والقواقع, الشماعد، األوراق المعقوفة، قرون اإلنحناءات واأللتواءات فكان يكره االستقامة. 

م.ولقد سمى 17هـ/11الرخا والجامات. ولقد ساد هذا األسلوب الزخرفي بعض العمائر في بعض البلدان األوروبية في القرن 
ي ذلك:  ربيع خليفه ، الفنون بهذا االسم ألنه شذ في عناصره الزخرفية عما كان مألوف في فنون عصر النهضة. انظر ف

 ؛169، ص124اإلسالمية في العصر الُعثماني، حاشية
 ؛147م،ص1982نعمت إسماعيل عالم، فنون الغرب في العصور الوسطى والنهضة والباروك، دار المعارف،

فا لدنيا الطباعة أرنولد هاوزر، الفن والُمجتمع عبر التاريخ، الجزء األول، ترجمة فؤاد زكريا،الطبعة األولى، دارالو 
 .170عبد هللا عبد السالم الحداد، مقدمة في اآلثار اإلسالمية،ص؛ 530-527م، ص2005والنشر،

فن الركوكو: تستمد لفظة الروكوكو من الصدفة الغير ُمنتظمة الشكل  ذات الخطوط الُمنحنية، فقد استمد روحه من  ((176
في فرنسا وألمانيا وأصبح الطراز األوروبي الرئيسي في فن الباروك الذي ازدهر في فرنسا وتطور بصفة خاصًة 

م رغم أنه لم ُيكن الطراز الوحيد إطالًقا، وكان أميل إلى الرقة والرشاقة,واعتمد في عناصره الزخرفية على 18هـ/12القرن 
ستخدام الخطوط األوراق والفروع النباتية وأشكال المحاريات البحرية, وهو مثل الباروك يمتاز في زخارفه بكراهيته ال

المستقيمة وحبه للخطوط الحلزونية وما يتصل بها من سطوح مائلة وأقواس مختلفة. وهذه الفنون هي التي اخرجت الفن 
ربيع حامد خليفه ، الفنون اإلسالمية في العصر الُعثماني، انظر في ذلك:العثماني عن ثقافته فتغيرت فكرته ومنبعه. 

 ؛ 199عالم، فنون الغرب في العصور الوسطى والنهضة والباروك، ص؛ نعمت إسماعيل 169، ص125حاشية
برنارد مايرز، الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها، ترجمة سعد المنصوري وُمسعد القاضي،ُمراجعة سعيد ُمحمد خطاب، مكتبة 

 .171-170ة،صعبد هللا عبد السالم الحداد، مقدمة في اآلثار اإلسالمي؛364م، ص1994النهضة العربية، القاهرة،
 .57، شكل99-92ربيع خليفة، العناصر المعمارية ، ص  ((177
 .140ص  37،38،شكل 87ربيع خليفة، العناصر المعمارية، ص ((178
 .5؛ أوقطاي أصالن أبا، فنون الُترك وعمائرهم، لوحة 140، ص39، شكل 87ربيع خليفة،العناصر المعمارية ،ص ( (179
 ؛766؛ منى ُعثمان الغباشي، رسوم العمائر الدينية، ص87ربيع حامد خليفة،العناصر المعمارية،ص ((180

Goodwin.(G),op.cit,pl.254,p.267. 
 .409-408عبد الوهاب عبد الفتاح، الطراز المعماري والفني،ص ((181
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 العصر العثمانيخالل  النقود الهندية المتداولة في الجزيرة العربية
  أبو حشيش دسوقي محمد أحمدد/                                                         

     ثار والمسكوكات اإلسالميةمدرس اآل                                                         
 القاهرة جامعة – ثاراآل كلية                                                           

 ملخص البحث

في لنقود الهندية المتداولة في الجزيرة العربية خالل العصر العثماني ايتناول هذا البحث دراسة 
نقود و  األباطرة المغولما بين نقود نقود تنوعت هذه القد و م 19 -16هـ/ 13 -10الفترة من القرن 
الهند الشرقية  فضاًل عن نقود شركة نقود البهمنيين بالدكنو  نقود سالطين بيجابورو  سالطين الكجرات

كان لها أثر كبير في أسواق التداول النقدي بالجزيرة العربية خالل العصر  وهذه النقوداإلنجليزية، 
واكتسبت أهمية كبيرة في التاريخ والحضارة اإلسالمية، ألنها توثق لتاريخ هذه البقعة الهامة من  ،العثماني

العصر في  بقاع العالم اإلسالمي، وتعكس الكثير من األحداث التاريخية المهمة التي عاشتها هذه المنطقة
 .العثماني

 الكلمات الدالة 
 العثماني العصر - العربية الجزيرة - اآلنة - الروبية -النقود     

 أهمية موقع الجزيرة العربية

المختلفة، وبصفة خاصة التاريخية تمتعت الجزيرة العربية بموقع تجاري متميز علي مر العصور 
فيه يتم مكة التي لعبت دورًا اقتصاديًا بارزًا خالل العصر اإلسالمي حيث كانت تمثل سوقًا تجاريًا كبيرًا 

ومن بينها نقود الهند هامن مختلف دول العالم بكافة أنواعالواردة تداول الكثير من النقود المختلفة 
(1)

 ،
الد الهند ومنطقة الخليج العربي وبحر العرب دورًا كبيرًا في انتشار كذلك كان للنشاط التجاري الكبير بين ب

زيادة حركة التجار بعد النقود الهندية بشكل واسع في هذه المناطق خالل العصر العثماني ال سيما 
الجزيرة العربيةإلي القادمين من الهند 

(2)

. 
كذلك كان لعرب سواحل الجزيرة العربية عالقات تجارية مع بالد شرق المحيط الهندي كالهند 
وسيالن وجزر المالديف، وكان لهم استقرار علي سواحل شرق وغرب المحيط الهندي، كما كان لهم اليد 

ا في مدن الطولي في النشاط التجاري عبر المحيط الهندي، وهو ما أدي لقدوم النقود الهندية وتداوله
خالل العصر العثمانيوأسواق الجزيرة العربية 

(3)

التي تم تداولها في الجزيرة  النقود الهندية، وكانت أبرز 
 نقود سالطين بيجابورو  نقود سالطين الكجراتو  نقود األباطرة المغولهي  خالل العصر العثمانيالعربية 

 .ية اإلنجليزية.فضاًل عن نقود شركة الهند الشرق نقود البهمنيين بالدكنو 
  أوالً: نقود األباطرة المغول 

م(1858-1526هـ/ 1274-932)كانت نقود األباطرة المغول 
بالهند تأتي إلي الجزيرة  (4)

العربية بكميات كبيرة سواء عن طريق الحجاج القادمين من بالد الهند خالل موسم الحج، أو من خالل 
التجارة وال سيما بعد زيادة حركة التجار القادمين من الهند خالل تلك الفترة، حتي أصبحت المسكوكات 
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فكان يتم تداول العصر العثماني، كات العثمانية خالل المغولية الهندية األكثر تداواًل إلي جانب المسكو 
هذه النقود في مكة إضافة إلي مدينتي الهفوف

(5)

والقطيف 
(6)

وهما المدينتان الرئيسيتان في سنجق  
الحسا

(7)

بالجزيرة العربية، حيث تمتعت هذه النقود بشعبية كبيرة في التداول في هذه المناطق خالل تلك  
الفترة

(8)

. 
العصر العثماني في خالل  الجزيرة العربيةالتي تم تداولها في المغولية الهندية  نقودت الوتمثل

جرام تقريبًا ثم استخدم في  11، فالمهر هو النقود الذهبية وكان وزنه يبلغ المهر الذهبي والروبية الفضية
إيران في القرن الثاني عشر الهجري 

(9)

، أما الروبية فهي النقود الفضية وهي كلمة سنسكريتية تعني 
األباطرة المغول جرام تقريبًا في عصر  11,52الفضة، استخدمت كإسم لوحدة نقدية فضية يبلغ وزنها 

هـ1212هـ واستمرت حتي سنة 1152ثم انتقلت إلي إيران في عهد نادر شاه اإلفشاري سنة  بالهند
(10)

. 

 العصر العثمانيالتي تم تداولها في الجزيرة العربية خالل  مغولية الهنديةالنقود الوتنسب أبرز 
(، م1605-1556هـ/ 1014-963أكبر )إلي أربعة من األباطرة المغول وهم علي التوالي اإلمبراطور 

هـ/ 1068-1037واإلمبراطور شاه جهان )(، م1627-1606هـ/ 1037-1014جهانكير ) اإلمبراطورو 
، وهذه النقود نتناولها م(1707-1658هـ/ 1118-1068مبراطور أورانجزيب )واإل(، م1628-1658

  -كما يلي:
(م1605-1556هـ/ 1014-963اإلمبراطور أكبر )نقود 

(11)

 
تنوعت طرز النقود الذهبية والفضية

(12)

أكبر خالل فترة حكمه في بالد  اإلمبراطورالتي ضربها  
الهند، ومنها ما جاء إلي الجزيرة العربية وتم تداولها بها خالل العصر العثماني سواء من خالل النشاط 
التجاري الكبير بينهما أو من خالل الحجاج القادمين في كل عام إلي مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج، 

 -وهذه النقود كما يلي:
 لذهبيةأواًل: النقود ا

 -تنقسم النقود الذهبية لإلمبراطور أكبر المتداولة في تلك الفترة إلي قسمين هما:
النقود الذهبية المؤرخة بالتقويم الهجري : القسم األول

(13)

 
تنوعت أشكال نقود هذا القسم فمنها المستدير ومنها المربع ومنها ما يأخذ شكل المحراب

(14)

وهو  
هـ 966ضربت نقود هذا القسم في الفترة من سنة طراز مبتكر اقتصر علي نقود اإلمبراطور أكبر فقط، و 

 ،مثل آخر نموذج لنقود أكبر الذهبية التي تحمل تاريخها وفقًا للتقويم الهجري والتي تهـ 1000حتى سنة و 
 .ز نقود هذا القسمطر معظم وقد استخدمت اللغة العربية وخط الثلث في تنفيذ نصوص كتابات 

هـ972سنة  أگرهومن نماذج نقود هذا القسم مهر ضرب 
(15)

عبارة عن له الشكل العام  ، جاء
أما كتابات الهامش فال يظر ما يحيط تحصر بداخلها كتابات مركز الوجه، في الوجه  ةفصصمدائرة ذات 
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نقشت بداخلها كتابات  الظهر إلي ثالث مساحات بها بسبب عدم اكتمال كتابات الهامش عليها، وقسم
  (1لوحة ) -كما يلي:نصوص كتابات هذا الطراز جاءت ، و والتي جاءت مركزية فقط الظهر

 : ال إله إال هللا/ محمـــــــــد/ رسول هللاالوجه: مركز
 / بحياي عثمان/ بعلم عليبصدق أبي بكر/ بعدل عمر :هامش      

جالل الدين أكبر/ تعالي ملكه وسلطانه ضرب  -محمد غازي  -972: السلطان األعظم خلد هللا/ باد شاه الظهر
 رهگأ

وردت كتابات مركز الوجه في ثالثة أسطر متتالية دون بها شهادة التوحيد والرسالة المحمدية 
بخط الثلث

(16)

بصدق ، ونقش بهامش الوجه أسماء الخلفاء الراشدين األربعة وألقابهم وصفاتهم بصيغة "
بحياي عثمان/ بعلم علي" وتشير عبارة بصدق أبي بكر إلي تصديق أبي بكر / أبي بكر/ بعدل عمر

( في حادثة اإلسراء والمعراج، وعدل عمر تشير إلي أشهر صفات أمير المؤمنين عمر ملسو هيلع هللا ىلصللرسول )
بن الخطاب وهي العدل، وتوضح عبارة بحياي عثمان إحدي صفات عثمان بن عفان وهي الحياء، 

صفات اإلمام علي بن أبي طالب وهي علمه الغزير بالقرآن الكريم والسنة  وتعكس عبارة بعلم علي إحدي
النبوية الشريفة، ويعكس تسجيل أسماء الخلفاء الراشدين علي نقود اإلمبراطور أكبر بصفة خاصة ونقود 

األباطرة المغول بصفة عامة إلي اعتناقهم للمذهب السني وتعلقهم بحب الخلفاء الراشدين
(17)

. 
" وجزء من العبارة السلطان األعظم" إلي ثالث أجزاء أفقية سجل بالجزء العلوي لقبوقسم الظهر 

تعالي ملكه وسلطانه" بصيغة "خلد هللا" بينما دون الجزء الباقي منها وهو "تعالي ملكه  خلد هللاالدعائية "
ق علي الوالي، السلطان في اللغة من السالطة بمعني القهر ومن هنا أطلوسلطانه" بالجزء السفلي، ولقب 

وقد ورد اللفظ في آيات قرآنية عديدة بمعني الحجة والبرهان، وهذا اللفظ مأخوذ من اللغة اآلرامية 
والسريانية، وكان هذا اللقب يلحق به الكثير من الصفات أشهرها األعظم

(18)

، أما العبارة الدعائية "خلد هللا 
لمقصود به هنا اإلمبراطور أكبر بدوام الملك تعالي ملكه وسلطانه" فهي عبارة تمثل دعاء لصاحبها ا

والسلطان
(19)

 -972باد شاه ، ودون بالجزء األوسط اسم اإلمبراطور أكبر وألقابه وتاريخ الضرب بصيغة "
" ولقب باد شاه هو لفظ فارسي مركب من كلمتين هما "باد" بمعني تخت جالل الدين أكبر -محمد غازي 

صاحب وبذلك يكون معني باد شاه ملك العرش أو سيد العرش أو عرش، وكلمة "شاه" بمعني سيد أو
(20)

 ،
( فكانت حروبه ملسو هيلع هللا ىلصأما لقب "غازي" فهو من الغزو وهو اسم للحرب التي كان يشترك فيها النبي )

تسمني المغازي، وهو من األلقاب السنية، وكان ينعت به هؤالء الذين يخوضون غمار الحروب في سبيل 
اإلسالم

(21)

الدين" من األلقاب المركبة أيضًا ويتكون من كلمتين األولي جالل بمعني ، ولقب "جالل 
العظمة مضافة إلي كلمة الدين

(22)

 أگره، ونقش بالجزء السفلي باقي العبارة الدعائية واسم مكان الضرب 
 ". أگرهبصيغة "تعالي ملكه وسلطانه ضرب 
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 اإللهيالنقود الذهبية المؤرخة بالتقويم : القسم الثاني
هـ 995إلهي الموافق  32يعتبر أقدم تاريخ وصلنا للنقود الذهبية المؤرخة بالتقويم اإللهي هو سنة 

هـ وهو أخر عام من حكم اإلمبراطور 1014إلهي الموافق  51واستمرت نقود هذا القسم تضرب حتي سنة 
 ومضمون الكتابات. الشكل العاممن حيث  أكبر، وقد ضرب منها عدة طرز متنوعة

فق كل من الشكل العام ومضمون كتابات هذه النقود مع تعاليم المذهب اإللهي الذي ابتكره وقد ات
اإلمبراطور أكبر وتبناه خالل فترة حكمه وادعي المهدية، حيث حذفت شهادة التوحيد والرسالة المحمدية 

يه الحكم وحل وأسماء الخلفاء الراشدين األربعة والتي كانت تسجل علي نقود اإلمبراطور أكبر منذ تول
محلها بعض الكتابات مثل هللا أكبر، وهللا أكبر جل جاللـه، فقد تحلل أكبر خالل هذه المرحلة من 
المبادئ اإلسالمية السنية تمامًا، كذلك استخدم التقويم اإللهي والشهور الفارسية في تسجيل تاريخ ضرب 

لعبارات الدعائية باللغة الفارسيةهذه النقود بداًل من التقويم الهجري المعتاد، كما نقش بعض ا
(23)

. 
إلهي 48سنة  الهورمهر مضاعف ضرب ومن نماذج هذه النقود 

(24)

، جاء الشكل العام له 
عبارة عن دائرتين متحدتي المركز بكل من الوجه والظهر تحيطان بكتابات كل من الوجه والظهر، والدائرة 

علي أرضية نباتية تتكون من مجموعة من األفرع الخارجية من حبيبات غير متماسة، ونفذت الكتابات 
 -النباتية، وجاءت نصوص كتاباته كما يلي:

 (2لوحة ) 
 هللا أكبر/ جل  جالله                                                : الوجه
 / ضربالهور 48/ فروردين إلهي:  الظهر

هللا أكبر/ جل الثلث نصها " وردت كتابات مركز وجه هذا المهر في سطرين متتاليين بخط
" وهذه العبارة تمثل التحية في المذهب اإللهي الجديد الذي ابتكره اإلمبراطور أكبر، وأطلق علي هذه جاللـه

النقود "نقود إلهي"
(25)

، وفي واقع األمر فإن تسجيل اإلمبراطور أكبر لعبارة "هللا أكبر" علي نقوده قد أثارت 
، وهل ادعي األلوهية أم اإلمبراطورجداًل واسعًا بين المؤرخين القدماء منهم والمحدثين حول عقيده هذا 

ر أيضَا إلي لقبه النبوة، وأنها بشكل كبير تشير إلي ادعائه األلوهية خاصة وأن عبارة "جل جاللـه" تشي
جالل الدين

(26)

. 
وسجلت كتابات مركز الظهر في ثالثة أسطر متتالية بخط الثلث أيضًا بصيغة "فروردين إلهي/ 

إلهي"، فمدينة  48في شهر فروردين سنة  الهور/ ضرب" ومعناها أن هذا المهر "ضرب في الهور 48
الهور

(27)

هر األول من الشهور الفارسيةهي مكان ضرب هذا المهر، أما شهر فروردين فهو الش 
(28)

التي  
إلهي فهو تاريخ سك هذا المهر  48استخدمها اإلمبراطور أكبر في تسجيل تاريخ ضرب هذه النقود، أما 

 هـ.1011وهو يعادل سنة 
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 ثانيًا: النقود الفضية
لإلمبراطور أكبر المتداولة في تلك الفترة إلي قسمين أيضًا مثل النقود  الفضيةتنقسم النقود 
 -الذهبية وهما كما يلي:

 المؤرخة بالتقويم الهجري  الفضيةالنقود : القسم األول
هـ، وهذه النقود تختلف 1011هـ وحتي سنة 963تحمل هذه النقود تاريخ سكها في الفترة من سنة 

تدير ومنها المربع ولكن مضمون الكتابات متشابه، حيث تتضمن كتابات من حيث الشكل العام فمنها المس
مركز الوجه شهادة التوحيد والرسالة المحمدية، أما الهامش فسجل به أسماء الخلفاء الراشدين األربعة 
وألقابهم وبعض األدعية لهم، أما كتابات مركز الظهر فدون بها اسم اإلمبراطور أكبر وألقابه فضاًل عن 

ه1003وتاريخ السك، وقد ضرب منها عدة طرز متنوعة منها روبية ضرب بنكاله سنة  مكان
 (29)

 ،
 (3لوحة ) -جاءت نصوص كتاباتها مايلي:

                                                                هللا                        إال هللا/  محمــــــــــد/ رسول: ال إله مركز: الوجه
 ]علي مرتضي[ /عثمان عفان /: ]أبو بكر صديق[/ عمر خطابهامش        
                                                                ضرب بنكا ]له[/ جالل الدين غازي / محمد أكبر بادشاه/ 1003: : مركزالظهر

جاءت كتابات مركز الوجه لهذه الروبية في ثالثة أسطر متتالية سجلت بها شهادة التوحيد 
والرسالة المحمدية "ال إله إال هللا/ محمد/ رسول هللا"، ودون بهامش الوجه أسماء الخلفاء الراشدين األربعة، 

افة إلي اسم مكان وتاريخ أما كتابات الظهر فهي مركزية فقط سجل بها اسم اإلمبراطور أطبر وألقابه إض
/ جالل الدين غازي / محمد أكبر بادشاه/ 1003الضرب، وقد نقشت في أربعة أسطر متتالية بصيغة "

"، ولقب باشاه هو لقب فارسي مركب من كلمتين هما باد بمعني تخت أو عرش، وشاه ضرب بنكا ]له[
لعرشبمعني صاحب أو سيد فيكون المعني بالكامل هو سيد العرش أو ملك ا

(30)

، ودار الضرب بنكاله 
هي البنغال والتي كانت تعد من أكبر واليات الهند، وكلمة البنغال أصلها في اللغة بنغاال أو بنغال وهي 
مصطلح جغرافي اشتق من كلمة بنغ، وكان بنغاال أو بنغال يطلق علي األجزاء الجنوبية والشرقية 

لبنجالديش الحالية
(31)

. 
 اإللهيالمؤرخة بالتقويم  الفضيةالنقود : القسم الثاني

هـ واستمرت تضرب حتي 991إلهي الموافق  28يعود أقدم تاريخ ضرب لهذه النقود إلي سنة 
هـ، وهذه النقود تتشابه إلي حد كبير مع النقود الذهبية المؤرخة بالتقويم 1014إلهي الموافق  50سنة 

الشكل العام ونصوص الكتابات، وقد ضرب منها اإللهي، حيث تتميز بالتنوع الكبير في طرزها من حيث 
إلهي 39عدة طرز متنوعة منها نصف روبية ضربت سنة 

(32)

، جاء الشكل العام لها عبارة عن مربعين 
ونفذت يحيطان بكتابات المركز بكل من الوجه والظهر والمربع الخارجي من حبيبات غير متماسة، 

 -وجاءت نصوص كتاباتها كما يلي:من األفرع النباتية، الكتابات علي أرضية نباتية تتكون من مجموعة 
 (4لوحة )
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 :  هللا أكبر/  جل جاللـه                                                                                              الوجه
      إلهي/ شهريور 39: الظهر

تتشابه هذه الروبية مع المهر الذهبي المؤرخ بالتقويم اإللهي من حيث مضمون الكتابات، ولكنها 
الذي يمثل الشهر السادس من الشهور  شهريورتختلف عنه في الشهر الفارسي الذي ضربت فيه وهو 

 هـ، كذلك لم يسجل علي هذه1003إلهي الذي يعادل سنة  39الفارسية، وكذلك تاريخ الضرب وهو 
 الروبية مكان الضرب. 

(م1627-1606هـ/ 1037-1014جهانگير ) اإلمبراطورنقود 
(33)

 
 أواًل: النقود الذهبية

المتداولة في بالد الهند تلك الفترة هي المهر وأجزائه جهانگير كانت النقود الذهبية لإلمبراطور 
مثل النصف والربع، وقد جاءت هذه النقود إلي الجزيرة العربية وتم تداولها خالل العصر العثماني، وقد 

جرام، ثم  13بإرتفاع وزنه حيث بلغ حوالي اإلمبراطور جهانكير تميز المهر في السنوات األولي من حكم 
جرام تقريباً  11ذلك عند استقر وزنه بعد 

(34)

إلي ثالثة أقسام  اإلمبراطور جهانگير الذهبية، وتنقسم نقود 
 -هي كما يلي:
 (النقود الذهبية التي ال تحمل صور )غير مصورة: القسم األول

عدة طرز من النقود الذهبية ال تحمل صور، ومن طرز هذه النقود اإلمبراطور جهانگير أصدر   
هـ1018را سنة گمهر ضرب أ

(35)

، جاء الشكل العام له عبارة عن دائرتين متحدتي المركز بكل من الوجه 
والظهر تحيطان بكتابات كل من الوجه والظهر والتي نقشت علي أرضية نباتية، الدائرة الخارجية من 

 (5لوحة ) -حبيبات، وجاءت نصوص كتاباته كما يلي:
 

 / نور الدين/ شـــــــــــاه4جهـــــا ير ابن/ گباد شاه/ أكبــــــر/ ن الوجه:
  1018خسرو/ شهـــــــــــــر/ سكه زددر  أگرابناه كيتي/ الظهر: 

جاءت كتابات الوجه في ستة أسطر متتالية بخط النستعليق
(36)

 ، نقشت بها اسم اإلمبراطور
ابن أكبر  جهانگيرلدين ووالده اإلمبراطور أكبر، وهذه الكتابات تقرأ معتدلة كالتالي "شاه نور ا جهانگير
علي العرش والتي تعادل  جهانگير هو السنة الرابعة من سنوات جلوس اإلمبراطور 4"، ورقم 4باد شاه 

 هـ.1018تاريخ السك 
ووردت كتابات الظهر فقد وردت في أربعة أسطر أيضًا بخط النستعليق أيضًا، دون بها أبيات 

خسرو  أگراتقرأ من أسفل إلي أعلي "سكه زد در شهر  جهانگير شعر باللغة الفارسية في مدح اإلمبراطور
ابن أكبر  جهانگيركيتي بناه" وترجمتها ضرب العملة في مدينة أجرا ملك الدنيا والمالذ الملك نور الدين 

الملك
(37)

 هـ.   1018، وسجل بالسطر األخير تاريخ الضرب بالتقويم الهجري وهو سنة 
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 اإلمبراطور جهانگيرالنقود الذهبية التي تحمل صورة : القسم الثاني
ونقش عليها صور شخصية له سواء اإلمبراطور جهانگير تعددت طرز النقود الذهبية التي سكها 

كانت صورًا نصفية أو بورتريهات أو مناظر شراب، ومن طرز هذه النقود مهر ال يحمل مكان سكه 
هـ1020ضرب سنة 

(38)

بارة عن أربع دوائر متحدة المركز تحيط بالوجه، ، جاء الشكل العام له ع
الدائرتان الداخلية والثالثة من حبيبات، أما الظهر فيحيط به ثالث دوائر متحدة المركز الخارجية منهم من 

 (6لوحة ) -حبيبات، وجاءت نصوص كتاباته كما يلي:
"سنة شش جلوس"، وعن يسار ، وعن يمين الصورة سجلت عبارة إلمبراطور جهانگير: صورة نصفية لالوجه

 شاه أكبر شاه". جهانكير الصورة نقشت عبارة "شبيه
 هجري. 1020: رسم األسد وخلفه قرص الشمس المشع، وأسفله سنة الظهر

في وضع جانبي مرتديًا عباءة مزخرفة ويعلو إلمبراطور جهانگير نقش بالوجه صورة نصفية ل
مني كأس للشراب، كذلك تظهر مالمح الوجه بوضوح رأسه عمامة ذات طيات متعددة، ويمسك بيده الي

حيث العيون الواسعة اللوزية والحواجب الطويلة الرفيعة، واألذن الكبيرة، واألنف الطويل، والفم الصغير 
الذي يعلوه شارب طويل، ويحيط بالوجه هالة، وعلي يمين الصورة كتابة بخط النستعليق نصها "سنة شش 

، وعلي يسار الصورة اإلمبراطور جهانگيرس أي العام السادس من حكم جلو  6جلوس" وترجمتها سنة 
مثل جهانگير وهي تعني أن اإلمبراطور  شاه أكبر شاه" جهانگير كتابة بخط النستعليق أيضًا نصها "شبيه

 .أكبر اإلمبراطور والده
قرص الشمس أما الظهر فنقش به رسم ألسد يتجه ناحية اليمين مخرجًا لسانه رافعًا ذيلة، وخلفه 

 هـ.1020المشع، وأسفل األسد سجل تاريخ الضرب بالتقويم الهجري وهو سنة 
 القسم الثالث: النقود الذهبية التي تحمل رسوم األبراج الفلكية

وهي النقود التي استخدم فيها البرج الفلكي لإلشارة إلي الشهر الذي ضربت فيه قطعة النقود، مع 
وتاريخ الضرب الفعلي وما يقابله من سنوات حكمه كالسنة الرابعة أو تسجيل اسم وألقاب اإلمبراطور 

م، 1624-1617هـ/ 1034-1027الخامسة مثاًل، وقد ضرب هذا النوع من النقود في الفترة من سنة 
وكانت هذه النقود يسجل بوجهها رسم البرج الفلكي واسم اإلمبراطور وبظهرها تاريخ الضرب، أما رقم سنة 

رد بالوجه أو بالظهرالحكم فكانت ت
(39)

. 
هـ1031را سنة گومن نماذج هذا النوع من النقود مهر ذهبي ضرب أ

(40)

، جاء الشكل العام له 
عبارة عن ثالثة دوائر متحدة المركز بكل من الوجه والظهر، الدائرة الوسطي من حبيبات غير متماسة، 

 (7لوحة ) -وجاءت نصوص كتاباته كما يلي:
 رج الجدي وخلفه قرص الشمس المشع.: رسم تصويري لبالوجه
 1031/ زر زيور 16روي  أگراير شاه/ يافـــــــــــــــــــت/ در گ: شاه/ أكبر/ از جهانالظهر
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من شهر ديسمبر الميالدي، كما يوافق شهر  22نقش بوجه المهر برج الجدي والذي يمثل يوم 
المشع، وصور برج الجدي عبارة عن  دي وهو الشهر العاشر من الشهور الفارسية، وخلفه قرص الشمس

جدي مستلق علي ظهره، مقدمه في الغرب ومؤخره في الشرق، وظهره للجنوب، ويداه ورجاله إلي 
الشمال

(41)

، أما الظهر فقد سجلت كتاباته في ستة أسطر متتالية بخط النستعليق باللغة الفارسة علي 
في نهاية السطر الخامس سجل تاريخ جلوس أرضية نباتية عبارة عن مجموعة من األوراق الصغيرة، و 

هـ 1031، كما نقش في نهاية السطر السادس تاريخ ضرب المهر وهو 16اإلمبراطور علي العرش وهو 
 جهانگيربسبب أگرا بالتقويم الهجري، وترجمة الكتابات الفارسية هي "الزينة علي وجه العملة الذهبية في 

"16/1031الملك ابن أكبر شاه 
(42)

. 
 ًا: النقود الفضيةثاني

، فقد أصدر هذا خالل فترة حكمهالمتداولة جهانگير لإلمبراطور  الفضيةتنوعت النقود 
ال الفضية اإلمبراطور العديد من طرز النقود الفضية المختلفة، ومن طرز هذه النقود عدة طرز من النقود 

هـ1024سنة  أگرهتحمل صور، ومن نماذجها روبية ضرب 
(43)

العام لها عبارة عن ثالثة ، جاء الشكل 
مربعات بكل من الوجه والظهر تحيط بكتابات كل من الوجه والظهر، المربعان الداخلي والخارجي من 

 (8لوحة ) -حبيبات، وجاءت نصوص كتاباتها كما يلي:
 نور الدين/ جهانگيرشاه أكبر شاه/ الوجه: 
  1024/ سنة/ أگرهماه شهريور إلهي/ ضرب الظهر: 
إلمبراطور كتابات وجه هذه الروبية في ثالثة أسطر متتالية بخط النستعليق نقش بها اسم اجاءت 

"، في حين وردت كتابات الظهر في أربعة نور الدين/ جهانگيروألقابه بصيغة "شاه أكبر شاه/ جهانگير 
ر الفارسي "، والشه1024ره/ سنة/ گأسطر متتالية بخط الستعليق أيضًا سجل بها مكان وتاريخ الضرب "أ

 شهريور وهو الشهر السادس.
، ومن نماذجها روبية النقود التي تحمل رسوم األبراج الفلكيةأيضًا تلك النقود الفضية ومن طرز 

ضرب أحمد أباد
(44)

هـ1027سنة  
(45)

دائرتين متحدتي المركز بكل من  ، جاء الشكل العام لها عبارة عن
وتحصر هاتان الدئرتان بينهما الكتابات بكل من الوجه  الوجه والظهر، الدائرة الخارجية من حبيبات،

 (9لوحة ) -والظهر، وجاءت نصوص كتاباته كما يلي:
 صورة برج الثور   : الوجه         
                                                                                                          أحمد أبادضـرب  / جهانگير باد شاه/ أكبر/ 1027: باد شاه/ الظهر         

يتشابه هذا القسم من النقود الفضية مع مثيله من النقود الذهبية التي تحتوي علي رسوم األبراج، 
حيث نقش بالوجه صورة برج الثور، وهو ثور علي خط السماء مقدمه إلي المشرق ومؤخره إلي المغرب، 

وألقابه ومكان وتاريخ اإلمبراطور جهانگير ورجاله إلي الجنوب، وسجل بالظهر اسم وظهره إلي الشمال 
 بخط النستعليق. أسطر متتالية هـ" في خمسة1027الضرب وهو "أحمد أباد 
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(م1658-1628هـ/ 1068-1037اإلمبراطور شاه جهان )نقود 
(46)

 
عدة طرز من النقود الذهبية والفضيةاإلمبراطور شاه جهان أصدر 

(47)

خالل فترة حكمه، ومنها  
ما تم تداوله في الجزيرة العربية خالل العصر العثماني، ومن طرز النقود الذهبية مهر ضرب أكبرأباد 

هـ1041سنة 
(48)

، الدائرة ، جاء الشكل العام له عبارة عن دائرتين متحدتي المركز بكل من الوجه والظهر
ا الكتابات بكل من الوجه والظهر، وجاءت نصوص ، وتحصر هاتان الدئرتان بينهمالخارجية من حبيبات

 (10لوحة ) -كتاباته كما يلي:
ـــــــد/ رسول هللا/ ضــــــرب/ أحمد أباد إلهي/ خورداد ماه                                           لوجها                        : ال إله إال هللا/ محمــ
                                                                                              قران ثا  صاحب ني/شهاب الدين / محمـــــــــد/ 1041باد شاه غازي/ شاه جهان : الظهر 

شهادة التوحيد جاءت كتابات مركز الوجه في ستة أسطر متتالية بخط النستعليق، دون بها   
، واسم الشهر الفارسي خورداد أحمد أباد إضافة إلي مكان الضرب وهو والرسالة المحمدية مختصرة،
بها اسم اإلمبراطور شاه جهان وألقابه وتاريخ  فنقشأما كتابات مركز الظهر والذي يعادل الشهر الثالث، 

   بخط النستعليق.  أسطر متتالية خمسةهـ في 1041الضرب 
هـ1037نة ومن نماذج النقود الفضية روبية ضرب أحمد أباد س

(49)

(، تتشابه تمامًا 11لوحة ) 
من حيث الشكل العام ومضمون كتابات مع المهر السابق، ولكنها تختلف فقط في تاريخ السك وهو 

 هـ والذي سجل بكتابات وجه الروبية.1037
(م1707-1658هـ/ 1118-1068اإلمبراطور أورانجزيب )نقود 

(50) 

اإلمبراطور أورانجزيبضرب 
(51)

متنوعة من النقود الذهبية والفضيةعدة طرز  
(52)

خالل فترة  
حكمه، ومنها ما تم تداوله في الجزيرة العربية خالل العصر العثماني، ومن طرز النقود الذهبية له مهر 

هـ1090ضرب أكبرأباد سنة 
(53)

، جاء الشكل العام له عبارة عن دائرتين متحدتي المركز بكل من الوجه 
، وتحصر هاتان الدئرتان بينهما الكتابات بكل من الوجه والظهر، من حبيبات ، الدائرة الخارجيةوالظهر

 (     12لوحة )  -وجاءت نصوص كتاباته كما يلي:
 / سكـــــــــه/ در جهـــــــان1090ير/ شـــــــــاه/ جو مهر منير زد/ گ: أورنك زيب عالم الوجه
 / سنة 23: أكبر أباد/ ضرب/ ميمنت مانوس/ جلوس الظهر

نقشت كتابات الوجه في ستة أسطر متتالية بخط النستعليق عبارة عن أبيات من الشعر باللغة   
"گيرالفارسية، وترجمتها هي "ضرب العملة في الدنيا كالشمس المنيرة الملك أورانكزيب عالم 

(54)

، وعالم 
فيصبح المعني بمعني سيد  گيروهي كلمة من مقطعين هما عالم و  أورانكزيبهو لقب اإلمبراطور  گير

بالكامل هو سيد العالم
(55)

هـ، ودونت كتابات الظهر في خمسة 1090، إضافة إلي تاريخ سك المهر وهو 
علي العرش  اإلمبراطور أورانجزيب أسطر متتالية تتضمن مكان الضرب وهو أكبر أباد، وتاريخ جلوس
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هـ( كانت 1090لك السنة )إلي عبارة فارسية هي "ميمنت مانوس" وترجمتها أن تإضافة ، 23وهو سنة 
مصحوبة بالرخاء واإلزدهار

(56)

. 
 ثانيًا: نقود سالطين الكجرات

تعتبر النقود والصدقات التى كانت ترد إلى مكة المكرمة من مختلف البالد اإلسالمية األخرى 
العصر وفي مقدمتها بالد الهند مصدرًا مهمًا من مصادر تداول النقود الهندية في الجزيرة العربية خالل 

العثماني وعلي رأسها مكة المكرمة، وبالنظر إلي هذه الظاهرة فهي ليست قاصرة علي العصر العثماني 
فقط ولكنها ارتبطت بمكة المكرمة علي مر العصور اإلسالمية السابقة

(57)

، ومن أشهر هذه النقود تلك 
م(1099-1059هـ/ 492-451النقود التي ضربها السطان إبراهيم الغزنوي )

(58)

وسجل عليها عبارة "هلل  
هـ456هـ، و453قرآن هلل" بأعلي كتابات مركز ظهر الدنانير التي ضربها في غزنة في عامي 

(59)

 ،
وأرسلها إلي مكة المكرمة، ويدل هذا علي تعلق السلطان إبراهيم الشديد بالقرآن الكريم والصفات الحميدة 

وجه هللا  لها إلي مكة المكرمةارسبغي من إالتي كان يتمتع بها هذا السطان، وأن هذه النقود كان ي
الكريم

(60)

. 
وتعتبر نقود الكجرات 

(61)

من النقود الهندية التي تم تداولها في الجزيرة العربية خالل العصر  
هـ/ 932-917الثاني ) السلطان الكجراتى مظفر شاه العثماني، ومن أشهر هذه النقود تلك التى أرسلها

م(1511-1526
(62)

 في القرن العاشر الهجري، إلى مكة المكرمة خالل فترة حكمه نقودًا كثيرة، فقد أرسل 
وكانت تصل الصرة من الهند إلى مكة المكرمة وتقاس بالك الذى يساوى مائة ألف بالهندى الهجري،

(63)

 ،
خالل تلك الفترة بالد الهند بشكل ملحوظ كذلك تشير المصادر التاريخية إلي تزايد هذه النقود الواردة من 

م وارتفعت 1518هـ/924سل السلطان مظفر شاه خمسة أالف دينار إلى مكة المكرمة فى عام أر  فقد
صدقة ألهل الحرمين الشريفين فى العام التالى حيث وصلت إلى جدة مركب من بالد الهند وعليها عشرة 

أالف دينار
(64)

شرفى الف أآ خمسةم أرسل السلطان المظفر شاه 1519هـ/925 مباشرة، وفى العام التالى 
ألف دينار 60يساوى بما 

(65)

الكجراتى والتى وصلت إلى مكة  ه، ولم تنقطع صدقة السلطان المظفر شا
م وبلغت الصدقة ستة وعشرون ألف دينار1520هـ/ 926سنة في 

(66)

. 
ه الثانيمظفر شا في عهد السلطان نقود الكجرات ومن نماذج

(67)

والتي وردت إلي مكة خالل  
تانكة العصر العثماني

(68)

هــ ال يوجد عليها مكان سكها، جاء الشكل العام لها 926فضية ضربت سنة  
جاءت نصوص كتاباتها كما يليو  عبارة عن دائرة تحيط بكتابات كل من الوجه والظهر،

(69)

لوحة )- :
13 ) 

  مظفر بن محمود 926السلطان/ شاه شاه/ : الوجه  
                                                                      النصر أبوالدنيا والدين / شمس/ المؤيد بتأييد الرحمن: الظهر 
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سجل بمركز الوجه اسم السلطان  مركزية فقط بكل من الوجه والظهر،التانكة كتابات  وردت
مظفر شاه ونسبه ولقبه السلطان

(70)

هـ، أما كتابات مركز الظهر فنقش بها 926إضافة لتاريخ الضرب  
المؤيد هو اسم "، و المؤيد بتأييد الرحمن/ شمس/ الدنيا والدينألقاب السطان الكجراتي مظفر شاه وهي "

مفعول من األيد والمراد أن هللا تعالي يؤيده ويقويه، وهو من األلقاب التي تشير إلي تقوي الملقب به إذ أنه 
يد من السماء ويأتيه النصر من هللامؤ 

(71)

مضاف  مركب من شمسفهو لقب شمس والدنيا والدين ، أما 
الدنيا والدين وهو يشير إلي أن السلطان مظفر شاه الثاني يشبه الشمس في الظهور وإعطائها الحياة إلي 

والنور للعالم
(72)

 وهي "أبو النصر".    مظفر شاه الثاني ، يلي ذلك كنيه السلطان 
وردت إلي مكة م 1536 هـ/ يونيو943سنة  من المحرمكما أشارت المصادر التاريخية أن في 

لمدة سبع واستمرت في الزيادة صدقة الوزير األعظم الهندى أصف خان ومقدارها مائة وستين ألف 
متتاليةسنوات 

(73)

وصلت إلى مكة المكرمة مائة وخمسون م 1536هـ/ 943العام  ذلكأواخر  كذلك في، 
م(1537-1526هـ/ 943-932)بهادر شاه  الكجراتي ندوق خاصة بالسلطانص

(74)

بها نفقة ومرتبات  
أهل الحرمين ويقال فى كل صندوق سبعة أالف أشرفى كل ألف بأربعة أالف فيكون جملة ذلك سبعة 

لكوك
(75)

  . 
بهادر شاه ومن نماذج نقود السلطان

(76)

العام لها هـ، جاء الشكل 941تانكة فضية ضربت سنة ، 
جاءت نصوص كتاباتها كما يليو  عبارة عن دائرين مفصصتين تحيطان بكل من الوجه والظهر،

(77)

:- 
         (14لوحة )

 : شاه/ بهادرالوجه  
 / سنة                             941: ن/ السلطا/ الظهر 

بهادر نقش بمركز الوجه اسم السطان  مركزية فقط بكل من الوجه والظهر،التانكة كتابات  وردت
 .941شاه، أما كتابات مركز الظهر فدون بها لقبه السلطان ثم تاريخ الضرب 

شاه الثالث م أرسل السلطان محمود 1552هـ/960 سنةفى كذلك أشارت المصادر التاريخية أنه 
م(1554-1537هـ/ 943-962)

(78)

فى مكة المكرمة بحوالى  تم بيعهاسالطين الكجراتين بضائع الأحد  
حفر بثمنها أبار فى مكة وهذا دليل على أن هذه ، إضافة لبعض النقود أربعة أالف دينار من الذهب

وكان لها قبول تجاري كبير لم تخرج من مكة واستغلت فيها النقود
(79)

 . 
شاه الثالث محمود ومن نماذج نقود السلطان

(80)

ء ضرب، جامكان تانكة فضية بدون تاريخ و ، 
جاءت نصوص كتاباتها و  بكل من الوجه والظهر،دائرين مفصصتين تحيطان الشكل العام لها عبارة عن 

كما يلي
(81)

 (15لوحة ) -:
 : السلطان/ لطيف شاه/ بن شاه/ محمودالوجه
 : باهلل/ الدنيا والدين/ الواثق ناصر/ المنان/ أبو الفتحالظهر
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نقش بمركز الوجه اسم السلطان  الوجه والظهر،مركزية فقط بكل من التانكة كتابات  جاءت 
شاه ونسبه "بن لطيف شاه"، ثم لقبه السلطان، أما كتابات مركز الظهر فدون بها ألقاب السطان  محمود
 "، يليها كنيه السلطان وهي "أبو الفتح".الواثق باهلل المنان ناصر الدنيا والدينشاه وهي " محمود

قيمة النقود الهجري فقد بلغت  القادمة من بالد الهند خالل القرن الحادى عشر واستمرت النقود
 رألف دينار ووزعت الصر  400ما يزيد عن وما يليه القرن  االمرسلة إلى مكة المكرمة خالل هذ

بية أو ستة لكوك فى كل عامو والصدقات المرسلة إلى مكة بقيمة ما بين خمسة لكوك ر 
(82)

فضاًل عن ، 
التى وصلت مكة المكرمة من بالد الهند وبلغ مقدارها ثالثة قناطير ذهب وثالثة غاليات ذهب فى الهدايا 

م1683أغسطس  28هـ/1094رمضان سنة  5
(83)

  . 

كما يعتبر ميناء كجرات من أشهر الموانئ الهندية والذي يقع شمال غرب الهند في مواجهة خليج 
ور كبير في التجارة الهندية العربية عبر العصور اإلسالمية عمان والساحل العربي، فقد قام هذا الميناء بد

بصفة عامة والعصر العثماني بصفة خاصة وهو ما كان له دور كبير في وجود نقود الكجرات في 
التداول النقدي في مدن وأسواق الجزيرة العربية خالل العصر العثماني

(84)

 . 

 ثالثًا: نقود سالطين بيجابور
بيجابوركانت نقود مملكة 

(85)

-1490هـ/ 1097-895الهندية في عهد أسرة عادل شاه ) 
م(1686

(86)

من النقود المقبولة في التداول داخل أسواق الجزيرة العربية خالل العصر العثماني، فقد  
سيطرت هذه األسرة علي الساحل الغربي للهند المواجة لبالد العرب، ومن ثم أصبح لمملكة بيجابور دور 

رة مع العرب خالل تلك الفترةكبير في التجا
(87)

، وعليه انتقلت نقود هذه المملكة وتم تداولها في الجزيرة 
 العربية وكان لها قبول تجاري واسع في أسواق التداول النقدي خالل العصر العثماني.

وقد اعتمد النظام النقدي لمملكة بيجابور في عهد أسرة عادل شاه علي معدن البرونز فكانت 
 12-11ية، وكانت أوزان هذه الفلوس تتراواح ما بين برونز د المتداولة لديهم عبارة عن فلوس معظم النقو 

جرام، فضاًل عن أن هذه النقود ال تحمل مكان سكها وإن كان من المؤكد أنها ضربت بميناء دابل، كما 
جد منذ عهد ابراهيم تنوع الشكل العام لهذه الفلوس ما بين الشكل الدائري إلي جانب الشكل المربع والذي و 

عادل شاه الثاني
(88)

. 
كما كان للنقود الفضية دورًا كبيرًا ومهمًا في التداول النقدي خالل فترة حكم هذه األسرة أيضًا 

وخاصة في التجارة الخارجية مع الجزيرة العربية ومؤانئ الخليج العربي وكانت تعرف بالنقود الالرينية
(89)

 ،
وعرفت بهذا اإلسم نسبة إلي مدينة الر بمملكة هرمز  ،شكل غير تقليدىوهى نوع نادر من النقود ذات 

والتي سيطرت علي التجارة في الخليج العربي التاسع والعاشر الهجريين وكان لها عالقات تجارية مع بالد 
الهند وإيران والبرتغاليين

(90)

أول من أشار إلي أصل هذا النوع من هو جاسبرو بالبي  ، ويعتبر
م حيث قال: إن أول من قام بسك هذا النوع من 1583وهذه التسمية الالرين وذلك في سنة  المسكوكات،

المسكوكات هم ملوك الر، الذين أسسوا دولة قوية في إيران في ذلك الوقت، ولكنها صارت اآلن دولة 
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صغيرة
(91)

مة كان ظهور المسكوكات الالرينية حدًا فاصاًل في تاريخ النقود من حيث الشكل والقي، و 
 .والقبول التجاري لها في أسواق التجارة العالمية

تصنع من أسالك طويلة من الذهب والفضة والنحاس ولها أشكال عديدة،  وكانت هذه النقود 
فبعضها يشبه بنسة الشعر الخاصة بالنساء، وبعضها يشبه صنارة صيد السمك، وعرفت أيضًا باسم 

 ت هذه النقود عبارة عن عملة تجاريةه ملقط الشعر، وكانالملوية ألنها عبارة عن سلك ملوي مزدوج يشب
يتم تداول فى موانئ الخليج العربى وموانئ الساحل الغربى للهند فضاًل عن طرق التجارة بين الهند 
وموانئ الخليج العربى خصوصًا فى الفترة من القرن التاسع وحتى القرن الثانى عشر الهجرى/ الخامس 

ميالدىعشر وحتى الثامن عشر ال
(92)

، وكانت مدينة الديبل تعتبر واحدة من أهم المدن الهندية والتي كان 
يقع الديبل الهندية التي استخدمت في التجارة مع منطقة الخليج العربي، وميناء  النقود الالرينيةيسك بها 

تخذ من علي مصب نهر السند وهو أول ميناء بالهند يستقبل رحالت تجارية لسفن البصرة وسيرف والتي ت
الديبل مركزًا لبسط نشاطها علي المراكز التجارية ببالد السند

(93)

. 
وكانت القوالب المستخدمة في سك النقود الالرينية متنوعة، ففي الفترة المبكرة لسك الالرين 
استخدم فيها القوالب المستخدمة في سك النقود المعتادة الدائرية الشكل وهذا بشكل مؤكد في هرمز وإيران 
واإلحساء، ولكن في إيران استخدمت قوالب صنعت خصيصًا لسك الالرين، وهو األمر ذاته الذي وجد في 
مسكوكات الالرين بجزر المالديف، وفي والية بيجابور بالهند التي تم تداول نقودها بالجزيرة العربية، غير 

لسك الالرينأن مناطق أخري بالهند استمرت في استخدام القوالب التقليدية المستديرة 
(94)

. 
وكانت النقود الالرينية تشبك في حزام حول الخصر أو كانت تربط إلي بعضها ويتم تداولها عن 
طريق الوزن، وأن التعامل بها في منطقة الخليج كان يتم عن طريق الوزن حيث يذكر الرحالة ناصر 

إلحساء وفي منطقتي تهامة خسرو الذي زار الجزيرة العربية خالل تلك الفترة أن التعامل في منطقة ا
بلغت هذه النقود حدًا كبيرًا من والسراة باليمن كان علي أساس الوزن لمجموعة من النقود وليس العدد، و 

اإلنتشار خالل القرن الحادى عشر الهجري حتي أن غنائم الحروب في الهند كانت تقدر بأحمال أفيال 
من هذه النقود

(95)

. 
من النقود الرئيسية في العديد من بالد الشرق في الهند وسرى النكا النقود الالرينية صارت وبذلك 

خالل العصر  كان لها قبول تجاري واسع في أسواق الجزيرة العربيةو  ،وإيران والدولة العثمانية وغيرها
جلبت إليها من خالل التجارة مع بالد الشرق األقصى، وصارت من خالل شكلها المميز من  فقد العثماني
، المألوفة والمقبولة في التداول من قبل سكان الجزيرة العربية خالل القرن الحادى عشر الهجري النقود 

ومؤانئ في التجارة العالمية أسواق الجزيرة العربية  لهذا النوع من النقودوالسريع  الكبيروكان اإلنتشار 
ر تقليدية يكسر ذلك الجمود دلياًل علي تعطش النظام النقدي العالمي لمسكوكات جديدة غيالخليج العربي 
أو المضمون أو القيمة لفترة طويلة من الزمن العام سواء من حيث الشكل النقودالذي أصاب 

(96)

. 
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التي جاءت إلي الجزيرة العربية خالل العصر العثماني، وتنسب  ومن نماذج هذه النقود الالرينية
لطان إبراهيم عادل شاه، سجل علي وجه لسالطين بيجابور في عهد أسرة عادل شاه نقد الريني فضي للس

"، وعلي الوجه اآلخر نقش اسم مكان الضرب بصيغة "ضرب إبراهيم عادلشاهمنها اسم السلطان بصيغة "
الري دابل"

(97)

-1627هـ/ 1067-1037للسلطان محمد عادل شاه ) الالرينية، ونقدان من النقود 
م(1656

(98)

-1656هـ/ 1083-1067عادل شاه الثاني ) ، إضافة إلي ستة نقود الرينية للسلطان علي
م(1672

دابل بدون تاريخ ضربضرب  (99)
(100)

، 16لوحة ) -كما يلي: ا، وجاءت نصوص كتاباته
17) 

 .: علي عادلشاهالوجه
 .ضرب الري دابل : الظهر

" بكتابات الوجه، ونقش بالظهر مكان الضرب بصيغة علي عادل شاه" سجل اسم السلطان
ومدينة دابل التي سكت بها هذه النقود خضعت لسيطرة أسرة عادل شاه منذ أواخر "ضرب الري دابل"، 

القرن العاشر الهجري وطوال القرن الحادي عشر الهجري 
(101)

. 
 رابعًا: نقود البهمنيين بالدكن 

حكم البهمنيين
(102)

إقليم الدكن جنوب الهند وهو إقليم له سواحل علي المحيط الهندي في  
المنطقة المواجهة لبحر العرب، وكان هناك عالقات تجارية واسعة بين حكام هذا اإلقليم مع اإلمارات 

العربية ومع األوربيون المسيطرون علي هذا الطريق في تلك الفترة
(103)

الدكن إقليم ميناء جوا في  ، وكان
مكة وعدن  التي لعبت دورًا هامًا في حركة التجارة بين الدكن وبين مدن الجزيرة العربية مثلالموانئ من 

وزيلع وغيرها
(104)

حركة التجارة هذه وتم  البهمنيين إلي الجزيرة العربية من خالل جاءت نقود، وبذلك 
خالل موسم الحج إلي مكة الحجاج القادمين من هذه المناطق تداولها خالل العصر العثماني، إضافة إلي 

، وكانت نقود البهمنيين علي نفس طراز نقود دولة بني تغلق حكام دهلي، كما كانت أغلب نقودهم المكرمة
الالرينيةعبارة عن نقود برونزية، إلي جانب تداول النقود الفضية 

(105)

. 
ة العربية خالل ومن حكام البهمنيين الذين أشارت المصادر التاريخية إلي تداول نقودهم بالجزير 

م(1520-1518هـ/ 927-924العصر العثماني الشاه أحمد بن محمود شاه البهمني )
(106)

ومن نماذج ، 
نقد الريني نحاسي نقش عليه اسمه بصيغة "الشاه أحمد" الجزيرة العربية التي تم تداولها في هنقود

(107)

 ،
العصر العثماني، وكان لها قبول تجاري واسع خالل فقد انتقلت هذه النقود إلي الجزيرة العربية وتم تداولها 

باألسواق والموانئ العربية، وذلك بسبب العالقات التجارية الوطيدة التي كانت تربط بين حكام البهمنيين 
 والخليج العربي.  الجزيرة العربيةمع منطقة 

 اإلنجليزية خامسًا: نقود شركة الهند الشرقية
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ية في بالد الهند في عهد ملكة انجلترا إليزابيث األولي سنة تأسست شركة الهند الشرقية اإلنجليز 
م، وكان ذلك للسيطرة علي تجارة التوابل القادمة من بالد الهند بل واحتكارها وكانت 1600هـ/1009

حجتهم في ذلك هو قيام الهولنديون المحتكرون لهذه التجارة برفع أسعار التوابل
(108)

، وكانت النقود 
خالل فترة سيطرة شركة الهند الشرقية اإلنجليزية هي في األصل عمالت بريطانية  المتداولة في الهند

ولكن صار يطلق عليها تجاوزًا نقودًا هندية ألنها كانت مخصصة للتداول داخل األسواق الهندية
(109)

. 
ومع نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميالدي حلت نقود شركة الهند الشرقية 

األباطرة المغول في بالد الهند، وبسبب العالقات التجارية الوثيقة بين الهند والجزيرة العربية  محل نقود
أصبحت نقود شركة الهند الشرقية من النقود المتداولة في أسواق الجزيرة العربية خالل العصر العثماني 

مر بشكل قليل ولكنه زاد فيما كما كان لها قبول تجاري واسع، وكان انتشار وتداول هذه النقود في بداية األ
بعد بسبب زيادة حركة الحجاج القادمين من الهند

(110)

. 
من أنواع وطرز النقود طوال فترة العديد قامت بضرب اإلنجليزية قد شركة الهند الشرقية وكانت 

النقدي في ، وكانت أبرز أنواع هذه النقود وأكثرها تداواًل وأثرًا في أسواق التداول حكمها وإدارتها بالهند
العصر العثماني نوعين من النقود هما اآلنةخالل الجزيرة العربية 

(111)

بفئاتها والروبية بفئاتها، وكان  
ينقش علي وجه كال النوعين صورة اإلمبراطور البريطاني الذي ضربت في عهده قطعة النقود، وعلي 

جل في كثير من األحيان بأكثر الوجه اآلخر كان يسجل تاريخ السك وقيمة قطعة النقود والتي كانت تس
من لغة من لغات الهند

(112)

 . 
اإلنجليزية التي جاءت إلي الجزيرة العربية خالل العصر شركة الهند الشرقية ومن نماذج نقود 

م1835م( مؤرخة بسنة 1837-1830روبية فضية لملك انجلترا ويليم الرابع )¼ العثماني 
(113)

، يحمل 
لرابع ينظر جهة اليمين داخل دائرة من حبيبات غير متماسة، وعلي يمين الوجه صورة لوجه الملك ويليم ا

" وترجمتها WILLIAM IIII KINGويسار الصورة سجل اسم الملك ويليم الرابع باللغة اإلنجليزية بصيغة "
الملك ويليم الرابع، ونقش بالظهر فرعان نباتيان يلتقيان من أسفل وينفصالن من أعلي في شكل دائري 

/ جهار آنه" في ثالثة أسطر RUPEE/ 1/4دائرة من حبيبات غير متماسة، دون بداخلهما عبارة "داخل 
روبية يعادل أربعة من اآلنه، وعلي يمين ويسار ¼ متتالية باللغتين اإلنجليزية والفارسية وترجمتها هي أن 

عقارب الساعة نصها  الفرعان النباتيان نقشت كتابة باللغة اإلنجليزية في شكل دائري تسير مع اتجاه
"EAST INDIA COMPANY وترجمتها شركة الهند الشرقية والتي قامت بسك هذه النقود، وأسفل "

م بالتقويم الميالدي1835الفرعان النباتيان سجل تاريخ الضرب وهو 
(114)

 (   18لوحة . )
خالل تلك  م( التي تم تداولها بالجزيرة العربية1876-1837ومن نقود ملكة انجلترا فيكتوريا )

م1840الفترة أيضًا روبية مؤرخة بعام 
(115)

، يحمل وجه الروبية صورة لوجه ملكة انجلترا فيكتوريا داخل 
دائرة من حبيبات غير متماسة تنظر جهة اليسار، وعلي يمين ويسار الصورة نقشت كتابة باللغة 

ظهر فرعان نباتيان " وترجمتها الملكة فيكتوريا، ونقش بالQUEEN VICTORIAاإلنجليزية نصها "
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يلتقيان من أسفل وينفصالن من أعلي في شكل دائري داخل دائرة من حبيبات غير متماسة، دون 
/ يك روبية" في ثالثة أسطر متتالية باللغتين اإلنجليزية والفارسية ONE/ RUPEEبداخلهما عبارة "

ة باللغة اإلنجليزية في شكل دائري وترجمتها روبية واحدة، وعلي يمين ويسار الفرعان النباتيان سجلت كتاب
" وترجمتها شركة الهند الشرقية، EAST INDIA COMPANYتسير مع اتجاه عقارب الساعة نصها "

 (19لوحة م بالتقويم الميالدي. )1840وأسفل الفرعان النباتيان سجل تاريخ الضرب وهو 
ومن نقود الملكة فيكتوريا التي تم تداولها بالجزيرة العربية خالل تلك الفترة أيضًا نقد فضي من  

م1841آنه مؤرخ بعام  2فئة 
(116)

في الشكل العام ومضمون الكتابات مع الروبية السابقة،  تماماً  يتماثل، 
بصيغة ءت هنا ولكنه يختلف فقط في كتابات الظهر التي تتوسط الفرعان النباتيان والتي جا

"TWO/ANNAS (20لوحة م. )1841وهو  فضاًل عن تاريخ الضرب آنه، 2/ دو آنه" وترجمتها 
 :الخاتمة  

 أسواق التداول النقدي بالجزيرة العربية خالل العصر العثماني. في كبيربشكل  النقود الهندية انتشرت 
 الجزيرة العربية بنشاط تجاري واسع مع بالد الهند خالل العصر اإلسالمي بصفة عامة والعصر  تمتعت

 .العثماني بصفة خاصة
  تنوعت النقود الهندية المتداولة في الجزيرة العربية خالل العصر العثماني ما بين نقود األباطرة المغول

فضاًل عن نقود شركة الهند  نيين بالدكننقود البهمونقود سالطين الكجرات ونقود سالطين بيجابور و 
 الشرقية اإلنجليزية.

  كانت أبرز النقود المغولية الهندية التي تم تداولها في الجزيرة العربية خالل العصر العثماني هي نقود
 اإلمبراطور أكبر، واإلمبراطور جهانكير، واإلمبراطور شاه جهان، واإلمبراطور أورانجزيب.

 من خالل حركة التجارة، وكذلك من خالل الحجاج القادمين من  إلي الجزيرة العربية جاءت النقود الهندية
 موسم الحج. أثناءبالد الهند 

  في  وبصفة خاصة مكة المكرمة موقع الجزيرة العربية التجاري المتميز علي مر العصور اإلسالميةساهم
 خالل العصر العثماني. في أسواق التداول النقدي بالجزيرة العربية النقود الهندية وجود

  الصدقات التى كانت ترد إلى مكة المكرمة من مختلف البالد اإلسالمية وفي مقدمتها بالد نقود تعتبر
 الهند مصدرًا مهمًا من مصادر تداول النقود الهندية في الجزيرة العربية خالل العصر العثماني.

  ومهمًا في أسواق التداول النقدي في الجزيرة العربية خالل لعبت النقود الالرينية الفضية الهندية دورًا كبيرًا
 العصر العثماني.

  أصدرت شركة الهند الشرقية اإلنجليزية العديد من أنواع وطرز النقود وكانت أبرزها وأكثرها تداواًل وأثرًا في
نة بفئاتها أسواق التداول النقدي في الجزيرة العربية خالل العصر العثماني نوعين من النقود هما اآل

 والروبية بفئاتها.
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 هـ، عرض في:297: مهر لإلمبراطور أكبر ضرب أگرا سنة 1لوحة 
Stephen Album Rare Coins, Auction 19, 15 - 17 May 2014, Lot. 1017 (10.85g). 

 

 

 

 

 

 

 إلهي، عرض في: 48ضرب الهور في شهر فروردين سنة لإلمبراطور أكبر مهر : 2لوحة 
Stephen Album Rare Coins, Auction 28, 18 May 2017, Lot 2206 (10.90g) 

 

 

 

 

 

 في: ت، عرضهـ1003سنة ضرب بنكاله : روبية لإلمبراطور أكبر 3لوحة 
Zeno.Ru, Oriental Coins Database, No. #25697 (11.17g- 20mm). 
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 في:ت إلهي، عرض 39ضربت في شهر شهريور سنة : روبية لإلمبراطور أكبر 4لوحة 
Stephen Album Rare Coins, Auction 28, 18 May 2017, Lot 2150 (5.40g)  

 

 

 
 
 
 

 :في عرضهـ، 1018سنة  أگرا: مهر  لإلمبراطور جهانكير ضرب 5لوحة 
Heritage World Coin Auctions, YINC Signature Sale, 6-7 January 2013, No. 

3021 (13.59g- 26mm). 

 

 

 

 

 هـ، محفوظ في مجموعة1020: مهر  لإلمبراطور جهانكير ضرب سنة 6لوحة 
Collections, Inv. No. C 571 (10.90g- 20mm).: Davidmus 
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 هـ، عرض في:1031سنة أجرا : مهر  لإلمبراطور جهانكير ضرب 7لوحة 
Stephen Album Rare Coins, Auction 28, 18 May 2017, Lot 2263 (10.80g). 

 

 

 

 

 
 في: تهـ، عرض1024لإلمبراطور جهانكير ضرب أجرا سنة   روبية: 8لوحة 

Stephen Album Rare Coins, Auction 26, 15 - 17 September 2016, Lot 1863 
(11.30g).   

 

 

 

 

 في: تهـ، عرض1027: روبية  لإلمبراطور جهانكير ضرب أحمد أباد سنة 9لوحة 
Stephen Album Rare Coins, Auction 26, 15 - 17 September 2016, Lot 1865.   
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 هـ، عرض في:1041: مهر  لإلمبراطور شاه جهان ضرب أكبر أباد سنة 10لوحة 
Baldwin's Auctions Ltd, 11th January 2006, Lot No. 463 (10.96g- 19mm). 

 

 

 

 

 في: تهـ، عرض1037لإلمبراطور شاه جهان ضرب أحمد أباد سنة : روبية  11لوحة 
SARC, Auction 28, 18-20 May 2017, lot 2277 (11.45g). 

 

 

 

 

 هـ، عرض في:1090: مهر  لإلمبراطور أورانجزيب ضرب أكبر أباد سنة 12لوحة 
Classical Numismatic Gallery, Auction 2, 18 December 2010, lot 100 . 
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 في: ت، عرضهـ926ضرب سنة  مظفر شاه الثاني يلكجراتالسلطان تانكة ل: 13لوحة 
Zeno.Ru, Oriental Coins Database, No. #167795 (7.11g- 17.5mm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هـ، عرضت في:941ضرب سنة شاه  بهادر يلكجراتالسلطان : تانكة ل14لوحة 
Zeno.Ru, Oriental Coins Database, No. #167823 (2.29g- 14mm). 

 

 

 

 

 ، عرضت في:بدون تارخ ومكان ضرب الثالثشاه  محمود: تانكة للسلطان الكجراتي 15لوحة 
 Zeno.Ru, Oriental Coins Database, No. #167910 (7.11g- 17.5mm). 
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 علي عادل شاه الثاني، عرض في:لسلطان : نقد الريني فضي ل16لوحة 
Todywalla Auctions, Auctions102, 22 April 2016, Lot 160 (4.66g). 

 

 

 

 

 

 في: تعلي عادل شاه الثاني، عرضلسلطان ل ةفضي ةد الرينيو نقخمسة : 17لوحة 
Spink Auctions, Auction 16041, 27 September 2016, Lot 16. 

 

 

 

 

 ، عرضت في:م1835بسنة روبية هندية للملك ويليم الرابع مؤرخة ¼ : 18لوحة 
Baldwin Auctions, Auction 94, 6 may 2015, Lot. 1446 
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 ، عرضت في:م1840مؤرخة بسنة  للملكة فيكتورياهندية روبية : 19لوحة 
Stephen Album Rare Coins, Auction 22, 14 - 15 May 2015, Lot .1946 

 

 

 

 

 م، عرضت في:1841فيكتوريا مؤرخة بسنة آنه هندية للملكة  2: 20لوحة 
Stephen Album Rare Coins, Auction 22, 14 - 15 May 2015, Lot. 1016 
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 حواشي البحث :
                                                           

 ( نايف الشرعان: التعدين وسك النقود في الحجاز ونجد وتهامة في العصرين األموي والعباسي، مركز الملك فيصل1) 
 . 38م، ص2007هـ/1428للبحوث والدراسات اإلسالمية، الطبعة األولي، 

م(، ترجمة: محمد خليفة حسن، 1800-1500القارة الهندية )مايكل ن. بيرسون: الحج إلي مكة المكرمة من شبه ( 2) 
 .173م، ص2011الطبعة األولي، دار كنوز المعرفة، جدة، 

م(، عدد 1498-661هـ/ 904-41( شوقي عبدالقوي عثمان: تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة اإلسالمية )3) 
 38م، ص1990، سلسلة عالم المعرفة، يوليو 151

(4) Bosworth, Clifford E.: The New Islamic Dynasties, London 1996, P. 331. 
( مدينة واقعة علي حافتي منطقة اإلحساء شرقًا ومنطقة النفوذ الصغري غربًا بين الرياض في الجنوب الغربي والظهران 5) 

القرامطة. انظر: يحي في الشمال الشرقي، تشتهر بالزروع والبساتين الكثيرة، وهي مدينة قديمة كانت تمثل قاعدة 
 .47-46م، ص ص1993شامي: موسوعة المدن العربية واإلسالمية، دار الفكر العربي، الطبعة األولي، بيروت 

( مدينة واقعة في منطقة اإلحساء بالقرب من الخليج العربي. انظر: يحي شامي: موسوعة المدن العربية واإلسالمية، 6) 
 .40ص

لشرقية، وهي تقع بين الخليج العربي شرقًا وصحراء الدهناء غربًا، ودخلت المدينة في ( مدينة سعودية بالمنطقة ا7) 
(، وبها مجموعة كبيرة من المساجد. انظر: عبد الحكيم العفيفي: ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم في سنواته األولي علي عهد الرسول )

 .33-32م، ص ص2000هـ/ 1421لبنان، -مدينة إسالمية، الطبعة األولي، بيروت 1000موسوعة 
م، المؤتمر 1913-1871( عبد الفتاح حسن أبو علية: النقود والموازين والمقاييس في سنجق الحسا في العهد العثماني 8) 

م، 1984يناير  26-20( المنعقد في تونس في الفترة من A.C.O.Sالعالمي األول للجنة العربية للدراسات العثمانية )
 .16، صم1984هـ/1404دار المريخ للنشر، الرياض، 

( عاطف منصور رمضان: النقود اإلسالمية وأهميتها في دراسة التاريخ واآلثار والحضار اإلسالمية، زهراء الشرق، 9) 
 .408م، ص2011الطبعة الثانية، القاهرة 

الثالثة، ( موسي المازندراني: تاريخ النقود اإلسالمية، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 10) 
 .407؛ عاطف منصور رمضان: النقود اإلسالمية وأهميتها، ص137م، ص1988هـ/1408

( هو جالل الدين محمد أكبر بن همايون بن بابر، خلف أباه همايون علي عرش الهند بعد وفاته، ويعتبر أكبر هو 11) 
اهية شعبه، وهو سياسي بارع ومحارب أعظم أباطرة الهند بشكل عام، حكم لفترة كبيرة وأسهم بجهود كبيرة في سبيل رف

ماهر. لمزيد من التفصيل انظر: جمال الدين الشيال: تاريخ دولة أباطرة المغول اإلسالمية في الهند، اإلسكندرية، 
 .81-79م، ص ص1968

اسة حجاج أحمد سيد: نقود أباطرة المغول بالهند حتي نهاية عهد جهانجير )در ( انظر عن نقود اإلمبراطور أكبر: 12) 
 ؛310-146م، ص ص2012جامعة جنوب الوادي، -آثارية فنية(، مخطوط رسالة دكتوراه مقدمة إلي كلية اآلداب بقنا

Lane- Poole, Stanley: Catalogue of Indian Coins in the British Museum,The Coins of the 

Moghul Emperors of Hindustan in the British Museum, London 1892, PP. 11-55; Whitehead, 
R.B.: Catalogue Of Coins in the Panjab Museum, Lahore Vol. II, Coins of the Mughol 

Emperors, Oxford 1914, PP. 19-118. 

( استخدمت الكثير من الدول اإلسالمية التقويم الهجري في تسجيل تاريخ الضرب علي نقودهم. انظر لمزيد من 13) 
تسجيل تاريخ الضرب بالتقويم الهجري علي النقود اإلسالمية: رأفت النبراوي: التاريخ الهجري علي  التفصيل عن كيفية

 .256-217م، ص ص1989لندن، يوليو -النقود اإلسالمية، العصور، المجلد الرابع، الجزء الثاني، دار المريخ
 .425-424( عاطف منصور رمضان: النقود اإلسالمية وأهميتها، ص ص14) 

(15) Stephen Album Rare Coins, Auction 19, 15 - 17 May 2014, Lot. 1017 (10.85g).    
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( يرجع سبب تسميته بالثلث في رأي أغلب الباحثين إلي أنه يساوي ثلث مساحة عرض قلم الطومار، ويتميز هذا 16) 
وأحيانًا تطلق وأحيانًا أخري ترسم الخط بأن حروفه تنتهي بذيول دقيقة وتتجه بميلها نحو األسفل في حال التفافها، 

كاألقواس أو الدوائر. لمزيد من التفصيل انظر: رأفت محمد النبراوي: الخط العربي علي النقود اإلسالمية، مجلة كلية 
 .434؛ عاطف منصور رمضان: النقود اإلسالمية وأهميتها، ص22م، ص1997جامعة القاهرة، العدد الثامن، -اآلثار

رمضان: الكتابات غير القرآنية على السكة فى شرق العالم اإلسالمى، مخطوط رسالة دكتوراه، ( عاطف منصور 17) 
  .254-253م، ص ص1998مقدمة إلى كلية اآلثار، جامعة القاهرة 

 .330-323،329م، ص1989( حسن الباشا: األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار، القاهرة 18) 
  .458الكتابات غير القرآنية على السكة فى شرق العالم اإلسالمى، ص ( عاطف منصور رمضان:19) 
 .220( حسن الباشا: األلقاب اإلسالمية، ص20) 
 .412-411( لمزيد من التفصيل انظر: حسن الباشا: األلقاب اإلسالمية، ص ص21) 
 .237( حسن الباشا: األلقاب اإلسالمية، ص22) 
براطور أكبر من خالل المسكوكات: عاطف منصور رمضان: المهدي ( انظر دراسة تفصليلة عن مهدية اإلم23) 

والمهدوية علي المسكوكات اإلسالمية، دراسة تاريخية ألثر فكرة المهدي المنتظر علي النقود في العصر اإلسالمي، 
 .507-502م، ص ص2013زهراء الشرق، الطبعة األولي، القاهرة 

(24) Stephen Album Rare Coins, Auction 28, 18 May 2017, Lot 2206 (10.90g) . 

 .505( عاطف منصور رمضان: المهدي والمهدوية علي المسكوكات اإلسالمية، ص25) 
؛ 101-100( عاطف منصور رمضان: الكتابات غير القرآنية على السكة فى شرق العالم اإلسالمى، ص ص26) 

 .507صعاطف منصور رمضان: المهدي والمهدوية علي المسكوكات اإلسالمية، 
( الهور مدينة باكستانية مشهورة تقع في شمال شرق باكستان، وتشتهر المدينة بالحرير والذهب والفضة والمعادن، 27) 

وفيها الكثير من المساجد إضافة إلي قلعة مغولية مشهورة، ودخلها اإلسالم في نهاية القرن الرابع الهجري علي يد 
 .427مدينة إسالمية، ص 1000سوعة الغزنويين. انظر: عبد الحكيم العفيفي: مو 

( الشهور الفارسية هي اثنا عشر شهرًا هي فروردين، أودي بهيشت، خورداد، تير، مرداد، شهريور، مهر، إبان، آذار، 28) 
دي، بهمن، اسفندارموز، وكل شهر من هذه الشهور ثالثين يومًا ويحمل اسم إله من آلهة الزرادشتيين، والسنة ون هذه 

يومًا يضاف إليها خمسة أيام إضافية أو مسترقة، وتوضع في الشهر األخير من السنة وقيل في نهاية  360الشهور 
الشهر الثامن وهو شهر إبان. انظر: عاطف منصور رمضان: رموز األرقام والتقاويم علي النقود في العصر 

 .150م، ص2009اإلسالمي، زهراء الشرق، الطبعة األولي، القاهرة 
(29) Zeno. Ru, Oriental Coins Database, No. #25697 (11.17g- 20mm). 

 .220م، ص1989( حسن الباشا: األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار، القاهرة 30) 
( لمزيد من التفصيل انظر: محمد يوسف صديق: النقوش الكتابية العربية علي العمائر اإلسالمية في البنغال قبل 31) 

م، 1984مكة المكرمة، -م(، مخطوط رسالة ماجستير ، جامعة أم القري 1538-1205هـ/ 945-601عصر المغول )
 .13ص

(32) Stephen Album Rare Coins, Auction 28, 18 May 2017, Lot 2150 (5.40g) . 

، متناسق ( اإلمبراطور جهانكير هو سليم بن اإلمبراطور أكبر، ولد في مدينة أجرا، وكان قوي البنية مليح الوجه33) 
األعضاء، حصل علي الكثير من المعارف الهندية، وتثقف بالثقافتين الفارسية والتركية، واشتهر بالشجاعة والجرأة. 

 .126-124لمزيد من التفصيل انظر: جمال الدين الشيال: تاريخ دولة أباطرة المغول اإلسالمية في الهند، ص ص
 ؛460-311أحمد سيد: نقود أباطرة المغول بالهند، ص ص( انظر عن نقود اإلمبراطور جهانكير: حجاج 34) 

Lane- Poole: Catalogue of Indian Coins in the British Museum, PP. 56-102; Whitehead: 

Catalogue Of Coins in the Panjab Museum, PP. 119-171. 
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(35) Heritage World Coin Auctions, YINC Signature Sale, 6-7 January 2013, No. 3021 

(13.59g- 26mm). 

( يمتاز هذا الخط بأنه يجمع بين أصول خط النسخ وخط التعليق ومن هنا عرف بهذا اإلسم، ويمتاز هذا الخط بأن 36) 
حروفه قد قويت فيها اإلستدارة عن عن خط التعليق وزادت فيه الليونة وتجلت في حروفه األناقة واللطف والخفة بصورة 

اختراع هذا الخط إلي الكاتب اإليراني مير علي التبريزي. لمزيد من التفصيل انظر: رأفت النبراوي: الخط رائعة، وينسب 
 .24-23العربي علي النقود اإلسالمية، ص ص

 .537( عاطف منصور رمضان: النقود اإلسالمية وأهميتها، ص37) 
(38) Davidmus Collections, Inv. No. C 571 (10.90g- 20mm). 

كان بداية ظهور هذه األبراج من قبل في عهد دولة إيلخانات المغول وذلك علي نموذجين نادرين من النقود ( 39) 
هـ، األول عليه صورة العقرب والتاريخ باألرقام "في شهور سنة 713النحاسية من عهد أولجايتو ضرب سلطانية سنة 

الظن أن هذه النقود ضربت بمناسبة بناء مدينة "، ويغلب علي 713"، أما الثاني فمؤرخ "طالع سال عقرب سنة 713
انظر: عاطف منصور رمضان: رموز األرقام والتقاويم، ص  سلطانية واتخاذها عاصمة للدولة اإليلخانية في تلك السنة.

 .153-152ص
(40) Stephen Album Rare Coins, Auction 28, 18 May 2017, Lot 2263 (10.80g). 

 ( 41 . 163منصور رمضان: رموز األرقام والتقاويم، ص ( عاطف  
 ( 42 . 538( عاطف منصور رمضان: النقود اإلسالمية وأهميتها، ص  

(43) Stephen Album Rare Coins, Auction 26, 15 - 17 September 2016, Lot 1863 (11.30g).   

م في القرن الخامس الهجري في عهد الدولة ( تعتبر مدينة أحمد أباد من أهم وأكبر مدن غرب الهند، دخلها اإلسال44) 
مدينة  1000الغزنوية، وتشتهر المدينة بالكثير من الصناعات المختلفة. انظر: عبد الحكيم العفيفي: موسوعة 

 .33إسالمية، ص
(45) Stephen Album Rare Coins, Auction 26, 15 - 17 September 2016, Lot 1865.      

م بعد وفاة والده وخطب بإسمه علي المنابر وضب السكة بإسمه، وبدأ حكمه ببعض ( تولي شاه جهان الحك46) 
اإلصالحات الدينية، وأحدث الكثير من اإلصالحات اإلدارية األخري. لمزيد من التفصيل انظر: جمال الدين الشيال: 

 . 128-127تاريخ دولة أباطرة المغول اإلسالمية في الهند، ص ص
 براطور شاه جهان: ( انظر عن نقود اإلم47) 

Lane- Poole: Catalogue of Indian Coins in the British Museum, PP. 104-137; Whitehead: Catalogue Of 

Coins in the Panjab Museum, PP. 173-212. 

(48) Baldwin's Auctions Ltd, 11th January 2006, Lot No. 463 (10.96g- 19mm). 

(49) SARC, Auction 28, 18-20 May 2017, lot 2277 (11.45g). 

هـ، 1027( كان أورانجزيب هو اإلبن الثالث لإلمبراطور شاه جهان، ولد في الخامس عشر من ذي القعدة سنة 50) 
وعرف بالشجاعة والقوة والجرأة، تولي العرش بعد تغلبه علي جميع منافسيه ثم ضرب السكة بإسمه وخطب له علي 

-150يل انظر: جمال الدين الشيال: تاريخ دولة أباطرة المغول اإلسالمية في الهند، ص صالمنابر. لمزيد من التفص
152. 

( أورانجزيب كلمة مكونة من مقطعين هما أورانج وتعني عرش، وزيب وتعني زينة فيكون معني اإلسم هو زينة 51) 
 . 152هند، صالعرش. انظر: جمال الدين الشيال: تاريخ دولة أباطرة المغول اإلسالمية في ال

 ( انظر عن نقود اإلمبراطور أورانجزيب: 52) 
Lane- Poole: Catalogue of Indian Coins in the British Museum, PP. 138-161; Whitehead: 

Catalogue Of Coins in the Panjab Museum, PP. 215-270.  

(53) Classical Numismatic Gallery, Auction 2, 18 December 2010, lot 100 . 

 . 544( عاطف منصور رمضان: النقود اإلسالمية وأهميتها، ص54) 
 .152( جمال الدين الشيال: تاريخ دولة أباطرة المغول اإلسالمية في الهند، ص55) 
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 . 527( عاطف منصور رمضان: النقود اإلسالمية وأهميتها، ص56) 
هـ/ 1202-1201واإلقتصادية بمكة المكرمة في عامي ( هشام فوزي عبد العزيز: جوانب من الحياة اإلجتماعية 57) 

م  من خالل الرحلة الهندية إلي الجزيرة العربية للمراد آبادي، مجلة الدارة، العدد األول، السنة التاسعة 1787-1788
 .56هـ، ص1434والثالثون، المحرم 

(58) Bosworth: The New Islamic Dynasties, P. 296. 

(59) Sourdel, Dominque: Un Tresor de Dinars Gaznawides et Seljuqids Decovert en 

Afghanistan, BOIFD 1963, P. 210, Nos. 88-89.  

؛ ولمزيد من 540ص ( عاطف منصور رمضان: الكتابات غير القرآنية على السكة فى شرق العالم اإلسالمى،60) 
، تحقيق: محمد يوسف 8كامل فى التاريخ، جم(: ال1232ـ/ه630التفصيل انظر: ابن األثير )على بن أحمد، ت 

؛ النويري )شهاب الدين 148-147م، ص ص1987ه/1407الدقاق، الطبعة األولي، دار الكتب العلمية، بيروت 
، تحقيق: األستاذ عبد المجيد 26م(: نهاية األرب فى فنون األدب، ج1332ه/ 733أحمد بن عبد الوهاب، ت 

 .81م، ص2004هـ/ 1424لبنان،  –ب العلمية، بيروت ترحينى، الطبعة األولى، دار الكت
بضم الكاف الفارسي وإسكان الجيم وإهمال الراء المهملة بعدها ألف من بالد الهند. انظر: عبد الحي  ( الكجرات61) 

 .86-85م، ص ص2001الحسني: الهند في العهد اإلسالمي، حيدر أباد، 
ن إلي الناس، وساس األمور سياسة حسنة، وفتح فتوحات عظيمة، وكان ( تولي الحكم بعد وفاة أبيه محمود شاه وأحس62) 

سلطانًا عاداًل حليمًا متورعًا، محدثًا يتبع األحاديث النبوية، ويكتب المصاحف بيده ثم يرسلها إلي الحرمين الشريفين. 
 .210انظر: عبد الحي الحسني: الهند في العهد اإلسالمي، ص

م(: نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الوري، 1547هـ/ 954ز النجم بن فهد، ت ( المالكى )جار هللا بن الع63) 
القسم األول، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، الطبعة األولي، مكة المكرمة، 

 . 289م، ص2000هـ/1420
 . 130، 53( المالكى: نيل المنى بذيل بلوغ القرى، القسم األول، ص ص64) 
 .141-138( المالكى: نيل المنى بذيل بلوغ القرى، القسم األول، ص ص65) 
 .247( المالكى: نيل المنى بذيل بلوغ القرى، القسم األول، ص66) 
 ( انظر عن نقود السلطان مظفر شاه الثاني:67) 

Rajgor, Dilip: Standard Catalogue of Sultanate Coins of India, Bombay 1991, PP149-153; 

Goron, Stan – Goenka, G.P: The Coins of the Indian Sultanates Covering the Area of Present- 

day India, Pakistan and Bangladesh, New Delhi 2001, PP. 379-386.   

أصل سنسكريتي، أطلقت علي النقود الفضية في الهند في القرن السابع الهجري ثم انتشر  ( التانكة هي كلمة من68) 
استخدامها بعد ذلك في إيران في القرنين التاسع والعاشر الهجريين. عاطف منصور رمضان: النقود اإلسالمية 

 .405وأهميتها، ص
(69) Zeno. Ru, Oriental Coins Database, No. #167795 (7.11g- 17.5mm). 

( السلطان في اللغة من السالطة بمعني القهر ومن هنا أطلق علي الوالي، وورد هذا اللفظ في آيات قرآنية عديدة 70) 
بمعني الحجة والبرهان، وهذا اللفظ مأخوذ من اللغة اآلرمية والسريانية. لمزيد من التفصيل انظر: حسن الباشا: األلقاب 

 .329-323اإلسالمية، ص ص
 . 523لباشا: األلقاب اإلسالمية، ص( حسن ا71) 
 .360( حسن الباشا: األلقاب اإلسالمية، ص72) 
 .642( المالكى: نيل المنى بذيل بلوغ القرى، القسم الثاني، ص73) 
هـ، وأحسن إلي الناس، وفتح فتوحات عظيمة، وخطب له في بقاع كثيرة 932( تولي الملك يوم عيد الفطر سنة 74) 

هـ، فسار إلي بالد الساحل ثم كر راجاعًا إلي 942للهزيمة من اإلمبراطور المغولي همايون سنة بأنحاء الهند، تعرض 
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بالده وضبطها مرة أخري بعد عودة همايون إلي دهلي. انظر: عبد الحي الحسني: الهند في العهد اإلسالمي، 
 .211ص

 . 675-674( المالكى: نيل المنى بذيل بلوغ القرى، القسم الثاني، ص ص75) 
 ( انظر عن نقود السلطان بهادر شاه:76) 

Rajgor: Standard Catalogue of Sultanate Coins of India, PP. 153-155; Goron – Goenka: The 

Coins of the Indian Sultanates, PP. 387-392. 

(77) Zeno.Ru, Oriental Coins Database, No. #167823 (2.29g- 14mm). 

( تولي الحكم بعد عمه بهادر شاه واستقل به ثماني عشرة سنة وشهرين، فتح الكثير من البالد، أوقف الكثير من 78) 
القري علي الحرمين الشريفين، وله رباط بمكة المكرمة يعرف بسوق الليل يشتمل علي مدرسة وسبيل ومكتب لأليتام 

هـ. انظر: عبد الحي الحسني: الهند في 962لمانه سنة وخالوي وله غير ذلك من المآثر الحسنة وقتل علي يد أحد غ
 . 212العهد اإلسالمي، ص

م(: درر الفوائد المنظمة فى أخبار الحج 1569هـ/ 976( الجزيرى )عبد القادر بن محمد بن إبراهيم األنصاري، ت 79) 
 252هـ، ص1384قاهرة، ، تحقيق: محمد حسن محمد، الطبعة األولي، المطبعة السلفية، ال1وطريق مكة المكرمة، ج

-253  . 
 ( انظر عن نقود السلطان محمود شاه الثالث:80) 

Rajgor: Standard Catalogue of Sultanate Coins of India, PP. 157-159; Goron – Goenka: The 

Coins of the Indian Sultanates, PP. 393-402. 

(81) Zeno.Ru, Oriental Coins Database, No. #167910 (7.11g- 17.5mm). 

، 5م(: منائح الكرم فى أخبار مكة والبيت ووالة الحرم، ج1713هـ/1125( السنجارى )على بن تقى الدين، ت 82) 
 .510م، ص1998هـ/ 1419تحقيق: ماجدة فيصل زكريا، الطبعة األولي، جامعة أم القري، 

مكة إتحاف فضالء الزمن بتاريخ والية م(: تاريخ 1760هـ/ 1173( المكى )محمد بن على بن فضل الطبرى، ت 83) 
 .127م، ص1996بني الحسن، تحقيق: محسن محمد حسن سليم، الطبعة األولي، دار الكتاب الجامعي، 

 131( شوقي عبدالقوي عثمان: تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة اإلسالمية، ص84) 
عاصمة أسرة عادل شاه، وبها الكثير من القصور والمساجد ( بيجابور هي مدينة هندية واقعة في إقليم الدكن، وهي 85) 

 .351والصناعات. انظر: يحي شامي: موسوعة المدن العربية واإلسالمية، ص
(86) Bosworth: The New Islamic Dynasties, P. 325. 

 .121ص ( عبد الحي الحسني: الهند في العهد اإلسالمي،87) 
(88) Goron – Goenka: The Coins of the Indian Sultanates, P. 314.  

(89) Goron – Goenka: The Coins of the Indian Sultanates, P. 314.  

( راف فان الر: اكتشاف جديد لمسكوكة الطويلة من بيشابور، ترجمة/ مظفر الشيخ قادر، مجلة المسكوكات، العددان 90) 
 .408مية وأهميتها، ص؛ عاطف منصور: النقود اإلسال73م، ص1980-1979، بغداد، 10-11

(91) Wood, Howland: The Gampola Larin Hoard, ANS, New York 1934, P.9. 

؛ عبد 238-236ش، ص ص 1347( أبو الحسن ديانت: فرهنك تاريخى سنجش ها وارزش ها، جلد دوم، تبريز، 92) 
؛ محمود 15-13العثماني، ص صالفتاح حسن أبو علية: النقود والموازين والمقاييس في سنجق الحسا في العهد 

مسعود: نقود الصفويين الذهبية والفصية فى ضوء مجموعة متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة، مخطوط رسالة ماجستير 
؛ أحمد رجب: العمالت السلكية )الالرين(، مجلة 299-298م، ص ص1998جامعة القاهرة، -مقدمة إلى كلية اآلثار

 .1م، ص2006-2005الحادى عشر،  جامعة القاهرة، العدد-كلية اآلثار
( علي منصور نصر: مكانة الخليج التجارية في العصر العثماني،بحث منشور ضمن أعمال ندوة اتحاد المؤرخين 93) 

 .446م، ص2000العرب عن الطرق التجارية في الوطن العربي، القاهرة 
(94) Wood: The Gampola Larin Hoard, P. 13 
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 .5-4لسلكية، ص ص( أحمد رجب: العمالت ا95) 
(96) Wood: The Gampola Larin Hoard, PP. 26-27 

 .74( راف فان الر: اكتشاف جديد لمسكوكة الطويلة من بيشابور، ص97) 
(98) Mitchiner, Michael, The World of Islam, Oriental Coins and Their Values. London 1977, P. 315, 

Nos. 2312- 2313. 

 (  ( انظر عن نقود علي عادل شاه الثاني: 99

Mitchiner, The World of Islam, PP. 315-316, Nos 2314-2322; Rajgor: Standard Catalogue of 

Sultanate Coins of India, PP. 46-47; Goron – Goenka: The Coins of the Indian Sultanates, P. 318. 

(100)Todywalla Auctions, Auction 102, 22 April 2016, Lot 160 (4.66g); Spink Auctions, Auction 

16041, 27 September 2016, Lot 16. 

(101) Prashant P. Kulkarni: New Discoveries in Larins of India, Journal of the Oriental Numismatic 

Society, No. 186, 2006, P. 44. 

د الدكن في الهند هو عالء الدين البهمني، وكان ذلك في أيام دولة بني تغلق ( أول من أسس الدولة البهمنية ببال102) 
 .201حين أقطعه السلطان عدة قري من أرض الدكن. عبد الحي الحسني: الهند في العهد اإلسالمي، ص

 .7( أحمد رجب: العمالت السلكية، ص103) 
 .132اإلسالمية، ص ( شوقي عبدالقوي عثمان: تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة104) 

(105) Goron – Goenka: The Coins of the Indian Sultanates, P. 288.  

( تولي الحلكم بعد وفاة والده محمود شاه، وصار نظيرًا لما وقع للخلفاء من بني العباس مع األتراك في مصر، 106) 
 .206إلسالمي، صومات سنة سبع وعشرين وتسعمائة. انظر: عبد الحي الحسني: الهند في العهد ا

( هذا النقد محفوظ بمجموعة السيد عبدهللا جاسم المطيري الخاصة بدبي. انظر: أحمد رجب: العمالت السلكية، 107) 
 .8ص

( نصير أحمد نور: شركة الهند الشرقية اإلنجليزية منذ تأسيسها حتي سقوط دولة المغول اإلسالمية في الهند 108) 
م، 1991هـ1411جامعة أم القري، مكة المكرمة،  –رسالة دكتوراه م(، مخطوط 1857-1600هـ/ 1009-1273)

 .40-35ص ص
 . 23( مؤسسة النقد العربي السعودي: تطور النقود في المملكة العربية السعودية، ص109) 
 .25( مؤسسة النقد العربي السعودي: تطور النقود في المملكة العربية السعودية، ص110) 
يكل، دخل العراق مع احتالل اإلنجليز له ثم زال بزوالهم، وكان يساوي ثمانية أفلس. ( اآلنة هي نقد هندي من الن111) 

 .109انظر: موسي المازندراني: تاريخ النقود اإلسالمية، ص
 . 23( مؤسسة النقد العربي السعودي: تطور النقود في المملكة العربية السعودية، ص112) 

(113) Baldwin Auctions, Auction 94, 6 May 2015, Lot. 1446. 

( ينسب هذا التقويم إلي ميالد السيد المسيح، وقيل إن صاحب الفضل في العمل بهذا التقويم هو الراهب ديونيسس 114) 
م، والتقويم الميالدي هو تقويم شمسي أي تشغل سنته الزمن الذي تقطعه األرض في 532إكسيجيوس وذلك في سنة 

د في نفس الموضع الذي كانت عليه فيه السنة الماضية، وهو تقويم طبيعي دورانها حول الشمس دورتها الكبري لتعو 
يتفق مع فصول السنة األربعة. لمزيد من التفصيل انظر: عاطف منصور رمضان: النقود اإلسالمية وأهميتها، ص 

 .596-595ص
(115) Stephen Album Rare Coins, Auction 22, 14 - 15 May 2015, Lot. 1946. 

(116) Stephen Album Rare Coins, Auction 22, 14 - 15 May 2015, Lot. 1016. 
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متحف الفي ضوء نموذجين محفوظين ب م19هـ/13الحالق في مصر في القرن  " دوالب" حمل
 فنية" آثارية"دراسة االثنوجرافي 

 ثابت محمود ةحماد  د/                                                             

  جامعة الفيوم –كلية اآلثار –مدرس  
 :البحث ملخص

دوالب الحالق أو المزين، حمل أو يهدف هذا البحث لدراسة ونشر لنموذجين لما يعرف باسم   
محفوظان بمتحف الجمعية النموذجان  ذانوظيفة الحالق، وهبوكذلك كان يعرف باسم حمل أو إشعار 

ويلقي البحث  "،THE EGYPTIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY" الجغرافية المصرية
الضوء على وظيفة الحالق في مصر في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين واألدوات التي كان 

ومن أهم متعلقات الحالق هو هذا الدوالب أو حمل "المزين" في تلك الفترة،  يستخدمها الحالق
وكان ، و الحالقأالمزين  بمهنةر ايفة اإلشعظ، منها و الدوالب أكثر من وظيفة اوكان لهذالحالق، 
أو ما يعادل المحل المتنقل للمزين  كدكان استخدموكذلك  ،في حفالت الختانالدوالب ايضًا يستخدم 

تتناول المظاهر  التيالحالقين في تصاوير المستشرقين  دواليبفي بعض االحيان، وظهرت 
ما جاء في صور المستشرقين في تلك الفترة، وهو ما يساعد على مقارنة  الحضارية في مصر

لنماذج المحفوظة بالمتحف، ويشتمل البحث على دراسة للمواد الخام المستخدمة في صناعة هذه وا
ارز بمثل أسلوب الحفر الفي هذه النماذج والصناعة المستخدمة  ةالزخرف يبوكذلك أسال الدواليب

وتعددت الزخارف المنفذة على هذه الدواليب وكانت غالبية الزخارف هي الب، أسلوب الصب في القو 
ووظيفة الدوالب، فظهرت  الدواليبوهناك عالقة بين الزخارف المنفذة على هذه الزخارف اآلدمية، 

ة، وكذلك مناظر لرسوم حيوانية ليعليها مجموعة من المناظر التصويرية التي تمثل قصص للتس
 باإلضافة إلى الزخارف النباتية.  مختلفةوآدمية 

 الكلمات المفتاحية:
 .مهنة – حرفة – حضارة – رصم –مزين –حالق –دوالب  –مل ح

 مقدمة:
الحرفة و  ؛تعتبر مهنة أو حرفة الحالقة من المهن الهامة التي ُعرفت في مصر منذ القدم     

والصناعة بمعني واحد فيقول ابن منظور: "المحترف الصانع وفالن حرفيي والمحرف الذي نما ماله 
، والحرفة هي مصادر الكسب التي (1)والحرفة، والحرفة الصناعة، وحرفة الرجل صنعته" االسموصلح 

وقد  ،(2)و خدمات أخري أجارة أو زراعة أو عمل يدوي سواء كان صناعة تيجيدها الشخص من 
تواجدت المهن اليدوية مع بداية الحياة البشرية، وكانت حاجة اإلنسان هي الحياة بصورة كريمة لذا 
ابتكر العديد من الحرف لسد حاجاته، فحاجاته للطعام والشراب دفعته البتكار األواني المختلفة، 

لنسيج، ثم ابتكر العديد من وعندما احتاج الى الملبس لوقاية جسده من البرد كان الدافع البتكار مهنة ا
المهن المختلفة لسد احتياجاته، ثم جاءت الحاجة إلى الزينة فابتكر العديد من الصناعات المعدنية 
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شهدت مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر العديد من الحرف، منها ما ، و (3)المختلة لتلبي احتياجاته
إلى عصور سابقة، ومنها حرف جديدة شهدتها تلك الفترة، ومع التقدم والتطور الذي  أصولهيرجع في 

 (4)وكانت طوائف الحرفيينشهده المجتمع المصري القاهري في تلك الفترة انقرضت حرف قديمة، 
، (5)% من المجتمع المصري 25والصناع في القاهرة في القرن التاسع عشر تعادل ما يقرب من 

مزينين  نما بيطائفة  204لحرفين في القاهرة في تلك الفترة حتي بلغ عددهم وتعددت طوائف ا
ن يؤلفون فئة نشطة في المجتمع، وكان أفراد يو ، وكان الحرف(6)وغيرها من الحرف وعطارين ونجارين

وهو ما  )طائفة( خاص بهم لتنظيم مصالحهم المشتركة، كل حرفة أو صناعة ينتظمون في تكتل
وقد عاش معظم الحرفيين معيشة متوسطة الهم  بات الذي يضم أفراد كل حرفة،يعرف بنظام النقا

ينشأ  ارين والهم بالفقراء المحتاجين، وكان لكل حرفة شيخها ينظم شؤونها ويحل مو سيباألغنياء الم
في مناقشة األمور المتعلقة  من مشكالت ويكون الواسطة بين أفراد الطائفة والحكومة الطائفةأفراد  بين
ا وفيما تفرضه عليها من ضرائب، حيث كانت الحكومة تخاطب شيخ الطائفة فيتولى توزيع به

   .(7)الضرائب المفروضة
 "المزينين" في مصر: طائفة الحالقين

ومن الحرف التي انتشرت في مصر في القرن التاسع عشر مهنة الحالق، وشكلت حرفة الحالقة     
بكل ما تحمله دالالت الكلمة من معني جانبًا مهمًا من الحياة اليومية في العالم كله عبر العصور 

أي من فئات  التاريخية، وألن مسألة الحالقة جزءًا مهمًا من حياة الناس، فال يمكن أن يستغني عنها
، ومن (8)المجتمع قاطبة، غنيًا كان أو فقيرًا، وإن اختلفت ظروف وطريقة الحالقة لدي كل فئة

المحتمل أن تكون مهنة الحالقة ُعرفت منذ عصور قديمة جدًا، فُتظهر المعالم األثرية والبرديات في 
ولحاهم،  مالقي رؤوسهمصر القديمة وجود الحالقين وذلك من خالل مالمح الرجال الذين يظهرون ح

وذكرت البريات أن الحالقة للجسد من األوامر الكهنوتية التي نصت عليها أوامر الكهنة، وعند 
كان ، و (9)اليونانيون القدماء كان هناك حالقين خاصين برجال الدولة والشعراء والفالسفة وغيرهم

خاصة من كان منهم متصاًل للحالقين شأن كبير في القرون الوسطي وذلك في أغلب بالد العالم 
وإعداده  ميرثم تجميل األ بأكابر رجال الدولة، فكانوا يقومون بالحالقة اليومية وكذلك صباغة الشعر

وعندما جاء االسالم زاد من ، (10)خبار المدينة كلهاأاشيته وهم في أثناء ذلك يقصون عليه حلمقابالت 
صلي هللا عليه وسلم الحالقين ودعا للمحلقين  قيمة المهن والحرف البسيطة، فلقد بارك رسول هللا

بعد الوقوف من عرفات ثالث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة فأصبحت لهم مهنة كبيرة في  مرؤوسه
 .(11)العالم االسالمي

يمتتتاز ، و (12)حتالق 836واشتتهرت طائفتة الحالقتين فتي مصتر فتي القترن التاستع عشتر وبلتغ عتددهم   
ذاتهتتتا، وكانتتتت  فتتتييتوخونهتتتا غريبتتتة  التتتتيوالطريقتتتة  ،مهنتتتتهم فتتتيالحتتتالق المصتتتري بالحتتتذق والرشتتتاقة 

بتداخل  الخشتبي الكرستيأساليب الحالقين المصريين تبعث على الملتل، وهتى أن يجلتس اإلنستان علتى 
 فتتيراغتتب ، وكتتان ال(14)وذلتتك فتتي وقتتت االنتظتتار (13)حتتانوت الحتتالق حتتتى يقتتدم إليتته فنجانتتا متتن القهتتوة
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 فتيمعدنيتة مثبتتة متن طرفهتا  دوره وعندئتذ يجتد فتوق رأسته ستاقاً  يتأتيحتتى  الحالقة ينتظتر وقتتا طتويالً 
 ،اتً ا ضيقتتتً بشتتكل القمتتع مثقوبتتة ثقبتت يتتةالطتترف األختتر المقتتوس آنيتتة معدن فتتي ةالحتتائأ أو الستتقف وحاملتت

ينستكب متن اآلنيتة المعلقتة علتى رأسته  فبينما يحمل بيديه تحت ذقنه صحنا للحيتة متن المعتدن مستتديراً 
ماء فاتر يستعمله الحالق لغسل رأسه ووجهه ورقبته بالصابون، ويتناول موسى حقيرة الشكل مصنوعة 

،  ثم يسند رأس الزبون إلى (15)الخشبي الكرسيألمانيا، ويرتكز الحالق بقدمه اليسرى على  فيالنصل 
متن أعلتى الختد اليسترى إلتى أستفله،  ثتم  الة الشعر مبتدئاً إز  فيركبته بعد تغطيته إياها بمنديل، ويشرع 

بأء ألن بتتهتتذه العمليتتة ثتتم يقتتوم بحلتتو اللحيتتة، وكتتل هتتذه العمليتتات تتتتم  ينتقتتل إلتتى الختتد اليمنتتى مكتترراً 
بزبون أخر  ليحتفي، هذا إلى جانب أن الحالق قد يترك زبونه (16)األحاديث والمحاورات تتخللهما حتماً 

وكان الحالق غالبتًا متا يرتتدي القفطتان ، (17)م له شبك التبغ ويجهز له فنجان قهوةقد دخل حانوته فيقد
من الرقبتة وينتهتي حتتي أغمتس القتدمين ويغطتي الجستد  أويبدو على شكل قميص وهو لباس كامل يبد

وهتتي قطعتتتان  "الدشداشتتة"ام طويلتتة تصتتل إلتتى رستتغ اليتتدين، وعرفتتت باستتم متتكأبالكامتتل تقريبتتًا، وذات 
والجبة: الجبتة بالضتم والتشتديد: ضترب متن ، (18)خلفية واألمامية تسمي الجبة واألخرى مامية أ إحداهما

ينطتو  عربتيمقطعات الثياب، تلبس، والجمع جبب وجباب، مشتقة من الجب وهو القطع، والجبة لفظ 
الكلمتتتتة  لهتتتتذهأن  ي:دوز  ويتتتتذكر، ويرتتتتتدي فتتتتوق رأستتتته العمتتتة، (19)فتتتي مصتتتتر بكستتتتر الجتتتتيم وتخفيفهتتتا 

الكلوتتتتة أو الكلوتتتتات، متتتن قطعتتتتة القمتتتتاش  أيمتتدلوالن: األول يشتتتير إلتتتى العمامتتتة بقضتتتها أو قضتتيفها 
يعنتى قطعتة القمتاش وحتدها، وهتى  الثتانيالعمتتامة تتدعى كتذلك "عمتة"، والمتدلول  وهتذهالملفوفة حولهتا 

يقابتل  ألنتهحالق هذا التزي وسبب اتخاذ ال، (20)التي تلف حول الطاقة الكلوتة أو الطاقيات أو الطواقي
خاصتتتتة بتتتته فتكتتتتون مكتتتتان لتجمتتتتع الكثيتتتتر متتتتن ال هالكثيتتتتر متتتتن الشخصتتتتيات وكتتتتذلك عنتتتتد وجتتتتود دكانتتتت

  .الشخصيات
 وكان للحالق العديد من المتعلقات منها حمل أو دوالب الحالق. 

 أواًل: الدراسة الوصفية
بنموذجين لدوالب أو  (22)االثنوجرافي""المتحف  (21)يحتفظ المتحف الملحو بالجمعية الجغرافية   

 االجتماعيةوالتي تعبر عن الحياة من المتحف حمل الحالق "قيد التسجيل"، وذلك في القاعة األولي 
كما حوت سجالت المتحف ، وهذه القطع (23)وأوائل القرن العشرين م19و 18في مصر في القرون 

 إلى المتحف منذ بداية القرن العشرين.قد ُضمت 
 (1)نموذج رقم 

 .دوالب" الحالقحمل أو ": التحفة
 الرقيو.األحمر النحاس  المادة الخام:
 ."االثنوجرافيمتحف الجمعية الجغرافية بالقاهرة"  مكان الحفظ:

 ،سم18البابات  ، ارتفاعسم135ارتفاع "البدن:، سم78العرض  سم،179الدوالب  ع: ارتفااألبعاد
 ."سم26واألرجل 
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 م.19هت/13: القرن التاريخ
  اسطواني.نصف الشكل : 
 (.6: 1: رقم)  اللوحات
 :الوصف

 الشكل العام:
محمول هو "، يتكون من ثالثة أجزاء رئيسية، البدن و اسطوانيق على شكل "نصف الدوالب ح   

من البدن يتكون و شكال البابات ويبلغ عددها عشرة بابات، أعلى بأ على أربعة أرجل طويلة وينتهي من 
ة وهي تعتبر الجزء األهم في حمل الحالق من حيث الناحية الفنية فهو الجزء حية مسطامام ةواج

 والجزء الخلفي المشكل على هيئة نصف أسطوانية، الذي يضم الزخارف المختلفة المنفذة على الدوالب
الشكل المستطيل  يأخذولي وكانه االمامية فيبدو الحمل من الوهلة األ ةالواجهمن هذا الجزء ظهر يوال 

، ويشتمل الجزء الخلفي على باب صغير مستطيل الشكل ي يمثل الواجهة األمامية من الدوالبلذاو 
  يفتح على خزانة صغيرة لحفظ أدوات المزين.

 :الزخارف
جاءت زخارف دوالب هذا النموذج موزعة في خمس مستويات رأسية، كل مستوى يضم منظر    

زخرفي مستقل، فالمستوى األول يضم منظر لقوافل محملة بالهدايا، ويتكون المنظر من مجموعة من 
الفرسان بزيهم العسكري وهم يحملون فيما بينهم أحمال بين فارسين، ويحمل فارس أخر األسلحة ومن 

امهم جمل محمل بهدايا وجمل أخر من خلفهم وخلف الجمل يظهر فارس بزيه العسكري ليكون أم
المنظر في مجملة ما يشبه القوافل أو المواكب التجارية، أما المستوى الثاني فيضم مرآة معدنية في 
 المنتصف تقسم ساحة المستوى الى قسمين، وُنفذت المرآة بواسطة التفريغ داخل شكل هندسي مكون 
من مستطيل متوج بعقد نصف دائري ُزخرفت قمة العقد بإطار يدور حول العقد ملئ بالداخل بأشكال 
النقاط المتماسة في حين يزخرف طاقية العقد شكل طائران متقابالن، ويزخرف الجزء األيمن من هذا 

طائر  حيوانية وسأ مناظر ألشجار محورة يعلوها رسم سالمستوى منظر خرافي ألشكال آدمية برؤو 
محور ُنفذ بحجم كبير، أما يسار المستوى فُزخرف بمناظر القوافل فيظهر فارسان بزيهم العسكري وهم 

أعلى الفارسان يظهر طائران بحجم كبير في وضع المواجه  يحملون فيما بينهم حمل واحد، ومن
المناظر  يفصل بينهم فرع نباتي، ومن خلف الفارسان يظهر كائن بجسم آدمي ورأس حيوان وُنفذت

وسأ رسوم أشجار وفروع نباتية كثيفة، أما المستوى الثالث فيضم مرايتان ُنفذت داخل شكل هندسي 
مماثل للشكل السابو الذي نفذت به المرآة في المستوى الثاني، وتحصر المرايا المعدنية مساحة 

جانبي المرايا  ُزخرفت بمنظر لفارس بشكل محور بزيه العسكري على أرضية من فروع نباتية، وعلي
توجد أشكال حيوانية بين األشجار الكثيفة تمثل مناظر لغابات فيظهر منظر ألسد ومن أسفل منه فيل 
بمنظور جانبي، أما المستوي الرابع فيضم مناظر لحيوانات عديدة تملئ ساحة المستوى بالكامل وسأ 

ومن أسفل منه يظهر  مناظر األشجار الكثيفة، فيظهر من جهة اليمين منظر لفيل بشكل محور
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حيوان محور قريب الشبه بشكل الكبش، ويليه منظر ألربع حيوانات ُنفذت بشكل زخرفي بعيد تمامًا 
عن الطبيعة وهو شكل أشبه بالرسوم الخرافية، فاألربع حيوانات بأجساد مختلفة اثنان في المستوي 

حيوانات األربع بمنظر جانبي العلوي بأجساد ثيران واثنان في المستوى السفلي بأجساد أسود وال
ويجتمعوا برأس واحدة في وضع المواجه والرأس قريبة الشبه برأس األسد، يليهم منظر لحيوان محور 
قريب الشبه بشكل الكبش ومكرر اسفل منه، يليه شكل أسد محور جاء بمنظور جانبي ورأسه في 

الكبش، والحيوانات ُنفذت وسأ  وضع المواجه، ومن أسفل منه شكل محور لحيوان قريبه الشبه بشكل
األشجار الكثيفة والتي توحي بأشكال الغابات، أما المستوى الخامس واألخير فيضم أيضًا مجموعة 
من الحيوانات المحورة تبدأ من الجهة اليمني برسم محور لكبش وأسفل منه شكل محور لحيوان قريبه 

كل فيل محور ومن أسفل منه شكل لكبش، الشبه بشكل الفيل، يليه رسوم لكبشان محوران، يليهم ش
يليهم شكل لكبشان محوران، ونفذت هذه  الحيوانات وسأ مناظر طبيعية ألشجار وفروع وأوراق نباتية 
تملئ الساحة بالكامل توحي ايضًا بأشكال الغالبات، أما الجزء الخلفي النصف اسطواني فصنع من 

بسيطة من أزهار نباتية محاطة بأوراق نباتية، الخشب، ويضم ساحة وسطي نفذت بها زخارف نباتية 
وجاءت الوحدات موزعة بواقع وحدة زخرفية وسطي وأجزاء منها في الجوانب األربعة، ويحيأ بالساحة 
الوسطة اطار مستطيل خالي من الزخارف، وفي المنتصف باب صغيرة يفتح على خزانة تستخدم في 

 حفظ أدوات المزين.   
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 (1( تفاصيل من اللوحة رقم)5لوحة رقم)
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جاءت زخارف هذا النموذج من حمل أو دوالب الحالق، موزعة في خمس مستويات رأسية، كل   
مستوى يضم منظر زخرفي مستقل، فالمستوى األول مزين بمنظر تصويري يمثل أشكال غابات أو 
مناظر طبيعية، فيضم المنظر أشكال أشجار زخرفية بواقع شجرة في كل جانب، واألشجار تنتهي 

وتتدلى نهايتها ألسفل منتهية بأوراق نباتية كبيرة الحجم، ويرتكز على فروع الشجرة بفروع عديدة 
الواقعة في الجهة اليمني طائر بحجم كبير، ويتوسأ الشجرتين رسم لمنظر خرافي مكون من أسد 
محور في وضع الثبات نفذ بمنظور جانبي ويلتف حول األسد أفعي بحجم كبير وفوق األسد شكل 

السكون، أما المستوي الثاني فيضم المرايا الدائرية وعددهم اثنان يتوسطا المستوي طائر في وضع 
وتقسم ساحته الى ثالث أجزاء، يزخرف الجانين منظر لفارس بزيه العسكري ويمسك بيده اليمني شكل 
الرمح، ونفذت المناظر على أرضية من زخارف نباتية لفروع وأوراق نباتية كبيرة الحجم، أما الجزء 

ألوسأ فيضم منظر فارس بزيه العسكري وهو يمتطي صهوة جواده ويرفع سالحه فبيده اليمني سيف ا
واليسرى ترس، وُنفذ المنظر ايضتًا على أرضية من زخارف نباتية لفروع وأوراق نباتية، أما المستوي 

جزء منها ُيزخرف كل  نالثالث من الدوالب فيضم مرآه دائرية واحدة تقسم ساحة المستوي إلى جزئيي
منظر لحيوان بين شجرتين، فيضم الجزء األيمن منظر لفيل بين شجرتين بأفرع تنتهي بأوراق نباتية 
كبيرة الحجم، أما الجزء األيسر فيضم منظر ألسد محور بين شجرتين بأفرع تنتهي بأوراق نباتية، 

وسأ رسوم األشجار والحيوانان ُنفذا بمنظور جانبي، أما المستوي الرابع فيضم مناظر لحيوانات 
كمنظر لغابات طبيعية، فيظهر جهة اليمين منظر لغزال محور عن الطبيعة في وضعية الحركة وسأ 
األشجار يليه منظر لحيوانان في وضع المواجه يفصل بينهما شجرة كثيفة والحيوانان هما أسد في 

رة بأفرع نباتية تنتهي الجهة اليمني وجمل في الجهة اليسرى، ويظهر في الجانب األيسر للمنظر شج
بأوراق نباتية كبيرة الحجم، أما المستوي الخامس واألخير فيضم منظر لحيوانان في وضع المواجه 
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وضعية الحركة بين يفصل بينهم شجرة، والحيوانان هما أسد وفيل، وعلى جانبيهما رسوم لغزالن في 
 بو.األشجار الكثيفة،  أما الجزء الخلفي فهو مماثل للنموذج السا
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 :ةالتحليليالدراسة  :ثانياً 
 :وظيفة حمل أو "الدوالب" الحالق

 :كاالتيكان لدوالب أو حمل الحالق أكثر من وظيفة، ويمكن تناولها 
 "المزين" الحالقأو االعالن بوظيفة ولى إشعار الوظيفة األ 

، ووظيفة المزين من (24)والحالق هو المزين ،ستخدم الدوالب كإشعار بوظيفة أو حرفة المزينأُ     
وكلمة مزين مشتقة من التزين أي الشخص الذي يقوم رفت في مصر اإلسالمية، المهن التي عُ 

 ثرية جنائزية من حوالي القرن الثاني عشر الهجري/أووردت كلمة مزين في كتابات ،     (25)بالتزين
سم" يعقوب بن اسحو االثامن عشر الميالدي، وذلك على شاهد قبر رخامي بمتحف الفن اإلسالمي ب

 . (26)بن موسي المزين"
العتتالج وخاصتتة فتتي يمتتارس بعتتض طتترق ا تً حيانتتوكتتان المتتزين يمتتارس مهتتن أختتري غيتتر الحالقتتة، فأ   

قتد ف ،(28)العمليتات الجراحيتةمثتل  (27)كان الحالق يمارس بعض مهتن الطتبف ة،بعض األقاليم المصري
  ،(30)بعتتض العمليتتات الجراحيتتة الخاصتتة بالتجميتتل (29)متتارس بعتتض الحالقتتون فتتي القتترن التاستتع عشتتر

كتتان علتتم الجراحتتة فتتي بدايتتة الدولتتة اإلستتالمية متتن الصتتناعات الممتهنتتة التتتي يجتتب أن يتستتامى حيتتث 
 ،والحّجتامين المزينينختصاص االطبيب عن ممارستها، وكانوا يسمونه )صناعة اليد(، وبقي لفترة من 

األطباء التذين يقومون بالعمليات الجراحية البسيطة؛ كالكي والفصد والبتر، تحت إشراف وإرشاد وكانوا 
لكتن هتذه الحالتة لتم  ،ممتا كتبته أبقتراط وبتولس وجتالينوس وغيترهم (31)كانوا يستقون معلومتاتهم الجراحيتة

وقتتد ذكتتر الستتبكي أن المتتزين عليتته متتا علتتى الطبيتتب وأن بعتتض النتتاس كتتانوا يتتأتون  ،(32)تتتدم طتتوياًل 
 .(33)المزين لخرق أذنهم

الختتتتان، والختتتتان  عمليتتتة يضتتتاً أ الحتتتالق أو المتتتزين  ومتتتن العمليتتتات الجراحيتتتة التتتتي كتتتان يمارستتتها    
َخَفَض الجارية َيْخِفُضها َخْفضًا وهو كالِختتان للغتالم وَأْخَفَضتْت هتي وقيتل للصبيان والخفض للفتيات، ف

َخَفتتض الصتتبيِّ َخْفضتتًا َخَتنتته فاستتتعمل فتتي الرجتتل واأَلْعتتَرُف َأن الَخْفتتَض للمتترَأة والِختتتاَن للصتتبّي فيقتتال 
حتتدي الوظتتائف الهامتتة التتتي كتتان افهتتي ، (34)ُخِفَضتتْت وللغتتالِم ُختتِتَن وقتتد يقتتال للختتاتن ختتافضللجاريتتة 

 ي.العشرين الميالدالقرن "المزين" في مصر خالل القرنين التاسع عشر و  يمارسها الحالق
 التي كانت تتم فتي شتوارع القتاهرة، فكتان (35)وبالتالي كان هذا الدوالب يستخدم أثناء حفالت الختان   

ختتن يُ متام زفتة المطتاهر، وكتان أالحالق يحمل عادة حمله هذا في الموالد واألسواق خاصتة ليمشتي بته 
ا ويعمتد الوالتدان إن ستمحت أحوالهمتتا تً الخامستة أو السادستتة متن عمتره وأحيانتا الحقتت هالصتبى عنتد بلوغت

العاصتتمة وفتتى منتتاطو مصتترية أختترى إلتتى  يالماديتتة قبتتل المباشتترة بشتتعائر هتتذا الطقتتس المعتتروف فتت
جتوار مستكنهما ويستتغلون مناستبة االحتفتال بعترس  يشوارع متعتددة واقعتة فت يعرض ابنهما وتجواله ف

حتتاالت  يالصتتبى عتتادة عمامتة متتن الكاشتتمير األحمتر ولكنتته فتت ميتتتعمو  ،(36)الحفتليص نفقتتات لتتمتا لتق
وغيرهتا  (40)والصتفا (39)ويضتع القترص (38)والسلطة (37) دم تهندم البنات، فيلبس اليلكنأخرى يكون مته

وثيابتته أجمتتل متتن أن  ،متتن الحلتتى النستتائية لجلتتب العتتين إلتتى منظتتر لباستته فيحولهتتا بتتذلك عتتن شخصتته
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إذا تتتتم استتتتعارتها متتن إحتتدى الستتتيدات وتكتتون فضفاضتتتة متتن غيتتر مقتتتاس الصتتبى، وكتتتذلك  توصتتف،
يخفى  ي د الصبى اليمنى منديل مطو ي يحصان يغطى سرجه بغطاء مزركش لنقله، ويجعل ف يستأجر

هر اكمتتا كانتتت العتتادة أن يركتتب المطتت، (41)بعضتتا متتن قستتمات محيتتاه فيحميتته بتتذلك متتن العتتين الشتتريرة
وترش  هل األسرةأ الحصان أمام والده ويخترق الحي في زفة طويلة تصاحبها الموسيقيات وأفراد الحي و 

الذي قام بعملية الختان وهو يحمل حمله هتذا  س الموكب الحالقأوعلى ر ، (42)الروائح الزكية والعطور
عتتزاز منته بوظيفتته لتذلك ا ة و بيتنه هو الذي قام بالعمليتة الطأشاره منه بوظيفته و اهذا  يعلى كتفيه، وف

 و متا ُعترف بزفتةان هتذا الحفتل ختاص بالختتان أن تقدمه للموكب ليتدل علتى أي أكان يتقدم الموكب، 
 بوظيفة الحالق. تفيه أثناء الموكب إشعاراً لحمل علي كا"المطاهر"، وحمله هذا 

 في مصر في القرن  االجتماعيةالتي تناولت مظاهر الحياة  (43)صور المستشرقين وبالنظر إلى
قد استهوتهم حياة الشرق فقضوا ايامتًا وأشهر في  (44)م، حيث هناك بعض المستشرقين19 هت/13

قد ف ،(45)ديار المسلمين ودرسوا أحوالهم وما هم عليه وسجلوا لنا العديد من العادات والتقاليد المختلفة
من أعمال  ومنها صورة  يظهر فيها الحالق ،عض المستشرقينبعمال أ ورد حمل الحالق في 

ويتزعم الصبى ومرافقوه هذا هر، افي صورة تمثل زفة المط، فجاء (46)المستشرق إدوارد وليم لين
الذين يعتمدون على  الموسيقيينو ثالثة من أويمشى أمامه الحالق منفذ عملية الختان واثنان  الحفل،

، (47)الدوالبعملية الختان هذه، فيضع على رأسه  يالمقام االول ف يالحالق ف ويأتيالمزمار والطبلة 
أربع صغيرة وتغطى واجهة  أرجل له ياسطواننصف  معدنيهو عبارة عن صندوق و  الدوالبويظهر 

ويظهر الحمل  مرايا نحاسية مزخرفة وأما ظهره فيختفى وراء ستارة، الصندوق) الجهة المسطحة منه(
الحالق وهو يحمل  يضاً أوفي صورة  أخري يظهر ، (13رقم)لوحة  .بالشكل المستطيل بمنظور جانبي

، وفي اللوحات السابقة يظهر حمل الحالق (14)لوحة رقم ،ة ويتقدم موكب الزفةالحمل على كتفي
مل الحالق الحمل على حسطواني وياالالنصف خذ أفيومماثل للنماذج محل الدراسة، بنفس التكوين 

كتفية وهو ممسك بأرجل الحمل والجزء األمامي الذي يظهر في التصويرة وهو واجهة الحمل والتي 
 (.15لوحة رقم) المنفذة على الحمل.تحمل الزخارف 

ويقوم الدوالب ايضًا بوظيفة إشعار بمهنة الحالق في غير حفالت الختان، وذلك عند تجوال    
المزين في شوارع المدينة باحثًا عن الزبائن، فكان المزين يضع الحمل على ظهره أثناء سيره حتي 

لمنازل أو المقاهي يعلم الناس بانه الحالق، فيبدأ الزبائن باالتجاه اليه، ثم يقوم الحالق بالجلوس أمام ا
 ويبدأ في تأدية مهامه والقيام بالحالقة للزبائن، وخاصة الطبقة المتوسطة
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 "الحالق "دكان المحل: الثانيةالوظيفة 

، وقد كانت هة حمل أغراضليعد هذا الدوالب رغم صغر حجمه الدكان الخاص بالمزين، فهو وسي     
 ا، وكانت غالبية المحالت ال يملكهةالمحالت والدكاكين في القرن التاسع عشر بصفة عامة صغير 

ضرائب  ض، باإلضافة الى فر (48)إنما كانت إما مستأجرة وإما تكون في منازل الحرفيين ون الحرفي

(: حمل الحالق المستخدم في حفل 13) لوحة رقم
 ختان بالقاهرة

 70عن: ادوارد وليم لين: عادات المصرين، صت 

(: حمل الحالق المستخدم 14) لوحة رقم
 في حفل ختان بالقاهرة.
  13، صت عن: دليل المتحف االثنوجرافي

 )أ(: حمل الحالق في صور المستشرقين. )ب(: حمل الحالق "محل الدراسة".

(: تكوين حمل الحالق في صور المستشرقين 15لوحة رقم )
 ونماذج الدراسة.
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، (49)الخيار أمام البعض من الحالقين والية على المحالت والدكاكين لذلك كان المحل المتنقل هع
ن مهنة المزين كانت تتطلب منهم عدم التمسك بالمكان فكان يضر الكثير منهم الى التجوال أوخاصة 

القيام  داخل المدينة، وبالتالي يصبح الدوالب هو الدكان المتنقل الذي يتحول الى دكانه اثناء
، فيضع الحمل بجواره وهنا تظهر أهمية الزخارف المنفذة على واجهة الحمل التي تعد (50)بالحالقة
عجاب م على إ 19ا لتسلية الزبون اثناء الحالقة، فأكدت كتابات الرحالة والمستشرقين في القرن تً قصص

وجود المرايا الزجاجية في واجهة الدوالب،  يضاً أ، ويفسر ذلك (51)المصريين بوسائل التسلية المختلفة
(،  كعنصر له وظيفة هامة اثناء عملية الحالقة وبعدها، فكان يستخدمه 11، 10، 5لوحات رقم)

، وبالتالي يستمر بالنظر لفترات طويلة إلى الزبون للنظر فيها والتأكد من تنفيذ طلباته من قبل الحالق
 لك الزخارف المتعددة.واجهة الدوالب، فكسر الصانع الملل بت

وكان المزين يحتفظ بأدواته المختلفة والالزمة ألداء وظيفته في الجزء الخلفي الذي يفتح عليه باب     
صغير مستطيل الشكل، فيضع أدوات الحالقة مثل األمواس والمالقيأ والمقصات واالمشاط وأواني 

الحالق من الممكن أن يضع فوق (، وكان 8، 2، لوحات رقم)(52)حفظ العطور داخل هذه الخزانة
الدوالب أدواته أسناء تأدية عمله وتيسيرًا له في أداء مهمته وكأنها تقوم مقام الفتارين التي توجد في 

 محالت الحالقة حاليتًا وتقوم الزخارف بدور المجالت ووسائل التسلية حاليتًا.
 :األبعاد ومؤامتها الوظيفية

يتكون الدوالب بشكل عام من ثالث أجزاء هي البدن واألرجل والقمة، ولكل جزء من أجزاء الدوالب    
وظيفة تختلف باختالف وظيفة الحمل أو الدوالب نفسه، وجاءت األبعاد مناسبة ليؤدي كل جزء 

 وظيفته حسب الحاجة، ويمكن توضيح ذلك كاالتي:
سم تقريبًا، ولألرجل أكثر من وظيفة، فعندما تكون 26ق جاء ارتفاع األرجل في دوالب الحال :األرجل

وظيفة حمل الحالق هي اشعار بوظيفة الحالق سواء في حفالت الختان أو إشعار بوظيفة الحالق 
عند قيامه بمهام عمله وتجوله داخل شوارع القاهرة، تكون وظيفة األرجل هنا كمقابض ُتمكن الحالق 

حمله على ظهره، وجاءت أبعاد األرجل مالئمة تمامتًا لهذه الوظيفة، من اإلمساك جيدًا بالحمل أثناء 
سم، أما في حال استخدام حمل 26ليصل ارتفاعها إلى  ءلذلك نجد األرجل مرتفعة بعض الشي

الحالق في الوظيفة الثانية وهي كدكان ثابت عند قيام الحالق بأداء مهامه فتتحول وظيفة األرجل هنا 
لألرجل وهي تثبيت الحمل على األرض والحفاظ على اتزانه، وجاء عدد األرجل  إلى الوظيفة المعتادة

بواقع اربعة اثنان في األمام في الجزء العريض واثنان يحمالن الجزء النصف االسطواني الخلفي. 
 (.16لوحة رقم )

يتكون من شكل نصف اسطواني من الخلف ومستطيل من األمام، ويعتبر البدن هو الجزء  :البدن
لرئيسي في الدوالب، وعند استخدام الدوالب في الوظيفة األولي كإشعار بوظيفة الحالق يكون وظيفة ا

البدن هي وظيفة الدوالب بالكامل فهو الجزء الذي يظهر بكاملة من أعلى ظهر الحالق، لذلك جاءت 
في  سم، وهو مساحة تسمح للبدن بأداء وظيفته 78سم وعرض 135أبعاد البدن تصل إلى ارتفاع 
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أبعاد يمكن رؤيتها بوضوح ومن مسافات ليست بقصيرة، أما عند استخدامه في الوظيفة الثانية وهي 
كدكان ثابت تكون وظيفة البدن متعددة فهو الجزء الرئيسي الذي يمثل دكان الحالق أثناء القيام 

معتاد حاليًا، ولذلك  بعملة، كما انه يحتوى على المرايا التي ينظر اليها الزبون أثناء الحالقة كما هو
جاء البدن بمساحة متسعة مكنت الصانع من زخرفتها بمواضيع تصويرية وزخرفية مختلفة لتقوم بدور 
تسلية الزبون، وكذلك احتوي الجزء الخلفي على دخلة مستطيلة صغيرة تستخدم لحفظ أدوات المزين 

لحفظ أدوات الحالقة اثناء  أسناء تجوله، وكذلك مكنت مساحة سطح البدن المتسعة من استخدامها
 (.16قيام الحالق بعمله. لوحة رقم )

طلح صال المعروفة بالبابات، والبابة أو الرمانة هي مكمجموعة من األش نفذت القمة على هيئة :القمة
يطلو على عنصر زخرفي كروي يشبه الرمانة كان يوضع بين الفاصلة بين األلواح الرخامية التي 

في  تونفذت البابا ،(54)التي تتقدم مداخل العمائر( 53)"الدرابزين" بة المتسعةتحد البسطة أو المسط
وذجين وهي محمولة على عمود اسطواني قصير ليظهر الجزء العلوي الكروي مأعلى الدوالب في الن

سم، وتكون وظيفة البابات هنا 18والمشكل علي هيئة البابات وبلغ عددهم عشرة بابات وبلغ ارتفاعها 
بنهاية الحمل وكذلك لغرض زخرفي وجمالي للدوالب، وجاء ارتفاعها مناسب ألداء هذه الوظيفة اشعار 

فارتفاعها يمكن رؤيته وكذلك طريقة توزيعها على سطح البدن أعطي الدوالب الشكل الزخرفي 
 (.16المطلوب. لوحة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستخدمة: الخام المواد
يعتبر حمل الحالق محل الدراسة نموذج للتحف المعدنية في مصر في خالل فترة القرن التاسع     

عشر الميالدي، ولقد كانت خبرة المصرين عالية في صهر المعادن وتشكيلها كما كانت إجادتهم 
عون لهم في سبيل  واضحة في تشكيل الذهب والنحاس والرصاص والفضة والبرونز والقصدير خير

 (: أجزاء حمل الحالق وابعادها.16) لوحة رقم
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، ولقد ذاعت شهرة مصر في صناعة المعادن (55)صنع وإنتاج كافة األواني المعدنية منذ فجر اإلسالم
منذ العصور القديمة، فتكشف لنا المجموعات النفيسة من المعادن والحلي عن مدي تقدم صناعة 

ر في العصور واستمرت صناعة المعادن في مص، (56)المعادن في مصر منذ العصور الفرعونية
 تخط فقد ،يالعصر الفاطم يف كان مصر يف الصناعة لتلكالحقيقي  االزدهار أن إالاإلسالمية، 

ويعتبر العصر المملوكي بحو من أزهي العصور في  ،(57)المعادن صناعة يف موفقة خطوات مصر
وغيرها  ، وذلك بسبب هجرة الصناع المهرة من الموصل والعراق(58)صناعة التحف المعدنية في مصر

مصر وسوريا بسبب غارات المغول باإلضافة إلى تشجيع السالطين على صناعة  يمن بالد الشرق إل
التحف المعدنية، فضاًل عن ظهور أساليب فنية وزخرفية جديدة لم تكن مستخدمة من قبل مثل الخأ 

 المعدنيةللصناعات  درقُ  يالعثمان العصر وفى ،(59)الثلث الذي شاع استخدامه على التحف المعدنية

بالذهب والفضة  المكفتةنصراف الصناع عن الصناعات اوذلك رغم  واالزدهار، الرقى بعض أن تشهد
 يالت الصناعة أماكن ذلك استمرار على وشهد ،(60)خرمة والمزخرفة بالمينامتجاه إلى المعادن الواال

 زاد بلي ه كما الحرف طوائفظلت  كذلك ،العثمانية الفترة يف يالعصر المملوك يكانت موجودة ف

 إحصاء أمكن كما المعادن، طائفة لصناعة عشر تسع العثمانية الفترةي بمصر ف أن ورد فقد، عليها

 يالت العثمانية المعدنية التحف من الكميات الكبيرة إلى إضافة هذا طائفة من الصناع، ثالثون من  أكثر
ستدعي األغنياء منهم بعض اقتناء التحف األوربية، بل افقد أقبل العثمانيون بشغف على  ،(61)وصلتنا

م، 19هت/13وتطورت صناعة المعادن في القرن ، (62)إلنشاء قصورهم ومساجدهم األوربيينالمهندسين 
 هذا تجسد وقداتية والهندسية، بالتها األوروبية فكانت تضم مجموعة من الزخارف النيوتأثرت بمث

وقد  ،(63)أوروبا نمأ مصانع على بوالق بالقاهرة في الحديد مصنع إنشاء في أروع أشكاله في التأثير
 .(64) ستخدمت المشغوالت المعدنية في تغطية النوافذ في المنشآت المعماريةا

وقد أشارت بعص المصادر التاريخية الى في صناعة التحف محل الدراسة،  (65)واستخدم النحاس    
في العصر ، و (66)واضحة لعراقة هذه الصناعة في مصروجود مسابك النحاس في الفسطاط في اشارة 

 الصناع فضل يالت المعادن مقدمةي ف وقد كان النحاس ،كذلك في تصفيح األبواباستخدم المملوكي 

، وقد اهتمت اسرة محمد علي بالبحث عن التحف المعدنية صناعة يف استخدامهاالعثمانية  القاهرة يف
ه/ 1264 -1220م، وقام محمد علي)19مصر خالل القرن  معدن النحاس وتعدد مناجم النحاس في

م( بإنشاء مسبك لصنع الواح النحاس التي تستخدم في تبطين السفن، وكان ايًضا يتم 1848 -1805
استراد كميات من النحاس من بالد أوربا، وتنوعت المنتجات النحاسية في تلك الفترة بشكل 

 .(67)واضح
 :والزخرفي األسلوب الصناعي

لواح ألواح معدنية من النحاس، والواجهة األمامية تتكون من أمن الحمل "الدوالب" المعدني يتكون    
، وتتبدأ عملية لتشكل الواجهة المستطيلة عوارض خشبية مع البعض بواسطةمستطيلة تم تجميعها 

ى شكل صفيحة معدنية عل اقتطاعالتشكيل باختيار الصفيحة المعدنية المناسبة ويتم ذلك عن طريو 
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، ويتم تشكيل األلواح بطرية الطرق وذلك عن طريو تثبيت اللوح المعدني على السندال (68)مستطيل
المناسب، ثم يتم الطرق عليها بواسطة مطرقة اليد أو الدقماق، حتي يتم تشكيل اللوح على حسب 

 تركيب فيها وبتم: بالمسامير التركيبوتم تركيب أجزاء الدوالب باستخدام طريقة  ،(69)الشكل المطلوب

 بعناصر ضرر يأ ُيلحوأن  دون  وذلك ببعض، بعضها أو أجزائه لربأ القطعة معدن من نفس مسامير

لواح المعنية في الجزء األمامي تم ربأ األولكن في هذا النموذج الموصلة،  أو األجزاء التوصيل
م تثبيت األلواح المعدنية ستخدام الفواصل الخشبية بين األلواح، فكان يتابالمسامير وذلك من خالل 

وكذلك في اإلطار الخارجي مما يساعد في  بية بالمسامير المعدنية،شبالمسامير على العوارض الخ
، وذلك عن طريو عمل ثقوب في (70)ي وكانه قطعة واحدةمفيظهر الجزء األما، حاترابأ األلو 

لواح العوارض وتنفذ لتصل الى األالعوارض الخشبية يتم من خاللها تثبيت المسامير الدقيقة في هذه 
ثر هذه المسامير أبحيث ال يظهر  ةجهاالمعدنية، وغالب هذه المسامير تكون في الوجه الخلفي من الو 

كانت تستخدم في تثبيت مطارق األبواب الطريقة مامية،  وهذه األ ةوالقليل منها يكون في الواجه
 ةستخدام أسلوب التفريغ في الواجهاوتم  ،(71)المعدنية على األبواب الخشبية في العصر المملوكي

رفت طريقة تخريم ، وقد عُ ت كمرآه في دوالب الحالقمستخدامامية في عمل الفتحات الدائرية والتي األ
أو تفريغ النحاس وتعشيقة بالزجاج في مصر في القرن التاسع عشر، وظهرت الكثير من أشغال 

وقد ، (72)ريقة السابقةطت في تنفيذها المستخدارة وقد ت المعمارية في تلك الفتآالمعادن في المنش
 .(73)وات" بالصب في القالبانعت األجزاء العليا "البابُص 
الحفر والحز من الطرق الزخرفية التي أسلوب و ،(74)ح بطرية الحفر والحزاخرفت هذه األلو زُ و   
، (75)العصور االسالمية المختلفة خاللرفت في مصر منذ العصور اإلسالمية األولي واستمرت عُ 
ة على سطح المعدن وفو تصميم يعده ر فى هذه الطريقة يتم إجراء حزوز أو نقوش خفيفة غير غائو 

فذت ، ونُ (77)، ثم يتم حفر الزخارف على سطح اآلنية بواسطة آلة الحفر الخاصة(76)الصانع مسبقاً 
م بالنقش طائفة النقاشين وكانت مهمتهم الزخارف على القطع محل الدراسة بالحفر البارز، وكان يقو 

، وتم (78)المعادن صماء خالية من الزخارف ثم يقوم بتنفيذ الموضوعات الزخرفية عليها استالم
على أ ويظهر ذلك من خالل الجزء المتبقي من الطالء في  األولاستخدام الطالء وذلك في النموذج 

 سطح يكسى، ويتم أسلوب الطالء بأن العثمانينتشر في مصر في العصر االدوالب، وأسلوب الطالء 

 ويؤخذ يلتصو حتى المعدن ظاهر مع كيميائية أجزاء تآلف يحدث بغشاء هئطال المراد المعدني العمل

وكان الهدف منه الحفاظ على ، (79)الفرن  في المعدني العمل ويوضع المعدن، سطح به ويمسح بالفرشاة
للتحفة، ويعتبر معدن النحاس المستخدم في صناعة المعدن من الصدأ مع إعطاء شكل جمالي 

الدوالب من أكثر المواد مالئمة للطالء بعد الفضة وذلك بغرض جمالي ووظيفي للحماية من 
، وهذا الدوالب (81)للرطوبةفي التحف المعرضة  ة، وكان طالء النحاس يعتبر هامًا خاص(80)التأكل

ا في الشوارع وفي أوقات مختلفة لذلك أستخدم الطالء هستخداممن التحف المعرضة للرطوبة ال
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ن الدوالب بالكامل كان أ( 1من الطالء في نموذج رقم) المتبقيةلتغطية النحاس، فيبدو من األجزاء 
 (. 2مطلي في حين انه لم يظهر آثار للطالء في النموذج رقم)

زخارفها بسيطة ألن هذا الجزء  واستخدم التلوين علي االخشاب في زخرفة األجزاء الخلفية وجاءت   
ال يظهر من الواجهة األمامية المسطحة، والتلوين من األساليب الفنية القديمة، ومن نماذجه التي 
ترجع إلى بداية العصر اإلسالمي حشوة خشبية بمتحف الفن االسالمي نفذت عليها زخارف نباتية 

في العصر المملوكي والعثماني م، وازدهرت بشكل كبير 7ه/ 1ورسوم اسماك ترجع الى القرن 
، وقد انتشر اسلوب التلوين باأللوان الزيتية (82)لتستخدم لألسقف والمنابر ووزارات الجدران الخشبية

م، ومنها ما جاء في زخارف االعمال الخشبية داخل 19على االخشاب في عمائر القاهرة في القرن 
 .(84)في المطرية (83)قصر األمير يوسف كمال

 الزخارف 
 :(85)الرسوم اآلدمية

 جاءت الرسوم األدمية إما منفردة او في مناظر تصويرية، وعن المناظر المنفردة منها:

احتلت الفروسية مكانة كبري في مصر اإلسالمية وقد تنوعت مناظر الفروسية ما : مناظر الفرسان
رسوم لفرسان على الفنون االسالمية في مصر منذ  ولذلك ظهرت ،الرمحببين ركوب الخيل والرمي 

 العصورالعباسي، واستمرت خالل على نماذج من النسيج ومنها ما ظهر  ،وليالفترات االسالمية األ
وقد ورد منظر الفارس الذي يمتطي صهوة جواده على التحف المعنية في  ،(86)االسالمية المتالحقة

 ،(87)مملوكية التي صنعت في القرن الرابع عشر الميالديالعصر األيوبي، وتأثرت بها المعادن ال
وظهرت رسوم  ،(88)وظهرت رسوم الفرسان بالزي العسكري على التحف المعدنية في العصر العثماني

م ومنها ما جاء على شمعدان من الفضة محفوظ بمتحف 19الفرسان على التحف المعدنية في القرن 
ظهر الفرسان في مناظر مختلفة، فى دوالب الحالق، وظهرت رسوم الفرسان عل، (89)قصر عابدين

( وذلك في 2ففي النموذج رقم) ،فصهوة جوادهم، ومنها فرسان في أوضاع وقو  ون ن يمتطافمنها فرس
زخارف المستوي الثاني، يظهر رسم الفارس بزيه العسكري وهو يمتطي صهوة جواده ويعرض أسلحته 

مح، وعلى جانيه يظهر منظر لفارسان بزيهم العسكري، حيث يمسك بيده اليمني السيف وباليسرى الر 
( يظهر فارسان ممسكي باألسلحة، أما عن أزياء الفرسان وأسلحتهم التي ظهرت 1وعلي نموذج رقم)

 على حمل الحالق فهي كاالتي:
القميص: نوع من أنواع اللباس، والجمع ، و القمصان يانيرتد ماوه انظهر الفارس مالبس الفرسان: 

وكان يصنع من القطن أو من الصوف، ويستعمله الرجال والنساء على حد  واألقمصة، القمصان
له كمان واسعان يهبطان إلى المعصم، ويتدلى القميص إلى منتصف فأما عن هيئته ، (90)السواء

ومن اسفل ، (92)فوق السروال على الجسم مباشرة ارتدائهوهو زي إعتاد الشرقيون على ، (91)الساقين
تميز بأنه قصير الهيئة، وذات أكمام ي السروال، وظهر نوعان من القمصان، القمصان القصيرة ومنها 

 (93)السروالأما  بأنه طويل الهيئة، ذات أكمام قصيرة، يتميزو قصيرة، والثاني هو القمصان الطويلة 
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من الجسم، استعمل منذ العصور اإلسالمية األولي، ووظيفته تغطية الجزء األسفل  قدفجمعه سراويل 
وظهر الفرسان على النماذج محل ، (94)ا وقد أستعمل للرجال والنساءتً وقد يكون ضيقًا أو فضفاض

الدراسة وهم يرتدون هذان النوعان من القمصان، فيظهر الفرسان أحيانًا وهم يرتدون القمصان القصيرة 
  .السراويل الضيقة أسفل القمصانوأحيانًا القمصان الطويلة ومن أسفل منها 

نوع من أنواع  هي: و الخوذةأما عن األسلحة التي ظهر بها الفرسان، فيرتدي بعض الفرسان    
يرتديها الفرسان  لحماية رؤوسهم من ضربات األعداء، وعرفت بالفارسية  التياألسلحة الدفاعية 

، وظهرت الخوذات في مناظر الفرسان المنفذة على دوالب الحالق والتي عرفت باسم (95)خود
دلى من وراء الظهر مشدودًا توالمغفر يغطى الوجه كاماًل فال يظهر منه إال العينان، وي، (96)المغفر

ظهرت ايضًا في  ي، ومن األسلحة الت(97)بالخوذة، ويسمى رفرف الدرع، وتمتد أحيانا على الدرع
ْيُف الذى ُيضرُب به و  ،(98): وهو من األسلحة الهجوميةالسيفمناظر الفرسان،  معروف، والجمع السَّ

السيف كلمة مشتقة من قولهم و ، (99)َأْسياٌف وُسُيوٌف وَأْسُيٌف، واْستاَف القوُم وَتساَيُفوا تضاربوا بالسيوف
ا للهالك سمى سيف، وقد أورد منها ابن سيدة أسماء تً : هلك فلما كان السيف سببيساف ماله أ

، و"الصمصامة": سيف عمرو بن يالنب"ذو الفقار": سيف  متعددة لمشاهير السيوف عند العرب مثل:
: الرمح، وكذلك (101)، وتنوعت أشكال السيوف ما بين مستقيم النصل ومقوس النصل(100)معد يكرب

ويتألف من السنان ويقصد به الحربة  ،الطعن يتستخدم ف يوالرمح يصنف ضمن األسلحة الفردية الت
و طولها أو أكان يصنف طبقا لمادتها  يأعاله، والقناه وهى جسم الرمح الت يتوجد ف يالمعدنية الت

 ياألرض أو ف يتثبيت الرمح ف يتوجد أسفل القناه وكانت تستخدم ف يقصرها، والزاج أو الحديدة الت
وظهر الفرسان وهم يمسكون الرماح بيدهم اليمني  الطعن أحيانا، وظهر الفرسان وهم يمسكون الرمح،
على الفنون اإلسالمية سواء كان الفرسان في وضع  وهو الوضع الطبيعي الذي كان يظهر به الفرسان

وتجمع على تروس أو تراس، وهو من  التروس:أما  .(17لوحة رقم). (102)الوقوف أو الجلوس
عن الوجه، وتكون تارة من  ييتقى بها المحارب الضرب والرم التيهى اآللة و ، (103)األسلحة الدفاعية

، وظهر (105)ا اسماء ونعوت كثيرةتً ما أن له ايض، وله أشكال عدة، ك(104)حديد أو من خشب أو جلد
مسك بالترس وهو يأخذ شكل محدب منحني األطراف م (، فنرى الفارس وهو2الترس في النموذج رقم)

   (.17. لوحة رقم)إلى الخارج
 

 

 

 

 

 (: مناظر الفرسان المنفذة علي حمل الحالق17لوحة رقم )
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 مثل: وجاءت الرسوم اآلدمية ضمن مناظر تصويرة
ن جمال ممنظر لقوافل مكونة  في المستوي األول األولظهرت على الحمل : ومناظر القوافل 

وفرسان يحمل بعضهم الرماح والبعض األخر المحجن، والمحجن هو عصا طويلة ذات مقبض 
قشت على دوالب الحالق كنوع من ، ومن المحتمل أن تكون مناظر هذه القوافل قد نُ (106)مستدير
، حيث كان الدوالب يستخدم أمام الزبون وينظر اليه باستمرار الحتوائه على المرايا الزجاجية التسلية

أو أنه كان   ن يكون النقاش المشارك في صناعة هذا الدوالب من بالد النوبةأوايضّا من المحتمل 
ة والنادر وذلك ألن مثل هذه المناظر التصويرية الغريب مرافو لحمالت اسماعيل باشا على السودان،

م، 19في كتابات بعض المستشرقين في القرن  ُذكرتقد  ،ظهورها على الفنون االسالمية في مصر
بحمالته لضم السودان،  (107)باشا قيام اسماعيلبالد النوبة في فترة  والذين تحدثوا في كتاباتهم عن

بعض المستشرقين المعاصرين لتلك الفترة وصف للقوافل ذكر م، حيث 1821وتحديدا منذ عام 
لمهادنة  الجنوبباشا كهدايا من حكام اسماعيل لى إالمنتشرة في بالد النوبة والتي كانت تأتي 

فُذكر وصف للفرسان وهم يمسكون المحجن ومن امامهم الجمال المحملة ، (108)باشا اسماعيل
أو انه كان مرافو إلسماعيل باشا تأثر بهذه المناظر فد ن النقاش كان من تلك البالأفيبدو بالهداية، 

ن حمل الحالق يعد صالح لوظيفة التسلية وعرض تلك أفقام بتنفيذها على حمل الحالق وخاصة 
 (.18. لوحة رقم)المناظر

 

 

 رسوم الحيوانات:
بر رسوم الحيوان مما ورثته فنون اإلسالم عن الفنون التي سبقتها في بالد الشرق اإلسالمي، تتع   

، بل في آسيا كلها باستعمال رسوم الحيوان في زخارفها، األدنىفقد اشتهرت الفنون القديمة في الشرق 
، (109)الساسانيولي تذكر برسوم العصر كما كانت رسوم الحيوان في الفنون اإلسالمية في الفترات األ

، وعرفت الفنون االسالمية رسوم (110)وظهرت على الفنون االسالمية وخاصة في العصر المملوكي
، وتحتل رسوم الحيوانات مكانة كبيرة في زخرفة التحف المعدنية في القرن كموضوع زخرفي الحيوان

وهو ، (111)غيرهام، فكانت تزخرف العديد من التحف المعدنية كأدوات الطعام وادوات اإلضاءة و 19

 (: مناظر القوافل المنفذة علي حمل الحالق18لوحة رقم )
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كمواضيع  يبغرض زخرف ةفي نماذج دوالب الحالق حيث ظهرت المناظر التصويري نشاهدهما 
 .الحالق قصصية لتسلية الزبائن أو للمنتظرين أثناء أداء عمل

 االسموسميت بهذا ، (113)والجمع أخيال وخيول األفراسجماعة من  (112)الخيل: رسوم الخيول
الحضارة اإلغريقية  يوظهرت رسوم الخيول في الحضارات القديمة فعرف ف ،(114)في المشية الختيالها

 واعتبرهعندهم بعلم الفلك واألساطير اإلغريقية القديمة، وعرف في الحضارة الرومانية،  ارتبأحيث 
وتعد رسوم الخيول من أكثر وأبرز العناصر ، (115)اإليرانيون قديمًا أنبل مخلوق خلقه هللا بعد اإلنسان

التنقل  يالزخرفية المستخدمة على الفنون اإلسالمية وربما يرجع ذلك ألنها كانت الوسيلة األولى ف
، فظهرت رسوم الخيل على الفنون (116)المعارك والحروب يوالحركة وإحدى العناصر المهمة ف

االسالمية منذ صدر االسالم ومنها مجموعة صحون فضية ترجع للقرون األولي تضم رسوم 
وظهرت أشكال الخيول على الفنون االسالمية وخاصة على الخزف اإلسالمي في مصر  ،(117)خيول

، (118)في العصر الفاطمي وااليوبي، واستمر ظهوره على الفنون االسالمية في العصر المملوكي
، وظهرت رسوم الخيول (119)وظهرت ايضًا رسوم الخيل على التحف المعدنية في العصر العثماني

رية للفرسان المنفذة على دوالب الحالق، حيث ظهر فارس وهو يمتطي صهوة ضمن المناظر التصوي
 (.17(. لوحة رقم)2جواده ويعرض زيه وأسلحته العسكرية على نموذج رقم )

وهو أشدها قوة ويقال ألنثى أسدة "لبؤه" ولألسد  األسد جنس حيوان من فصيلة السنانير: والسبع رسوم
يضرب به المثل في القوة والبسالة وشدة األرجل ويعمر  و ،(120)أسماء كثيرة أكثرها مشتو من صفاته

، وظهرت رسوم األسود والسباع على الفنون اإلسالمية منذ فجر (121)كثيرًا وعالمة كبره سقوط أسنانه
واألدوات المخصصة لآلكل والشرب، ومن أمثلة ذلك مجموعة من  باألوانياالسالم وبصفة خاصة 

وأصبح ينفذ على الفنون المملوكية ، (122)للقرون األربعة األولى الصحون الفضية يعود تاريخها
، وظهر على الفنون (123)وخاصة التحف المعدنية بشكل أكثر واقعية ومنها قاعدة شمعدان باسم كتبغا

، (124)العثمانية على العديد من التحف الفنية المختلفة وال سيما على العديد من المعادن العثمانية
، وتعدت أشكال (125)حاس بمتحف الفن االسالمي بالقاهرة تضم أشكال أسودومنها صدرية من الن

م ومنها ما جاء على شمعدان مزخرف بأشكال اسود وغزالن 19األسود على التحف المعدنية في القرن 
، وظهرت رسوم األسود ضمن زخارف دوالب الحالق، (126)محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة

وظهر ايضًا ضمن مناظر خرافية تجمعه مع اشكال األفعى. لوحة وظهر رسم األسد وسأ األشجار 
 أ(.19رقم )

وعرفت الفنون اإلسالمية منذ  العصور األولي : (127)رسم الحيوانان متقابالن بينهم شجرة الحياة
 يرى و  ،(128)المتقابلة وبينهما شجرة الحياة وهي تشبه لحد كبير رسوم الفن الساساني نرسوم الحيوانا

 صالحة ثمرة تثمر ىلك النخلة على التلقيح عناصر نشر عملية إلى يرمز الشكل هذا أن العلماء بعض
 يرمزان اللذين الكائنين وكأن والبركة الخير منبع تمثل النخلة أن يرى  العلماء من آخر فريو أن إال لألكل،

 أخذها فقد المختلفة الفنون  في ظهرت ثم  ،(129)البالد ليعم الشجرة من الخير يستمدان القوة رسل إلى
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 زخرفة استخدام كثر لذلك حيوانين أو طائرين تتوسأ شجرة بشكل المختلفة التحف على اإلسالمي الفن

، وظهرت مناظر لحيوانات متقابلة تفصل بينهم شجرة (130)المبكرة اإلسالمية الفنون  على الحياة شجرة
بينهما شجرة، ونفذ المنظر وسأ الحياة فيظهر منظر ألسد وفيل وكذلك منظر ألسد وجمل ويفصل 

 رسوم االشجار كمنظر عام لغابات.
 القرآن تحمل في كاملة سورة توجد أن حيث المسلمين لدي ٍباطنه بمعان الحيوان هذا يرتبأو : (131)االفيال
ومن الغريب أنه على الرغم من أن  (132) (،الفيل بأصحاب ربك فعل كيف تر ألم) تعالي قال اسمه،

مصر ليست موطن من مواطن تربية األفيال، فأنها كانت ترسلها هدايا كما يذكر المقريزي عند حديثه 
عن أحداث سنة أربع وثمانين وثالثمائة "في جمادي األخر أرسلت هدية الى ابن زيري بالمغرب وهي 

فذكر ابن اياس "كان الفيل من الحيوانات التي  فيل"، فهو بشكل عام من الحيوانات النادرة في مصر
 انتشرت و، (133)تثير رؤيتها في شوارع القاهرة الدهشة وحب االستطالع واالندفاع الى مشاهدتها"

الفنون  من مختلفة أنواع علي الفاطمي العصر منذ ظهرت حيث اإلسالمي، الفن فيمناظر األفيال 
، وظهرت رسوم الفيل في زخارف (134)الفاطمية ندرت رسوم الفيلة، وفى الفترات التالية للفترة التطبيقية

القرن التاسع  منشآتفي  المنفذة الزيتية الرسوم ضمن الفيلة رسوم وظهرت، (135)شبابيك القلل الفاطمية
ونجد مناظر للفيل على حمل الحالق سواء كان منفردًا أو بين رسوم األشجار، ونجده في  .(136)عشر

( بجسم صغير نسبيًا، ونفذت ايضًا مناظر الفيل في تجمعات الحيوانات وسأ مناظر 1نموذج رقم )
 ب(.19الغابات، وقد نفذ بشكل محور إلى حد بعيد، لوحة رقم) 

لدي العرب بصفة خاصة، وذلك ألنه كان يمثل أهم وسائل  يعد الجمل من أهم الحيواناتو  :ملجال
النقل في العصور الوسطي، فبواسطة الجمال ينتقلون من مكان إلى آخر، وعن طريه ينقلون البضائع 

، أو االستهالكوالمتاجر علي ظهورها في شكل قوافل لمسافات طويلة بين مناطو اإلنتاج ومناطو 
، (137)المختلفة، كما استعملت الجمال في الجيوش اإلسالمية وبصفة خاصة لحملة الرماح الموانئ نبي

وكان الجمل من الحيوانات التي لها استخدامات كثيرة في مصر فكان يستخدم في مناسبات التشهير 
مل بصفة عامة جوال، (138)بالمجرمين بأن يوضع المشهر به على ظهر جمل ويطاف به في المدينة

 األواني ي، وقد عرف الجمل ف(139)على الفنون الزخرفية اإلسالمية االستعمالنات قليلة من الحيوا
 الهجري/منذ فترة مبكرة ترجع لما القرنين الثالث والرابع  اإلسالميالعصر  يواألدوات المعدنية ف

غراد، ورغم نلي يف محفوظ بمتحف األرميتاج يصحن فض فيكما يتضح  ي،الميالد التاسع والعاشر
المخطوطات المصورة واألعمال  فياألعمال المعدنية االسالمية فقد وردت بكثرة  ية رسوم الجمل فر ند

وُنفت اشكال الجمال على الفنون االسالمية في مصر في القرون األربعة االولي بشيء ، (140)الخزفية
 ،(141)يمن التحوير فظهرت على نماذج زجاجية ترجع الى القرن الثاني الهجري/ الثامن الميالد

وقد ظهرت رسوم الجمال على الفنون ، (142)المعادن الفاطمية وكانت قريبة للواقعيةعلى  وظهرت
الخزف على اإلسالمية في مصر في العصر األيوبي وظهر في أوضاع مختلفة وخاصة 

(، وذلك في احد المناظر التصويرية والذي 2مل في النموذج رقم)جوظهر منظر لل ،(143)األيوبي
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 ت مناظر ظهر ، و مل بشكل محور ومنفذ على أرضية من الزخارف النباتيةجرسوم لليظهر بها 
الجمال ضمن المناظر العلوية في النموذج الثاني وهي ضمن المناظر التصويرية التي تمثل مناظر 

رفت لجمال مصر في القرن التاسع عشر الحمل بالمواصفات التي عُ  القوافل، وظهر الجمل على
 ةثقيل االرتفاع ةعظيموكانت الجمال المصرية ، (144)اثنين سا لها سنام واحد وليفكانت تمتاز بانه

    جت(.19لوحة رقم) .(145)القوة ةالمشية عجيب
: وقد عرفت الفون القديمة أشكال الخروف، فعرف الخروف في الفن المصري القديم، كما الخروف

التحف الفنية االسالمية المبكرة ، وكذلك وجد رسم الخروف على (146)عرف الفن القبطي رسم الخروف
ولكن بشكل نادر 

وخاصة على قطع 
، وظهرت مناظر للخروف في النموذج األول لحمل الحالق، ونفذ وسأ تجمعات (147)النسيج

الحيوانات في المستويان السفلين، وقد نفذت مناظر الخرفان بتحوير شديد عن الطبيعة لدرجة يصعب 
 د(.19رقم) فيها تميز أشكال الحيوانات. لوحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(: اشكال الفيل المنفذة علي حمل الحالق )أ(: اشكال األسود المنفذة على حمل الحالق

 )د(: اشكال الغزال والخروف المنفذة على حمل الحالق

 )جت(: اشكال الجمال المنفذة على حمل الحالق

حمل الحالق(: اشكال الحيوانات المنفذة على 19لوحة رقم)  



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

476 

اأَلْفَعى من الَحّياِت التي ال َتْبَرُح أي ال ”: الحّيات“قال شمر في كتاب  :األفعى المناظر الخرافية:
يها اْسِتداَرُتها على نفسها وَتَلّويها، وهي نوٌع من أنواِع  مترحيهَتْسعى َكما تْسعى الحّياُت؛ ِإنما هي  وَتَرحِّ

الحّياِت، وربما كانت ذات َقْرَنين، كما قال ابُن سيَده، وتكون َوصفًا واْسمًا واالسم َأكثر والجمع َأفاٍع. 
وهو ، (148)كثيرة اأَلفاعيواألُْفُعواُن بالّضّم َذَكر اأَلفاعي، وَجمع األْفُعوان كجمع األفاعي، وَأرض َمْفعاٌة 

تعبان عمالق صرف، ولكنه يتميز عن الثعابين بالعملقة المفرطة، ورغم وجود ثعابين عمالقة في 
ألن عملقة خرجت عن النطاق  ،(149)الطبيعة إال أن هذا الثعبان يعتبر من الحيوانات الخرافية

قبل، فظهرت على المعادن الضخمة على الفنون اإلسالمية من  الثعابين، وظهرت رسوم (150)الطبيعي
، وظهرت على نماذج من الخزف األيوبي كتأثير من الفنون (151)السلجوقية كعنصر زخرفي

، وظهرت مناظر (152)السلجوقية، فظهرت على نماذج أيوبية من شبابيك القلل ونماذج من الزجاج
ضخمة. األفعى ضمن منظر خرافي على دوالب الحالق، فظهر منظر ألسد وتلتف من حوله أفعي 

 أ(20لوحة رقم) 
 ،(154)الفنون السلجوقية فيعرفت  يرسوم خيال الظل الت تشبهظهرت رسوم  الظل: (153)أشكال خيال

وهي أشكال آدمية ترتدي أقنعة لرؤوس حيوانات ومالبس غريبة وهي تؤدي حركات راقصة، وظهرت 
هذه المناظر على الفنون المملوكية كتأثير من الفنون السلجوقية، واستمر ظهور زخارف خيال الظل 
على الفنون العثمانية وخاصة ما صنع منها في تركيا، ومنها طبو من الخزق يرجع الى القرن 

، وقد ظهرت المناظر القريبة من موضوعات خيال الظل على حمل الحالق، وذلك (155)م18ه/12
في النموذج الثاني ضمن موضوعات زخرفية وهي تتماشي لحد كبير مع الموضوعات الزخرفية 
األخرى المنفذة على حمل الحالق كنوع من الموضوعات الزخرفية المنفذة للتسلية وخاصة أن هذه 

 ب(.20فت كمناظر تسلية للقصص مستوحاة من األدب والتراث الشعبيين. لوحة رقم )المواضيع ُعر 
قد يعمد الفنان المسلم إلى عمل أشكال جديدة مستمدًا أجزائها من الحيوانات  األشكال المركبة:

، وقد ظهرت بعض األشكال المركبة على دوالب (156)الخرافية التي أثارت خياله وأثرت في تعبيراته
مناظر لحيوانات مجتمعة برأس واحدة وأربع أجساد حيوانات مختلفة، وهي استمرار  نها،الحالق م

 جت(20لوحة رقم) للمناظر التصويرية الزخرفية .
 

 

 

 

 

 

 
 )ب(: اشكال خيال الظل المنفذة على حمل الحالق )أ(: اشكال األفعى المنفذة على حمل الحالق
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تمثل أشكال الطيور عنصرًا رئيسًا من عناصر الزخرفة في الفنون الزخرفية اإلسالمية رسوم الطيور: 
ومن أشكال  ،(157)بوجه عام، وقد نفذت في كثر من االحيان وهي ممتلئة بالحركة وقريبة من الطبيعة

من المالحظ أن العصافير الطيور التي ظهرت على الدوالب الخاص بالحالق رسوم العصافير، و 
، وقد ظهرت لالمعدنية العثمانية، وربما يرجع ذلك لشكلها الجمي باألوانيا تً كثر أنواع الطيور شيوعا

الفنون اإلسالمية خالل رسوم العصافير على التحف المعدنية منذ فجر اإلسالم، وتوالي ظهورها علي 
، وقد ظهرت رسوم (158)العصور المختلفة وظهر على التحف المعدنية المنفذة في العصر العثماني

( وذلك في الجزء العلوي وقد نفذ وهو مرابأ على أرضية من زخارف 2العصافير على نموذج رقم)
ان متقابالن، ومن الطيور التي ( أعلى المرايا الدائرية في منظر لطائر 1، وكذلك في نموذج رقم )نباتية

طائر أبو منجل أو أبو قردان أو مالك الحزين فظهر في أعلى  ظهرت ايضًا على حمل الحالق 
(، وهي يقف على شجرة  ونفذ بدقة وقريب من الطبيعة ونفذ بأرجل طويلة، وهو من 2النموذج رقم)

المملوكي، وظهرت رسوم  الطيور التي ظهرت على الفنون االسالمية في مصر وخاصة في العصر
ضعيات ثبات وسأ المناظر و طيور أخري في نفس المنظر من على جانب األشجار وهي في 

 .برسوم العصافير هالطبيعية، وتبدوا هذه الطيور قريبة الشب
 الزخارف النباتية:

، (159)معظم الحضارات القديمة في زخرفيظهرت رسوم األشجار كعنصر و الغابات:  رسوم األشجار
وكانت من الزخارف وتنوعت رسوم األشجار على الفنون االسالمية وخاصة في العصر العثماني، 

على حمل الحالق، ونفذت رسوم ، ونفذت بعض األشجار (160)الرئيسة على الفنون العثمانية المختلفة
وهي عبارة  أشجار الصفصاف: قريبة الشكل منومنها أشجار أصابها بعض التحوير االشجار وقد 

عن أشجار كثيفة األغصان وصغيرة األوراق، ترسم بأغصان دقيقة ومدالة نحو األرض، ومن 
المعروف ان أشجار الصفصاف من األشجار المنتشرة حول مجاري األنهار، وهي من األشجار 

وتنمو في وادي النيل،  وقد ظهرت رسوم هذه األشجار على الفنون عام الشهيرة في مصر بوجه 
الفنون في العصر األيوبي، وكذلك على الخزف في مصر منذ العصر على مية فظهرت االسال

 المركبة المنفذة علي حمل الحالق.)جت(: اشكال الحيوانات 
 (: االشكال الخرافية المنفذة على حمل الحالق20لوحة رقم)



 م(2018)سبتمرب العدد الثالث                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية            

478 

وينتهي  لبشكل محور وتتدلي أغصانها ألسفعلى حمل الحالق ونفذت هذه األشجار  ،(161)المملوكي
، من سطح األرضية التي نفذت عليها األشجار لتقترب لطرفيها بورقة نباتية كبيرة الحجم وتدلي ألسف

وم األشجار ضمن مناظر لتكون أشكال غابات مزدحمة بالزخارف النباتية والحيوانات وجاءت رس
 أ، ب( 21والطيور، وجاءت منفردة أو تفصل بين حيوانين. لوحة رقم )

ظهر على الدواليب نماذج من الزخارف النباتية والتي تتكون من فروع  رسوم الفروع النباتية واألزهار:
واضح بالزخارف األوروبية فكان األوربيون يهتمون بالزهور والورود  نباتية وأوراق، وشهدت تأثر

، وكانت هذه الرسوم تنفذ كأرضية تملي ساحة المناظر (162)وكانت غالبًا ما توضع في مزهريات
التصويرية، وكذلك رسوم الفروع النباتية التي تدلي منها األزهار ألسفل هو احد االساليب التي انتشرت 

م، فظهرت على نماذج مختلفة منها أطباق معدنية ترجع الى 19هت/ 13ن في القرن في زخارف المعاد
 .(163)م محفوظة بمتحف المنيل بالقاهرة19القرن 

الزخارف النباتية  يتعبر الوريدات النباتية من الوحدات الزخرفية الرئيسية فالوريدات متعدة البتالت: 
زخارف الفنون  في (164)تؤلف هذه الزخارف التيباإلضافة إلى األفرع واألزهار وغيرها من العناصر 

وظهرت الوريدات المتعدة البتالت على  (165)االسالمية في مصر وخاصة في القرون األربعة األولي، 
نفذها بشكل زخرفي العصر المملوكي وأصبح الفنان ي فيالفنون االسالمية في مصر وخاصة 

  (.19ونفذت الوريدات كنهاية للفروع النباتية سواء المنفردة او أفرع االشجار. لوحة رقم) ،(166)متناسو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق)أ(: اشكال األشجار المنفذة على حمل الحال

 الحالق(: األشجار المنفذة على حمل 21لوحة رقم)

 ق)ب(: اشكال الغابات المنفذة على حمل الحال
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تميزت الزخارف الهندسية على النماذج بانها زخارف تجريدية بسيطة، وقد سادت  الزخارف الهندسية:
م كتأثير واضح للزخارف 19هت/13 مثل هذه الزخارف على  الفنون االسالمية في القرن 

 ومن هذه الزخارف: ،(167)األوروبية
 أو بالتكرار أفقياً  خطوط منكسرة أو متعرجة تنفذهذه الوحدة الهندسية عبارة عن  زخرفة االنكسارات:

باسم موج  وعرفت ايضاَ  ،مصر باسم  زجزاج أو داالت فيوتعرف عند الصناع المحدثين  ،رأسياً 
 الشام ببادية المشتى قصر واجهة هي الزجزاجية الخطوط عليها ظهرت التي األمثلة أقدم البحر، وعن

 مقياس يف مصري ف وظهرت، م 692 / ته 725 الصخرة قبة يف وجدت كما م،8ت/ه2 القرن  أوائل يف

 حيث م 861 / ته 247 هللا على المتوكل العباسي الخليفة عهد يف الروضة بجزيرة شيد الذي النيل

منذ فجر  المعدنيوقد عرفت هذه الوحدة الهندسية باألثاث  الخارجية، الشبابيك تحدد وجدت
 العمارة أنواع مختلف على المملوكي العصر في بكثرة الدالية الزخارف ستخدمتاُ  قد، و (168)االسالم

، واستر هذا األسلوب في زخارف العصر (169)المملوكية للقباب الخارجي السطح على السيما والفنون 
الجوامع والمساجد،  منارات يوردت رسومها بكثرة فالعثماني في كثير من المنشآت والفنون المختلفة، و 

م ومنها مدفن األميرة شويكار 19ني، وظهر على عمائر القاهرة في القرن العمر العثما يوبخاصة ف
وظهرت هذه الزخارف وهي تزين االطارات الخارجية المحيطة بالزخارف المنفذة ، (170)بجبانة المماليك
 على الدوالب. 

وقد شاع وعرفت ايضا باسم حبيبات اللؤلؤ وهي من الزخارف الهندسية، : النقاط المتماسة 
استخدامها في الفن الساساني وهي عبارة عن حبات متراصة وتكون على هيئة دوائر أو كرات صغيرة 

ظهرت النقاط المتماسة على الفنون ، و (171)بجانب بعضها البعض أحيانتًا وأحيانتًا اخري تكون متفرقة
، فنفذت بكثرة على الفنون الفنون االسالمية، وظهرت كتأثير من الفنون الساسانية بدايةاإلسالمية منذ 
مثل االباريو واألواني والطسوت  (172)موية والذي ظهر فيه التأثر بالمعادن الساسانيةاالسالمية األ

 ،(174)وظهرن على الفنون اإلسالمية في القرن التاسع عشر بكثرة ،(173)والتماثيل وكذلك على النقود
 حيطة بالزخارف. وظهرت النقاط المتماسة وهي تزين االطارات الخارجية الم

 الخاتمة:
 ولعل من أهم النتائج التي توصل إليها البحث: 

تعد مهنة الحالقة من المهن الهامة التي ُعرفت في مصر في القرن الثالث عشر الهجري التاسع  -
عشر الميالدي، والتي لفتت انظار الكثير من المستشرقين الذين تناولوا في كتاباتهم الجوانب 

 المختلفة في مصر.الحضارية 

تعدت المتعلقات الخاصة بمهنة الحالق أو المزين، ومن أهم هذه المتعلقات هو حمل أو دوالب  -
 الحالق.
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كان لدوالب أو حمل الحالق أكثر من وظيفة، فأحيانًا كان يستخدم كإشعار بوظيفة الحالق أو  -
وإما عند تجول المزين المزين، وذلك إما في حفالت الختان التي كانت تطوف شوارع القاهرة، 

داخل شوارع القاهرة باحثًا عن الزبائن، فكان يحمل الدوالب كإشعار بمهنة المزين، وأحيانا أخري 
كان يستخدم كدكان متنقل للمزين وخاصة لدي المزينين أصحاب المستوي المعيشي المنخفض 

لمحالت وعلى والذين ال يملكون تكاليف دكان ثابت وخاصة في ظل ارتفاع الضرائب على ا
 أصحاب المهن في تلك الفترة.

-1801)وردت نماذج لحمل الحالق في صور المستشرقين المعاصرين أمثال إدوارد وليم لين  -
م(، فجاءت تصويرة لحفل الختان ويظهر بها حمل الحالق كإشعار بمهنة الحالق، وظهر 1876

ثلة من حيث الشكل والتكوين الحالق وهو يحمل هذا الحمل، وجاءت النماذج "محل الدراسة" مما
 لتلك التي ظهرت في صور المخطوطات.

جاءت أبعاد الحمل مالئمة إلى حد كبير لتحقيو وظيفة الحمل، فجاءت األرجل طويلة بعض  -
الشيء لكي يتمكن الحالق من اإلمساك بها أثناء حمل الدوالب، وجاء البدن بمساحة تسمح بتنفيذ 

استخدام الدوالب كدكان بجوار الحالق عند قيامه بأداء عملة، الزخارف عليها، وخاصة عند 
وبالتالي أصبحت الزخارف هامة لتسلية الزبائن عند النظر اليها أثناء الحالقة ويؤكد ذلك وجود 

 مرايا زجاجية تتخلل الزخارف والتي كان ينظر اليها الزبون أثناء الحالقة.

و وتم طالئه بطالء ليحميه من الصدأ وخاصة أستخدم في صناعة الحمل النحاس األحمر الرقي -
ان هذا الحمل كان يتعرض للرطوبة والعوامل الجوية بشكل مستمر، وأستخدم أسلوب الحفر البارز 
في تنفيذ الزخارف، وتم تجميع األلواح المعدنية بواسطة العوارض الخشبية وتثبت األلواح عليها 

نذ العصر المملوكي وخاصة في تركيب من خالل المسامير، وهي طريقة ُعرفت في مصر م
مطارق األبواب المعدنية على األبواب الخشبية، أما الجزء النصف اسطواني الخلفي فصنع من 

 الخشب وجاءت زخارفه بسيطة لعدم رؤية هذا الجزء من خلف الواجهة االمامية.

مناظر القوافل  تعدد الزخارف المنفذة على الحمل ومنها رسوم الفرسان ومناظر القوافل، وتعد -
وكذلك رسوم الغابات من المناظر النادر ظهورها على الفنون االسالمية، وربما يكون ذلك كتأثير 
من الجنوب وخاصة أن هذه المناظر ورد ذكرها تفصياًل في كتابات بعض المستشرقين 

هدايا م ومنهم أوارد جوان والذي ذكر تفصياًل وصف هذه القوافل ك19هت/13المعاصرين في القرن 
تأدي من الجنوب الى اسماعيل باشا في محاولة لتهدئته وطلب الصلح منه، باإلضافة الى 
زخارف أخري متنوعة من الرسوم الحيوانية، والرسوم الخرافية لكائنات خرافية مثل األفعى ورسوم 

 خيال الظل، وايضًا رسوم األشجار المتنوعة.
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 حواشي البحث:
                                                           

 ،، لبنان ، بيروت  هت(: لسان العرب، دار صادر، الطبعة األولى711ت   ي المصر  يمنظور )محمد بن مكرم األفريقابن  (1
 .839، صت 2جتمادة )خفض(،  ، هت1414

عبدالرحمن على عبدالرحمن الحارثي: دراسة وصفية للزخارف المنفذة على المشغوالت الخشبية االسالمية في العصرين ( 2
 .26هت، صت 1414العباسي والفاطمي، ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القري، 

  .9م، صت 1943ة، دار المعارف، القاهرة، عبدالعزيز عبدالفتاح: أسرار المهن والحرف القديم (3
والمقصود بالطائفة الحرفية مجموعة من األشخاص يزاولون نفس العمل داخل إطار تنظيمي خاص تحكمه أسس وتقاليد  (4

موروثة متعارف عليها برئاسة شيخ الطائفة، وتضم كل من أصحاب األعمال والعمال. أنظر: حسين مصطفي رمضان: طوائف 
  .   5م، صت 1987صر االسالمية، دكتوراه، كلية االثار، جامعة القاهرة، الحرفيين ودورهم االقتصادي واالجتماعي والثقافي في م

  .11م، صت 2004جنيفير سكيرس: الثقافة الحضرية في مدن الشرق، ترجمة: ليلي الموسوي، مطابع السياسة، الكويت،  (5
م"، الهيئة 1890-1841عشر" نبيل السيد الطوخي: طوائف الحرف في مدينة القاهرة في النصف الثاني من القرن التاسع (6

 .51م، صت 2009المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 .41م، صت 2012، 9نعيم ابراهيم الظاهر: الحياة االجتماعية في الدولة االسالمية، هدي االسالم، االردن، عدد (7
والروماني في ضوء أوراق البردي، مركز بحوث الشرق األوسأ،  يالسيد رشدي محمد: الحالقون في مصر في العصر البطلم (8

 .131م، صت1994، 24جامعة عين شمس، عدد

9) Aversa. J.R., The Barber: A Sociological Analysis  an Occupation, Thesis, Faculty of the 

Department of Sociology,  New York University, 1973, p.16 
 .93الطوخي: طوائف الحرف، صت  نبيل السيد  (10
راجع: عبد العزيز بن باز: التحقيو وااليضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيادة على ضوء الكتاب والسنة، الطبعة  (11

  .43الثانية، جدة، صت 
لمصرية العامة للكتاب، علي مبارك: الخطأ التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبالدها القديمة والشهيرة، الهيئة ا (12

  . 247، صت 1م، جت1994القاهرة، 
يرجع أصل كلمة القهوة لغويًا إلى اإلقهاء والتي تعني الكراهة أو اإلقعاد، وذلك ألنها تقعد االنسان عن النوم أو الطعام، ويقال  (13

عام، أي تذهب بشهوة الطعام والنوم. أقهي الرجل عن الشيء أي قعد عنه، ومنه سميت الخمر بالقهوة، وذلك ألنها تقهي عن الط
م دراسة أثارية 19هت:13م وحتي نهاية القرن 16هت:10عصام عادل مرسي الفرماوي: بيوت القهوة وأدواتها في مصر من القرن 

 .14م، صت 1998حضارية، ماجستير، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
 .590 م، صت2011د، دار الكتب والوثائو القومية، القاهرة، أ. ب. كلوت بك: لمحة عامة الى مصر، ترجمة: محمد مسعو  (14
 .93نبيل السيد الطوخي: طوائف الحرف، صت   (15
وهو عادة يعمل  ببأء ويأخذ وقتا   شيءكل  فييجرى مناقشات مع الزبون  وأبداً  فهو دائماً  ،هذه عادة الحالقين حتى اليوم (16

صت  ،كلوت بك: لمحة عامة الى مصر ب. أ. وحينئذ يمنحه الزبون نقودا أكثر. ،كبيراً  حتى يقنع زبونه أنه يبذل مجهوداً  طويالً 
591. 

 .591صت أ. ب. كلوت بك: لمحة عامة الى مصر،  (17
،  3عبداللطيف هاشم علي: المالبس العربية وعالقتها بالمهن الشعبية في دول الخليج العربي، مجلة الخليج العربي، عدد (18

 .75م، صت 2011
رجب عبد الجواد إبراهيم: المعجم العربي ألسماء المالبس في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر  (19)

 .105م، صت 2002دار اآلفاق العربية، القاهرة، الحديث، 
 .160م، صت1971ترجمة: أكمل فاضل، وزارة اإلعالم، بغداد، ، عند العرب (: المعجم المفصل بأسماء المالبسردوزي ) (20)
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م، ولعبت منذ إنشاها دورًا هامًا في حياة مصر بل أفريقيا العلمية واالجتماعية 1875ُأنشأت الجمعية الجغرافية عام  (21

والسياسية، ويشتمل المتحف على ست قاعات األولي وتمثل الحياة االجتماعية، والثانية خاصة بالحرف والصناعات، والقاعة 
قة المتيسرة والرابعة خاصة بالحياة في الريف والخامسة بالمقتنيات االفريقية والسادسة خاصة بقناة الثالثة خاصة ببيوت الطب

  .6م، صت1976السويس. الجمعية الجغرافية المصرية، دليل المتحف االثنوجرافي، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 
هو البحث الوصفي الذي يهتم بمالحظة وتسجيل وجمع المادة الثقافية من مجتمع البحث، وهي   Ethnographyاالثنوجرافيا  (22

تعني ايضًا بالكشف عن النشاط الثقافي اعتمادًا على الوثائو التاريخية. راجع: روبرت ايمرسون و أخرون: البحث الميداني 
 .25م،    صت 1011القومي للترجمة، القاهرة، االثنوجرافي في العلوم االجتماعية، ترجمة: هناء الجوهري، المركز 

كانت نواة المتحف االثنوجرافي هي مجموعة اهداها الفريو مختار باشا رئيس أركان الجيش المصري الى الجمعية الجغرافية ( 23
العادات م، وحرصت الجمعية الجغرافية منذ بداية القرن العشرين على جمع مجموعات من المقتنيات التي تعبر عن 1898عام 

  .4والتراث الشعب خوفًا من ضياع هوية تلك المظاهر الحضارية. الجمعية الجغرافية المصرية، دليل المتحف االثنوجرافي، صت 
، بغداد جامعة ،اآلداب كلية سامية مقارنة، مجلة معجمية دراسة : العبرية في الحرف ذوي  عبدالهادي رشيد: أسماء قصي (24

 .524 ، صتم2008، 85العراق، عدد

سعيد مغاوري محمد: األلقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البرديات العربية، دار الكتب والوثائو القومية، القاهرة،  (25
  .262م، صت 2002

  .1082صت  ،3م، جت1966الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية، دار النهضة العربية، القاهرة،  حسن الباشا:( 26

، والُمَتَطبُِّب  :الطب لغة واصطالحا (27 بِّ بُّ عالُج الجسم والنَّفِس رجل َطبٌّ وَطِبيٌب عالم بالطِّ جاء في لسان العرب: )طبب( الطِّ
بِّ وقد َطبَّ َيُطبُّ وَيِطبُّ وَتَطبََّب وقالوا َتَطبََّب له سأَ  بِّ والطَّبُّ والطُّبُّ لغتان في الطِّ اأَلِطبَّاَء وجمُع  ل لهالذي َيتعاطى ِعلم الطِّ

يقول الرازي: "الطب صنعة مدروسة يدعيها رعاع الناس، وما أصعب مراسها على الطبيب الماهر".  القليل َأِطبٌَّة والكثير َأِطبَّاء، و
سلسلة  ،أحمد شوقي حسن :ترجمة ،ج(: الطب العربي .، براون ) ا.553، ص1ابن منظور: لسان العرب، مادة )طبب(، ج

 .18 ت، صم1966لجنة النشر بوزارة التعليم العالي، القاهرة،  ،األلف كتاب

اليونانية، كما يسمى العرب هذا  Chirurgieوقد كانت الجراحة عند العرب تسمى "صناعة اليد"، وهى ترجمة حرفية لكلمة  (28
وال يستطب العالج به إال ويرون أن دراسة تشريح جسم اإلنسان ضروري لممارسته بسالم ونجاح،  ،االختصاص: العمل بالحديد

إذا فشلت العالجات األخرى. للزيادة أنظر: حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي.، 
. محمد عطية أبو هويشل: األحوال الصحية والطبية في مصر وبالد الشام في العصر 581، ص1لبنان، د.ت، ج ،بيروت

 .17ت، صم2012م"، الجامعة االسالمية، غزة، 1517-1250المملوكي"

وقد اخذ الحالقون تراخيص لممارسة العمليات الجراحية في أوربا في القرن الثامن عشر، ونالوا سمعة طيبة خاصة في نهاية ( 29
  القرن التاسع عشر الميالدي.

- Grob.D., Marriage Strategies and Social Prestige of Barber-Surgeons in 19th century 

Württemberg: A Quantitative Evaluation of Marriage- and Probate Inventories, Historical Social 

Research / Historische Sozialforschung, Vol. 23, 1998, P.97. 

30) Bakalaki. X., The History and Structure of A Feminized Profession; Hairdressing in Athens 

and The Salonika, PhD, Faculty of the Graduate School of State, University of New York p.119. 

عملون تحت اشراف الحالقين، وكانوا ين كانت أوربا في القرن الثامن عشر شهدت ظهور ممارسة مهنة الطب من البعض م (31
، بل إن بعض األطباء كانوا أوالد لحالقين، وزاول الحالقون ايضا مهن قريبة من الصيدلة والجراحة في أوربا خاصة األطباء ايضاً 

 في القرن التاسع عشر.
- Elizabeth J. Mayne: Social World of Medical Practitioners in Parma from the Sixteenth to the 

Eighteenth Century s, Thesis,  Dalhousie University Halifax, Nova Scotia, 2008, p.3. 

- Walls. K., Absolon as Barber-Surgeon, the Chaucer Review, Vol. 35, 2001, P.392. 
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 21ايمن مصطفي إدريس: الوظيفية في الفنون التطبيقية اإلسالمية في ضوء نماذج من مصر حتى نهاية العصر العثماني  ) (32
للزيادة انظر: محمد  .375صت  م،2014، كلية اآلداب، جامعة طنطا، دكتوراه م( دراسة أثرية فنية، 1805 - 641هت( )1220 -

، محمود الحاج 97ة عند العرب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ليبيا، صكامل حسين: الموجز في تاريخ الطب والصيدل
  105قاسم: الطب عند العرب والمسلمين، ص

م، 1986مؤسسة الكتاب القافية، بيروت،  هت (: معيد النعم ومبيد النقم،771)تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ت السبكي (33
 . 134صت 

 .145، ص7مادة )خفض(، ج، منظور: لسان العرب ابن (34

كانت حفالت الختان قد ُعرفت لدي سالطين الدولة العثمانية، فُتظهر المخطوطات العديد من صور حفالت الختان ألبناء  (35
كلية االثار،  سالطين الدولة العثمانية. سمية حسن محمد: صور االحتفاالت في المخطوطات العثمانية دراسة اثرية فنية، دكتوراه،

  .3م، صت 1982جامعة القاهرة، 
م(، ترجمة سهير دسوم، مكتبة مدبولي، 1835-1833ادوارد وليم لين: عادات المصرين المحدثين وتقاليدهم )مصر ما بين ( 36

 .69  م، صت1999القاهرة، 
رداء يرتدي فوق القميص وهو يكاد يشبه قفاطين الرجال، ولكنه يضغأ الجسم والزراعين ضغطًا شديدًا، كما أن  وهو :اليلك (37

كمي الليلك أطول، وهو مفصل بشكل يسهل تزريره من األمام وذلك من الصدر حتي الحزام، وهو مفصل بشكل يسمح بظهور 
سمية حسن محمد: المدرسة القاجارية بديع.  يوأساور اليد بوش جاكت قصير موشى عند األكتاف والعضدينالقميص، فهو يشبه 

م، صت 1977م"، ماجستير، كلية االثار، جامعة القاهرة، 1925-1779هت/ 1343-1193في التصوير دراسة آثارية فنية "
، ماجستير، كلية ي جار العصر القا إيمان محمد العابد ياسين: التأثيرات األوروبية على الفنون اإلسالمية اإليرانية خالل. 239

 . 84م، صت 2008اآلثار، جامعة القاهرة، 

وهي سترة من القماش أو من المخمل مطرزة، تتألف رأسيتها من طاقية وطربوش إضافة الى المنديل مربع، وهي من  السلطة:( 38
 .54المصرين المحدثين، صت ادوارد وليم لين: عادات  أزياء المرأة المصرية المنتشرة في القرن التاسع عشر الميالدي.

القرص: حلية مستديرة ذهبية محبة الشكل يصل قطرها في الغالب إلى خمس بوصات، وعرفت االقراص الماسية ولها أسالك ( 39
من الذهب، وشكلت أحيانًا على هيئات زخرفية كأشكال الورود واالوراق النباتية وذلك بواسطة االسالك الذهبية، فايزة عبدالخالو 

 .258م، صت 2001ل: الشوار )جهاز العروس في مصر( في عصر سالطين المماليك، دار الوفا، القاهرة،الوكي
الصفا "النظم": كانت تستخدم في تزيين الجبين والضفائر، واستخدم فيها الودع والياقوت، وصورت لنا المنمنمات النظم التي ( 40

فوظة في المكتبة الوطنية بباريس. رندا محمد حازم السيد: أدوات م مح1237هت/634تزين الجبين، ومنها منمنمة مؤرخة بعام 
 .186م، صت 2007الزينة والحلي في الفن االسالمي، ماجستير، كلية السياحة والفنادق، جامعة االسكندرية، 

  .112جنيفير سكيرس: الثقافة الحضرية، صت   (41
م،  1986في العبادي، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت، جاستون فييت: القاهرة مدينة الفن والتجارة، ترجمة: مصط (42

  .179صت 
ولقد نشأ االستشراق لدي األوروبيين خالل القرن الثامن عشر للوقوف على ثقافات الشعوب المطلة على البحر المتوسأ في  (43

ار بعض أقاليم هذه المنطقة حتي أصبح في استعم األوروبية، ولكن ما أن بدأت الدول األدنىتركيا والشمال األفريقي والشرق 
التي أخضعت شعوبها لسطوة االستعمار، وإذا التصوير االستعماري خالل القرن التاسع  اإلمبرياليةالمستشرقون هم أدوات القوي 

من الفرنسيين، ثم ما  المستشرقين المصوريناألمر كان معظم  مبدئإلى حد كبير، وفي  االستعالئيةعشر يعكس هذه العالقة 
واأللمان واإليطاليون واألمريكيون قرب منتصف القرن. ثروت عكاشة: مصر في عيون الغرباء من  اإلنجليزلبث أن لحو بهم 

. للزيادة أنظر: قصي 4، صت2م، مجلد2002الرحالة والفنانين واألدباء القرن التاسع عشر، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة، 
أبعاده مع تحليل ونقد آراء المستشرقين، مجلة كلية التربية االسالمية،  –دوافعه –تطوره -نشأته –لح: االستشراق مفهومهكامل صا

 . 192: 190م، صت 2007، 50الجامعة المستنصرية، بغداد، عدد
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- Eward.W., Orientalism Western Conceptions of the Orient, A Division of Random House, New 

York, 1979, p.32.      

لغًة من الفعل )َشَرَق( فالشين والراء والقاف أصٌل واحد يدُل على إضاءة وفتح، ومن ذلك )َشَرَقت  االستشراقجاءت لفظة  (44
و )الَشْرق( بسكون الراء : يطلو على المكان الذي تشرق فيه ، الشمس( ؛ إذا طلعت، و )َأَشَرَقت( إذا أضاءت، والشروق طلوعها

ُقوا( : إذا ذهبوا إلى الشرق (44)لشمسا مقاييس اللغة، تحقيو : ه(395أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا )ت. , ونقول : )قد َشرَّ
   .، مادة )شرق(65، صت8جتلسان العرب، : بن منظورا .364جت، صت 3وضبأ : عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر، 

علي بن ابراهيم الحمد: االستشراق والدراسات االسالمية مصادر االستشراق والمستشرقين ومصدريتهم، مكتبة التوبة، الرياض،  (45
  .53م، صت 1998

م(: مستشرق انجليزي نبغ في الرياضيات والم بالعربية، ودرس حضارة قدماء المصرين 1876-1801إدوارد وليم لين ) (46
، دار المعارف، 2كتابه بإنجلترا وترجم كتاب الف ليلة وليلة. انظر: نجيب العقيقي: المستشرقين، جت القدماء، وقصد مصر والف

  .55م، صت 1980القاهرة، 
 .29صت ادوارد وليم لين: عادات المصرين، (47
م، 1993القاهرة، م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1914-1805عبدالسالم عبد الحليم عامر: طوائف الحرف في مصر  (48
 .129صت
 .173عبد السالم عبدالحليم عامر: طوائف الحرف، صت  (49
واني عميقة ذات بدن منتفخ ورقبة اسطوانية وتنتهي بفوهة أ ومنها دلو الحالق، وهى واني معدنية خاصة بهاويستعمل الحالق ( 50

آيات  .الذي يسمح للحالق بالتزود بالماء التعليو بالقرب من الحافة، ويجد على مستوي القاعدة الصنبور معالقدائرية، وثبت 
سعيد نبيل: التحف المعدنية العثمانية المحفوظة بالمتحف الوطني لآلثار القديمة دراسة أثرية فنية، ماجستير، معهد اآلثار، جامعة 

 .420م، صت 2009الجزائر، 
، 3القاهرة، جت جامعةب اآلدا كلية عشر، مجلة التاسع القرن  في العربي الشعبي القص من يم محمود: الموقفخالد عبدالحل (51

 .137م، صت 2011

  .99رندا محمد حازم السيد: أدوات الزينة، صت (  52
م من مميزات صناعة المعادن في مصر االسالمية في تلك 19هت/13ويعتبر عنصر الدرابزين في عمائر القاهرة في القرن  (53

 بنهاية صناعته مادة أو شكله كان كيفما الدرابزين ويثبت الحرة الناحية بين السلم جانب يقي الذي الحاجز الجزء هو الدرابزينو الفترة، 

 كل في الدرابزينات تميزت قدو ، الصعود أثناء بيده عليه ترتكز حيث الصاعد، إليه يحتاج الذي المقبض يحمل وهو الرأس، عند الدرج

 بين ومحصورة ومتفرعة ملفوفة الحديد من قضبان، من مكون  حشو من عادة الدرابزينات وتتركب المطروق  الحديد منم 18 القرن  من

، دكتوراه، كلية سياحية تاريخية دراسة والمرج المطرية منطقتي في والباشوات األمراء قصور. هاني محمود رشدي: الحديد من بابين
  .275م، صت 2012السياحة والفنادق، جامعة الفيوم، 

 .29م، صت 2000عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون االسالمية، مكتبة مدبولي، القاهرة،  (54
، الجزء األول )التحف المعدنية(، مركز الكتاب للنشر، الطبعة األيوبيالعصر  فيعبدالعزيز صالح سالم: الفنون اإلسالمية  (55

 . 23، صت م1999األولى، 

 آثاريهعبد الناصر ياسين: الفنون اإلسالمية الزخرفية في مصر منذ الفتح اإلسالمي حتي نهاية العصر الفاطمي" دراسة  (56
 . 547، صت 1م، مجلد2002سكندرية، حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة"، دار الوفاء، اال

 ،الميالدي رشع الخامس ،الهجري  التاسع القرن نهاية  وحتى اإلسالم صدر من رةالفت في اإلسالمي الفن في التماثيل : محمد هناء(57
  .50، صت م 200 القاهرة جامعة اآلثار، كلية ،ماجستير

58) Grabar .O, Reflections on Mamluk Art, Muqarnas, Vol. 2, 1984, p.3. 

 .371، صت م1970 ،القاهرة مؤسسة ، " واثارها وفنونها تاريخها " القاهرةحسين عليوة: المعادن، كتاب  (59
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  .50م، صت 2005سعاد ماهر: الفنون اإلسالمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ( 60
 .73م، صت 1985، القاهرة ،الشرق  نهضة ،العثماني العهد في القاهرة فنون :  خليفة حامد ربيع (61
م، 1987محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية اإلسالمية في العصر العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، (  62

 .58صت 
، ماجستير، كلية اآلثار، فنية مقارنة" ةمحمد أحمد عبدالرحمن: عمائر األميرة شيوه كار الباقية بمدينة القاهرة" دراسة آثاري (63

  .272م، صت2011جامعة القاهرة، 
  .272محمد أحمد عبدالرحمن: عمائر األميرة شيوه كار، صت (64
يعتبر النحاس من أقدم المعادن التي عرفها اإلنسان، والنحاس عنصر معدني ذو لون أحمر وردي ولهذا يعرف النحاس الخام  (65

همية ويمكن قطعة بأدوات القطع المعروفة كما يمكن لحامة بسهولة فهو معدن أ باسم النحاس األحمر، ويعتبر من أعظم المعادن 
م: المعادن واإلنسان، ترجمة: أنور محمود عبدهللا، الهيئة المصرية  ضغأ. فاسيليف.طري ومطاوع يسهل تشكيلة بالطرق وال

م، 2002مكتبة النيل العربية، القاهرة، ، مملكة المعادن:  ممدوح عبدالغفور حسن. 254م، صت 1970العامة للكتاب، القاهرة، 
التي كانت تحوي كميات ضخمة من  Coprumمن اسم جزيرة قبرص  Cupper. وقد اشتو النحاس اسمه الالتيني 12صت

 .   28م، صت 2003النحاس. انظر: عبدالرازق محمد السيد: سباكة األعمال الفنية )الشمع المفقود(، االسكندرية، 
م(، المؤرخ 13هت/8م الي منتصف القرن 13هت/7عبد العزيز صالح سالم: توقيعات صناع المعادن ومدلوالتها )من بداية القرن (66

 .165م، صت 2001، 9عدد العربي، 
م( في ضوء مجموعات 1952الى 1805سيدة امام علي: دراسة أشغال المعادن المدنية في عصر أسرة محمد علي من )  (67

كلية طب القصر العيني( بالقاهرة، ماجستير، كلية االثار، جامعة القاهرة،  -قصر الجوهرة -عابدين -متاحف ) قصر المنيل
 .135م، صت2006

، 16محمد علي: دراسة فنية لصينية من العصر القاجاري تنشر ألول مرة، مجلة االتحاد العام لآلثارين العرب، العددرحاب  (68
 .119م، ، صت 2015

زينب سيد رمضان: زخارف التحف المعدنية السلجوقية غي إيران دراسة آثارية فنية، دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة طنطا،  (69
 .118م، صت 1999

الدين محسن زاير: االبواب الخشبية في الدور التراثية قيمة فنية وصورة حضارية، مجلة قسم التاريخ، كلية اآلداب،  صالح (70
  .437، صت 99جامعة ميسان" عدد

  . 78حسام عويس: مطارق األبواب، صت  (71
م، 2003مكتبة مدبولي، القاهرة،  نبيل علي يوسف: أشغال المعادن ذات النمأ الثابت في أهم اآلثار اإلسالمية بالقاهرة، (72
   . 153صت
وتتلخص طريقة الصب في القالب في إعداد قوالب معينة من المعدن تتخذ نفش الشكل المراد تنفيذه، ثم يصب فيه المعدن  (73

لمعدنية فيشكل مثله، وبعد تجمد المعدن تجري عملية الزخرفة على سطحه والمالحظ أن هذه الطريقة ال تستعمل في كل المواد ا
وأغلب استعمالها في مادتي البرونز والنحاس كما تستعمل طريقة الصب في صناعة التحف والتماثيل الصغيرة التي تتخذ شكل 

 .226:227سعيد مصليحي: ادوات وأواني المطبخ، صت  الحيوان أو الطائر.

ويختلف الحفر عن الحز، فالحز ال يتطلب إزالة من سطح المعدن، وإنما هو تحديد لألشكال والرسوم بغرض النقش حولها  (74
داخليًا، وأما الحفر فيتطلب إزالة من السطح يمكن أن ُتشغل فيما بعد بالتكفيت. نبيل علي يوسف: موسوعة التحف المعدنية 

. أحمد 99م، صت 2010مي وحتى نهاية العصر المملوكي، دار الفكر العربي، القاهرة، اإلسالمية مصر منذ ما قبل الفتح اإلسال
  . 108م، صت 2006عبدالرازق احمد: الفنون االسالمية حتي نهاية العصر الفاطمي، دار الحريري، القاهرة، 

75) Ward.A., Islamic Metalwork, British Museum Press, London, 1993, p.4.  
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 صت م،2002والعباسي"، زهراء الشرق، القاهرة،  األموي على أحمد الطايش: الفنون الزخرفية اإلسالمية المبكرة "في العصرين  (76

55 . 

77)  D. S. Rice : Studies in Islamic Metalwork —III , Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies, University of London, Vol. 15, No. 2, 1953, p.238. 

 .35عبد العزيز صالح سالم: الفنون اإلسالمية، صت  -
بالعديد من التحف  العراقيالعصر المغولي كانت منفذة بطريقة الحز ويحتفظ المتحف  فيوأغلب زخارف التحف المعدنية اإليرانية 

 .115، صت عبدالحسين عبد األمير: التحف المعدنية المنفذ عليها زخارف بطريقة الحز.
  .168م، صت 2010حنان عبدالفتاح مطاوع: الفنون االسالمية اإليرانية والتركية، دار الوفاء للطباعة والنشر، االسكندرية،  (78
  .103، صت النباتية الزخارف: محمد علي هند (79
   .329، صت 1998حسنى نويصر: اآلثار اإلسالمية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  (80
عبدالرحمن على عبدالرحمن الحارثي: تحف األواني واألدوات المعدنية في العصر العثماني دراسة فنية حضارية، دكتوراه، كلية ( 81

 .19م، صت 1889الشريعة والدراسات االسالمية، جامعة أم القري، 
   .178صت ،القاهرة فنون خليفة:  حامد ربيع (82
محمد صالح مجمد: أعمال األمير يوسف كمال الباقية بمصر دراسة آثارية معمارية فنية، ماجستير، كلية اآلثار، جامعة  (83

   .398، صتم2010القاهرة، 
هت/ 1300-1299االمير يوسف كمال هو أحد أمراء األسرة العلوية خالل فترة نهاية القرن التاسع عشر الميالدي، ولد عام  (84

، محمد صالح محمد: أعمال األمير يوسف كمالم، 1954هت/ 1372-1371ي بعد قيام الثورة بعامين أي عام م، وتوف1882
   .4صت 

تعتبر الرسوم اآلدمية من العناصر الزخرفية الهامة لدراسة تطور الفنون اإلسالمية بصفة عامة، ولدراسة التأثيرات الفنية ( 85
نظرًا ألنها في كل طراز من طرز الفنون اإلسالمية الزخرفية تعبر عن مهارة الفنان  المتنوعة على الفنون التطبيقية بصفة خاصة،

أثر الحضارة  بدر:محمد ر الذي أنجزت فيه أو كليهما. مني صفي محاولة للتعبير عن الجنس الحاكم أو مظاهر حضارة الع
م، 2003بمصر، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، السلجوقية في دول شرق العالم اإلسالمي علي الحضارتين األيوبية والمملوكية 

 .31صت  ،3جت

 .19صت  ،م1995 ،2تج دار غريب، ، الفاطميالعصر  فيمحمود ابراهيم حسين :الفنون اإلسالمية  (86
 .487نبيل علي يوسف: موسوعة التحف المعدنية اإلسالمية، صت  (87
م، صت 2013، 3عماد مهدي حسن: تحف معدنية تراثية من المتحف العراقي، مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، العدد  (88

16.  
 .262صت سيدة امام علي: دراسة أشغال المعادن المدنية،  (89
مناظر الفروسية في المخطوطات وعلى التحف التطبيقية في العصر التيموري، ماجستير، كلية  :غادة نبيل رشوان خفاجة (90

 . 209صت م، 2008اآلداب، جامعة طنطا، 

  257تص، 1تمحمود ابراهيم حسين :الفنون اإلسالمية،ج (91

دراسة آثرية فنية، ماجستير، كلية اآلثار، جامعة  األيوبيينللزيادة، أنظر: أبو الحمد فرغلي:  تصاوير المخطوطات في عصر  (92
 .211، صت م1981القاهرة، 

وهي تعريب لكلمة شلوار بالفارسية والتي تعني والتي تتكون من شطرين، األول وهو "شل" وتعني الفخذ والمقطع الثاني "وار" ( 93
ن الجسد، أحمد مطلوب: معجم المالبس في لسان وهي تعني شبيه، فيكون المعني شبيه الفخذ، ويستخدم لتغطية الجزء السفلي م

   .72م، صت 1995مكتبة لبنان، بيروت،  العرب،

 .211أبو الحمد فرغلي:  تصاوير المخطوطات، صت  (94
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 يعبدالناصر ياسين: األسلحة عبر العصور اإلسالمية، الكتاب األول، االسلحة الدفاعية والجنن الواقية )الدروع والتروس(، ف( 95

 .  159، صت م2007صادر المكتوبة والفنون اإلسالمية، دار القاهرة، ضوء الم

المغفر حلو يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبخ على العنو فتقيه، وكذلك على األذنين، وربما غطت إلى جانب ذلك الوجه  (96
 .  159لعصور اإلسالمية، صت ها بأنه مقنع. عبدالناصر ياسين: األسلحة عبر اسكله، فال يظهر منه إال العينين ويوصف الب

، جت م1914في صناعة اإلنشا، المطبعة االميرية، القاهرة،  األعشىهت (: صبح 821القلقشندي )ابي العباس أحمد تأنظر :  (97
 .  135، صت 2

غادة نبيل  منها السيف والرمح والدبوس والطبر والخنجر والتيهجومه على أعدائه  فييستخدمها الفارس  يوهى األسلحة الت (98
 .230صت  مناظر الفروسية، :رشوان خفاجة

99)
   .166 ت، ص9 تمنظور: لسان العرب، مادة سيف، ج ابن 

هت (: المخصص، دار الكتب العلمية، 458المتوفى سنة  األندلسي اللغوي  النحوي ِسيَده ) أبى الحسن على بن إسماعيل  ابن (100
 . 13 ت، ص2 تبيروت، لبنان، كتاب السالح، ج

م، 1984حسين عبدالرحيم عليوة: األسلحة اإلسالمية بمتحف قصر المنيل بالقاهرة دراسة آثرية، مطبعة الجبالوي، القاهرة،  (101
 . 4تص
 .191 تصم، 2001دار الفكر العربي، القاهرة، ، في العصور الوسطي أحمد عبدالرازق: الحضارة اإلسالمية( 102

من اإلصابة بضربات العدو أثناء المعارك، ويعد  ووقايتهكانت تستخدم بغرض حماية جسد المحارب  التيوهى األسلحة  (103
 . 242صت ، مناظر الفروسية، لتفادى تأثير األسلحة الهجومية. غادة نبيل وحيوي  ضروري ارتداؤها أمر 

 .160ت عبدالناصر ياسين: االسلحة الدفاعية، ص (104 

االسالم،  يوالمستطيل المحفر الوسأ، والمقبب وغير ذلك. انظر. عبدالرحمن زكى، السالح فمنها المستدير، والمسطح،  (105 
 . 245صت  مناظر الفروسية، :غادة نبيل رشوان خفاجة

ادوار جوان: مصر في القرن التاسع عشر سيرة جامعة لحوادث ساكني الجنان محمد على باشا وابراهيم باشا والمغفور له  (106
صت م، 1921نسي من الوجود الحربية والسياسية والقصصية، ترجمة: محمد مسعود، الطبعة االولي، القاهرة، سليمان باشا الفر 

640.  

 ،بالد الجنوب ، لضم1820التي جردها عام  الحملة ثالث أبناء محمد علي باشا، وقائد محمد علي باشا اسماعيل باشا بن (107
 .135ادوار جوان: مصر في القرن التاسع عشر، ص،  .م1822عام  شندي ملك الملك نمر قتل حرًقا في مؤامرة أعدها له

  .640في القرن التاسع عشر، صت ادوار جوان: مصر  (108
 . 244صت م، 2013مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، فنون اإلسالم، في زكي حسن: ( 109

110) Rice. D. S., Two Unusual Mamlūk Metal Works, Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies, Vol. 20, 1957, p.488.   

111
 

 .267صت سيدة امام علي: دراسة أشغال المعادن المدنية،  (

لغتهم منها على سبيل المثال ال  فيولقد عرف العرب عن الخيل أشياء كثيرة، وأطلقوا عليها أسماء متعددة قد تبلغ ألف كلمة  (112
سواء. ابن منظور: لسان ذلك  فيالحصر: الخيل والصوافن، اما لفظ الفرس فهو واحد الخيل والجمع أفرس، والذكر واألنثى 

  ، مادة فرس.5، مادة خيل، ج2تالعرب، ج

 .217تصم، 1989المعجم الوجيز، معجم اللغة العربية،  (113

 .280صتم، 1996، 5، ط1تالدميري: حياة الحيوان الكبرى، مصطفى البانى الحلبي، القاهرة، ج (114

إيران في العصر السلجوقي ودالالتها الرمزية،  فيحسناء عبد السالم: مناظر الكائنات الخرافية على الفنون التطبيقية  (115
 .230م، صت2008جامعة القاهرة، كلية اآلثار، ماجستير، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_(1820%E2%80%9324)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_(1820%E2%80%9324)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83_%D9%86%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83_%D9%86%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
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عبدهللا بن إبراهيم العمير: الزخرفة بالحصان على المعادن لدى المسلمين، مجلة كلية األثار، مطبعة جامعة القاهرة، العدد  (116

 .229م ، صت 2004العاشر ، 

    .238عبدالرحمن على عبدالرحمن الحارثي: تحف األواني واألدوات المعدنية، صت  (117

 .59م، صت 2010في مصر، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة، محمود ابراهيم حسين: الخزف االسالمي  (118

    .238عبدالرحمن على عبدالرحمن الحارثي: تحف األواني واألدوات المعدنية، صت  (119

 .151، صت م1932أمين المعلوف: معجم الحيوان، القاهرة،  (120
 .3، صت1الدميري : حياة الحيوان، جت (121
 .72م، صت 2009الفنون الزخرفية العربية اإلسالمية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، ناهض عبدالرازق القيسي:  (122
الكتابات والزخارف على النقود والتحف المعدنية في العصر المملوكي البحري، مركز الملك فيصل : دمحمد عبدالودو  (123

 .281صت م، 2009للدراسات والبحوث، الرياض، 
 .79صت م، 2007الفنون االسالمية في العصر العثماني، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  :ربيع حامد خليفة (124
أشغال المعادن في القاهرة العثمانية في ضوء مجموعات متاحف القاهرة وعمائرها االثرية، ماجستير،  :محمد علي عبدالحفيظ (125

 .35صت م، 1995كلية االثار، جامعة القاهرة، 
 .230صت ، سة أشغال المعادن المدنيةسيدة امام علي: درا (126
واألدب فلسطين وسوريا وعند البابليين كانت شجرة الحياة تعنى ) الحياة المتجددة (، وفى الديانة  فيومنذ أقدم العصور  (127

القديم كان يرمز أوريس  المصري وفى الفن  ،عرفت شجرتان مقدستان: تعبر أحدهما عن السماء واألخرى عن األرض الهندي
 البيزنطيالفنين  فيولذا فقد مثلث كثيرا  ،اكل منها آدم وحواء التيذكر الشجرة  التوراة  فيجاء  ،وفى األديان السماوية ،بشجرة

القرآن الكريم كبقاع مقدسة، فالتين جبل بدمشو  فيالتين والزيتون، حيث ورد القسم بهما  شجرتي المسلمون وعرف  والقبطي
راجع :سعاد ماهر: اسطورة شجرة الحياة والحضارة االسالمية، مجلة كلية اآلثار  ،يه بيت المقدسوالزيتون الجبل الذى يقوم عل

 .55 تم، ص1978 الذهبي،العدد  ،جامعة القاهرة
 . 244صت م، 1981دار الرائد العربي، القاهرة، زكي حسن: فنون اإلسالم، ( 128

129 العربي(  :عمارة الغني عبد صبري   حتى اإلسالمي الفتح من اإلسالمية الفنون  على الساسانية التأثيرات   الخامس القرن  نهاية 
جامعة، اآلثار كلية ماجستير، مقارنة، فنية أثرية دراسة الهجري، .326صت  ،م 2000 القاهرة،   

130 هند ( الزخارف: محمد علي  في التطبيقية الفنون  على النباتية  ، ماجستير، كلية االثار، العثماني العصر خالل الصغرى  آسيا 
  .327صت م، 2012جامعة القاهرة، 

جدت رسوم األفيال في منطقة أواسأ آسيا في فترة متقدمة، حيث ُعثر على رسم جداري في منطقة أوزباكستان ويرجع و  (131
وقد زخرف سرج  راد، ُيمثل هذا الرسم شخص على ظهر فيل تهاجمه النمور،غم محفوظ بمتحف األرميتاج بلن6-5تاريخه إلى ق 

، 1الفيل بهيئة حبات السبحة؛ انظر: ربيع حامد خليفة، فن التصوير عند األتراك األويغور وأثره على التصوير اإلسالمي، ط
؛ كما ُخصصت دار للعناية بالفيلة ُسميت "الفيل خانه"، انظر: رانيا عمر هنداوي، الموضوعات 46م، ص1996القاهرة، 

 .275، 273 تم، ص2009يوانية، رسالة ماجستير، غير منشورة، القاهرة، التصويرية ذات العناصر الح
 الطبعة الشرق، زهراء مكتبة ، "اإلسالمي الفن ميتافيزيقا في دراسة " اإلسالمية الزخرفة في الدينية الرمزيةعبدالناصر ياسين:  (132

 .183صت ، م 2002 القاهرة، األولي،
هت(: بدائع الزهور في وقائع الدهور) تاريخ مصر( مطابع 852ابن اياس) أبو البركات محمد بن احمد الحنفي المصري ت (133

  .342، صت1م، جت1960الشعب، القاهرة، 
هت(: اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفا، تحقيو: محمد 845المقريزي )تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي ت  (134

  .141، صت1م، مجت 1996حلمي محمد، القاهرة، 
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عزة عبدالمعطي عبده: الزخرفة على التحف الفنية في مصر االسالمية حتي نهاية القرن الرابع الهجري العاشر الميالدي ( 135

  .326م، صت 2003دراسة فنية في ضوء مجموعة جديدة، دكتوراه، كلية االثار، جامعة القاهرة، 
 .305 تص، عبدالرحمن: عمائر األميرة شيوه كارمحمد أحمد  (136
  .344عبدالرحمن على عبدالرحمن الحارثي: تحف األواني واألدوات المعدنية، صت  (137
  .180( جاستون فييت: القاهرة مدينة الفن والتجارة، صت138
إبراهيم أحمد الصعيدي: الحليات المعمارية والتكسيات الخزفية على العمائر الدينية بمدينة أصفهان في عهدي الشاه رحاب  (139

م( دراسة آثرية فنية، 1666-1642هت/ 1077-1052م( والشاه عباس الثاني ) 1629-1588هت/ 1038-996عباس األول) 
 .684تصم، 2005ماجستير، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 

  .344عبدالرحمن على عبدالرحمن الحارثي: تحف األواني واألدوات المعدنية، صت  (140
 .271 عزة عبدالمعطي عبده: الزخرفة على التحف الفنية، صت  (141

142 .56، صت  2جت، الفنون االسالمية: محمود ابراهيم حسين (  
عبد الخالو علي عبد الخالو الشيخة: الخزف اإلسالمي في العصر األيوبي في مصر وبالد الشام في ضوء مجموعات  (143

  .589م، صت 2006جديدة دراسة آثارية مقارنة، دكتوراه، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
ي والتي تعبر عن المظاهر الحضارية ظهرت مناظر مختلفة للجمال في لوحات المستشرقين في القرن التاسع عشر الميالد (144

 المختلفة في مصر.
- Gerald Ackerman, Jean Léon Gérôme : His Life, His Work, 1824-1904, University of Michigan, 

2009, p.25. 

 .163مصر، صت أ. ب. كلوت بك: لمحة عامة الى  (145
ثريا عبد الرسول: العناصر الحيوانية "توثيو وتوصيف على النسيج االسالمي منذ الفتح االسالمي حتي نهاية العصر  (146

  .71م، صت 1998الفاطمي"، القاهرة، 
  .273عزة عبدالمعطي عبده: الزخرفة على التحف الفنية، صت  (147

148( -http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=57661 

هناك ارتباط بين التنين والثعبان وهو العالمة  المميزة بتصميم التنين، حتى مع تصميم ذوات األربع نجد أنه ال بد من ( 149
االحتفاظ بصفة ثعبانية مثل الرقبة الثعبانية، والرأس الثعبانية أو مؤخرة الجسم الثعبانية أو الذيل او الحركات الثعبانية أو 

محمد أحمد صفات مميزة للتنين وافتقادها يخرجه أساسًا من جنس التنينات. وللمزيد عن التنين انظر: اإليحاءات الثعبانية. وكلها 
التهامي محمد السيد شبانة: الكائنات الخرافية والمركبة في التصوير اإلسالمي في إيران من العصر المغولي حتى نهاية العصر 

 . أنظر:22صت م، 2007آلثار، جامعة القاهرة، الصفوي  دراسة آثارية فنية مقارنة، ماجستير، كلية ا
Rosenzweig.D., Stalking the Persian Dragon: Chinese prototypes for the miniature representations, 

Kunst Des orients, Vol. XII, 1978/1979, pp. 150-175. 

 .24 تص، الكائنات الخرافية والمركبةمحمد شبانة:  (150
  148زينب سيد رمضان: زخارف التحف المعدنية، صت  (151
 .599تص، عبد الخالو علي عبد الخالو: الخزف اإلسالمي في العصر األيوبي (152
يعتبر الخيال عند الفنان هو القوة التي تمكنه من خلو عماًل يتجسد فيه مبدا المتناقضات إذ ان العمل الفني تتحد فيه الروح  (153

ي يعبر عن الحقيقة التي تحاول الفلسفة التعبير عنها. سحر سعد رياض: الزخارف الشعبية في مالبس والمادة، فالعمل الفن
شخصيات الفيلم الكرتوني: برنامج تحليلي مقترح لتنمية التفكير االبتكاري لدي طفل المرحلة االبتدائية، ماجستير، كلية االقتصاد 

  .73م، صت 2008المنزلي، جامعة حلوان، 

https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerald+M.+Ackerman%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+L%C3%A9on+G%C3%A9r%C3%B4me%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 التحف صناعة السيما والصناعات للفنون  بتعضيدها األسرة هذه عرفت وقد المختلفة، الفنون والصناعات أيديهم على ازدهرت (154

 التحفة على الكتابة بين يجمع كان كما والحيوانية زخرفتها والرسوم االدمية وفي التحف أشكال في مهاراتهم فيها تجلت المعدنية التي

، 41العراق، عدد الموصل، موصليات، جامعة الموصل، مجلة في المعدنية التحف صناعة يوسف: ياسين متنوعة. هدى بخطوط
 2صت  م،2012

 .110صت  ،الفنون االسالمية في العصر العثماني :ربيع حامد خليفة (155

 استلهاميه ؤى ر  تحقيو في منها واالستفادة اإلسالمي الفن في الحية الكائنات لعناصر تحليلية شحاته أبو المجد: دراسة أحمد (156

 . 83م، صت 1998، 10دراسات وبحوث، مصر، عدد  جديدة، مجلة علوم وفنون 

  .365صت عبد الخاق على عبد الخالو الشيخة: التأثيرات المختلفة على الخزف اإلسالمي،  (157
  .333عبدالرحمن على عبدالرحمن الحارثي: تحف األواني واألدوات المعدنية، صت (  158
 . 380زكى حسن: فنون االسالم، صت  (159
ابراهيم ابراهيم السيد الخولي: الزخارف النباتية والهندسية على التحف والعمائر العثمانية بالقاهرة "دراسة آثرية فنية"،  (160

 .62 تص م2006ماجستير، كلية اآلداب، جامعة طنطا، 

عبد الخاق على عبد الخالو الشيخة: التأثيرات المختلفة على الخزف اإلسالمي في العصر المملوكي دراسة آثرية فنية  (161
 .307 تص م،2002مقارنة، ماجستير، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 

 . 292محمد أحمد عبدالرحمن: عمائر األميرة شيوه كار، صت  (162

 . 60صت عادن المدنية، سيدة امام علي: دراسة أشغال الم (163

 . 111هدى صالح الدين : منسوجات السوزانا، صت  (164
  .341عزة عبدالمعطي عبده: الزخرفة على التحف الفنية، صت  (165
.339صت الكتابات والزخارف على النقود، : دمحمد عبدالودو  (166

 

محفوظة بمتحف الوادي الجديد بالخارجة ) عزة عبد المعطي عبده: دراسة آثرية فنية ألواني خزفية للخديوي محمد توفيو (167
  .10م، صت 2017، 1مجموعة جديدة تنشر ألول مرة(، المجلة العربية للحضارة والفنون اإلسالمية، عدد

  .318عبدالرحمن على عبدالرحمن الحارثي: تحف األواني واألدوات المعدنية،  صت  (168
 مكتبة ، "لمملوكيا العصر نهاية حتى وتطورها نشأتها المدفن القبة" اإلسالمية المصرية العمارة في القباب د:الحدا حمزة محمد(  169

 165 ص م، 1 ،1993 القاهرة، ، اإلسالمية الثقافة

 .206 محمد أحمد عبدالرحمن: عمائر األميرة شيوه كار، صت( 170

م، 18هت/12م وحتي نهاية القرن 13هت/7سماح محمد لطفي: الزخارف النباتية والهندسية على النقود منذ بداية القرن  (171
  .72م، صت 2015ماجستير، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 

  .259م، صت 1990حسن الباشا: مدخل الى اآلثار االسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (172
  .72د لطفي: الزخارف النباتية، صت سماح محم (173
  .17عزة عبد المعطي عبده: دراسة آثرية فنية ألواني خزفية، صت  (174
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 الدالالت الوظيفية والرمزية والدينية للشعارات واألشكال على
 إسطنبولتراكيب وشواهد القبور العثمانية بمدينة  

 إبراهيم حسانينإبراهيم وجدي د/                                                             
 مدرس بكلية اآلثار جامعة الفيوم                                                              

 قسم اآلثار اإلسالمية                                                            
 :البحث ملخص
افراد عائالتهم الذين تمتعوا بعض بعض التراكيب وشواهد القبور التي تنسب لكبار رجال الدولة و  اتسمت

شكال ألللعديد من الشعارات وا ابمكانة رفيعة وتولوا المناصب العليا بالدولة العثمانية بانها ضمت نقوش
النواحي المختلفة لحياتهم قبل الوفاة ، مثل الوظيفة التي عملوا بها والتعليم الذى  تعكسالمختلفة التي 

معتقداتهم الدينية وخصوصا الطرق الصوفية التي كان و تلقوه ، معتقداتهم المجتمعية التي أمنوا بها ، 
ا يمكن عليها من نقوش بمثابة سجال وثائقي كانت هذه التراكيب وشواهدها وما بحيث. يميلوا اليها

الذين  لألشخاصالتعرف على بعض الفترات التاريخية والسير الذاتية  في أساسيعلية بشكل  االعتماد
هذه الورقة البحثية تهدف إلى دراسة ف. خدمة الدولة العثمانية عبر فتراتها الزمنية المختلفة  فيساهموا 

شكال المختلفة التي نقشت على تراكيب وشواهد القبور العثمانية بأحواش ألالشعارات وا هذه العديد من
 ومعرفة داللتها الوظيفية والرمزية والدينية التي تعبر عنها. إسطنبولالمنشئات الدينية بمدينة 

 الكلمات الدالة :
  إسطنبول، رمزي ،  وظيفيداللة ،  ، عثمانيتركيبة ، 

الفترة من  في 1إسطنبولمدينة  فيالترب العثمانية  بأحواشالحقت  التيتراكيب القبور  تميزت  
ببعض السمات الفنية  بصناعتها من افضل انواع الرخام وانفرادهام 20م وحتى بدايات القرن 17القرن 

 السفينة اتخذ بعضها شكل والتيُشكلت عليها  التيسواء من حيث هيئة التركيبة تميزها عن غيرها  التي
الغالب الى جانب الزخارف الهندسية والنباتية  فيضمت  والتينقشت عليها  التيو من حيث الزخارف أ

 نقوشا لشعارات واشكال غيرها من سائر انواع الفنون العمائر وعلى  وكذلك الكتابية الى شاعت على
 التيالوظيفة  ، مثل2من المصادر االخرى  أي فيال نجدها  قد تعطينا معلومات تاريخية ووثائقية هامة

الفترة الى  فيكان يؤمن بها  التيالمعتقدات الدينية والمجتمعية و  وفاتهقبل  التركيبة ن يشغلها صاحبكا
  3 .فيهاعاش 

امكن تقسيم هذه الشعارات واألشكال التي ُنفذت على تراكيب وشواهد القبور إلى ثالثة أقسام 
:  ثانياا : الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية، أوالا وذلك وفقا للداللة التي نفذت من أجلها  

  : الشعارات واألشكال ذات الداللة الدينية. ثالثاا الشعارات واألشكال ذات الداللة الرمزية، 
: َعكست هذه الشعارات واألشكال الوظيفَة التي تقلدها  : الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية اوالا 

ه، كما عكست في بعض األحيان الخدمات الجليلة والفريدة التي أداها للدولة صاحب القبر قبل وفات
 وردت عليه هذه الشعارات واألشكال على النحو التالي : يالعثمانية، وقد تنوع الشكل الذ
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 الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية العسكرية والحربية. .1
 البحرية.الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية  .2
 الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية الكتابية والتعليمية. .3
 الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية الكتابية والبحرية معا. .4
 الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية الثقافية والتنويرية. .5

 الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية العسكرية والحربية: .1
: نقش هذا الشعار بكثره على جوانب التراكيب ،وقد تألف من أنواع  ألسلحة  المجمعةشعار ا  -

مختلفة من األسلحة مثل مدفع ، بندقية توفك، سيوف تشريفة، سهام، َبَلطات، ِحراب، أعالم، ومدافع 
أخرى عبارة عن شكل يشبه الكأس وبداخله  ذو عربات، وقد نجد مع هذه األسلحة المتنوعة أشكاالا 

رة .هذه األنواع المختلفة من األسلحة كانت لها عالقة وثيقة بالوظيفة التي كان يشغلها صاحب ك
التركيبة قبل وفاته ، حيث أغلب من ُمّثلت على تراكيبهم هذا الشعار قد شغلوا مناصب عسكرية 

أو  مختلفة في الجيش العثماني، ويؤكد ذلك األلقاب التي ُسجلت قبل اسمائهم على شواهد قبورهم
ضمن الكتابات التي نقشت على جوانب التراكيب نفسها، وكذلك ما ورد في المصادر التاريخية التي 

 تناولت الحقبة الزمنية التي عاشوا فيها .
من بين هذه التراكيب التي نفذ عليها هذا الشعار تركيبة أحمد فتحي باشا المؤرخة بسنة         

، حيث ظهر هذا الشعار  4إسطنبوللطان محمود الثاني في م والواقعة بحوش تربة الس1857هـ/1274
مرتين، األول على السياج الحديدي الذى يحيط بالتركيبة من الخارج، واآلخر على الجوانب الشمالية 

(. بمراجعة السيرة الذاتية نجد أن أحمد  1الشرقية والجنوبية الغربية للتركيبة الرخامية نفسها )لوحة رقم
، وفى 5م التحق بالجيش العثماني المسمى عساكر المنصورة المحمدية 1826فتحي باشا في سنة 

وهى رتبة عسكرية في الجيش فوق العميد ودون  م  ُرّقي إلى رتبة مير لواء او أمير لواء1830سنة
كما تولى وظيفة  كان ياورا للسلطان العثماني آنذاك،، ثم اشترك في الحرب الروسية العثمانية و  6الفريق

أي القائد العام للجيش ومشير للطوبخانة أكثر من مرة وهى تعني رئيس دار صناعة  سرعسكر
. نالحظ بذلك أن حياته واأللقاب التي حصل عليها مثل مير لواء وسرعسكر ومشير للطوبخانة 7المدافع

ي وتعكس الحياة الوظيفية التي عاشها أحمد فتحي باشا ، وعلى جميعها قد غلب عليها الطابع العسكر  8
إلى جوار اسمه  طوبخانة عامره مشيرى  الرغم من أنه نال أكثر من لقب إال أنه فضل أن ينقش لقب 

على شاهد قبره دون غيره من األلقاب، وربما يرجع ذلك إلى أن هناك عالقة وثيقة وواضحة بين هذا 
ر الوظيفي للطوبخانة خالل هذه الفترة وبين الشعار المؤلف من عدة أسلحة اللقب المحدد وبين الدو 

م يقتصر دورها على صناعة نوع واحد 16،17،18مجمعة، حيث كانت الطوبخانة فيما بين القرون  
م بدأت أنشطتها 19من األسلحة وهو صناعة المدافع وما يتعلق بها ، غير أنه منذ منتصف القرن 

، ولذلك فإن تسجيل لقب مشير للطوبخانة  9يها كافة أنواع األسلحة األخرى تتسع وأصبح ُيصنع ف
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وتصوير هذا الكم الهائل من األسلحة ذات األشكال المختلفة معا ربما يعبر عن وظيفته كرئيس 
 للطوبخانة بكافة مشتمالتها وأقسامها التي كان ُيصنع بها كافة أنواع السالح.

بين األشكال المختلفة من األسلحة التي نفذت على جوانب التركيبة الرخامية شكال   يضاا أنجد   
عبارة عن  كأس بداخله كرة ، قد ظهر هذا الشكل بكثرة على تراكيب القبور دون غيرها ، حيث كان 

في  تمثيل هذا الشكل ما هو إال داللة على خدمة فريدة وجليلة  قد أداها صاحب القبر للدولة العثمانية
إحدى المجاالت المختلفة ولم يسبقه فيها أحد، ونجد نقش هذا الشكل هنا قد يتفق مع الخدمة التي أداها 

، حيث قام بترتيب  إسطنبولأحمد فتحي باشا، حيث يرجع إليه الفضل في تأسيس أول متحف ب
تأسيس أول محتويات كنيسة أيه ايرينى وتحويلها إلى متحف منظم ،كما يرجع اليه الفضل أيضا في 

 .10إسطنبولمتحف لألثار بمنطقة آت ميدانى ب
يظهر هذا الشعار المؤلف من مجموعة من األسلحة أيضا على الجوانب الشمالية الشرقية   

والتي تؤرخ وفقا لكتابات شاهد القبر  والجنوبية الغربية لتركيبة محمد سعيد باشا بنفس الحوش السابق
هذا الشعار من مؤخرتي مدفع وطبرين وتوفك ذو سكينة  ، وقد تألف م 1896هـ/1313إلى سنة 

 ( .2 وعلمين وزوج من الِحراب وسيف )لوحة رقم
هذه األسلحة المتنوعة دلت على التعليم الذى تلقاه والوظائف التي توالها محمد سعيد باشا    

م تخرج من دار الهندسة البحرية السلطانية 1852في سنة والتي غلب عليها أيضا الطابع العسكري، ف
برتبة يوزباشي أي رئيس مائة من الجند أو ما يعادل رتبة نقيب في الوقت الحالي، وبدأ عمله بنفس  11

م ُأرسل لمدينة ادنبرج االسكتلندية حيث تلقى تدريبا عمليا في 1854المدرسة كمساعد معلم ، في سنة 
بنادق إنفيلد، ودار ويلثام لصناعة البارود ،ودار وول ويتش لصناعة المدافع دار رصد غرينتش ومصنع 

م ُأرسل إلى انجلترا  وظل بها لمدة ثالث سنوات من اجل اإلشراف على المدافع  التي 1864، في سنة 
 صنعت للطوبخانة العثمانية وعندما عاد من انجلترا رقى إلى رتبة أميراالى بالجيش العثماني وهى تعادل

م رقى إلى رتبة وزير، وفي 1878م  تولى نظارة البحرية ، وفي سنة 1877رتبة عميد حاليا، في سنة 
م عين واليا لمدينة حلب ومن بعدها واليا 1879نفس السنة أصبح واليا لمدينة قسطامونو ، وفي سنة 

 .12م 1896لمدينة ايلزاغ وقونية ، وتوفي سنة 
شت على التركيبة  قد عبرت عن التعليم والتدريب يتضح أن أشكال هذه األسلحة التي نق 

العسكري الذى تلقاه وخدم من خالله الدولة العثمانية سواء في اإلشراف على صناعة المدافع وما يتصل 
بها مثل البارود او البنادق وقد وضحته األلقاب العسكرية التي تلقب بها مثل لقب يوزباشي وأميراالى ، 

ا في المجال التعليمي الذى قام به وهو عمله كمساعد معلم في دار الهندسة أو عن خدماته التي أداه
 البحرية.

: نقشت بعض الشعارات  التي تمثل نوع  14بينهما مجموعة من القذائف 13شعار مؤلف من مدفعين -
واحدا من األسلحة على بعض شواهد القبور بالتراكيب، ويبدو أن نقشها على هذا النحو ما هو إال داللة 
على إتقان صاحب التركيبة الستخدام هذا  النوع  المبين من األسلحة دون غيره، أو قد يتعلق بوظيفته 
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ة تحديدا من األسلحة، ويؤكد ذلك األلقاب الواردة بكتابات شواهد هذه التي لها عالقة مباشرة بهذه النوعي
القبور . يظهر هذا الشعار الممثل لنوع معين من األسلحة على شاهد قبر تركيبة قبرعلى رضا أفندي 

م ، حيث نقش أعلى  1873هـ/  1289بحوش مجموعة يحيى أفندي والتي يعود تاريخها إلى سنة 
ل يمثل مدفعين منفذين بشكل متقاطع وأسفل منهما نجد سبع قذائف تأخذ شكل كتابات شاهد القبر شك

( ، تضمنت كتابات الشاهد المسجلة باللغة التركية العثمانية في السطر السادس  3المثلث ) لوحة رقم 
والسابع والثامن  ما يشير إلى  المكان والوظيفة التي كان يعمل بها صاحب القبر والتي لها عالقة 

 رة بشكل السالح الذى تم نقشة وهو المدفع، وقد وردت هذه الكتابات على النحو التالي:مباش
 دار صناعة المدافع العامرة طوبخانة عامرة صنايع

 الصف الثالث، الكتيبة الثانية ڭاوجنجى طابورس ڭايكنجى االينـ
 الكاتب على رضا أفندي على رضا أفنديكاتبى

تشير هذه الكتابات إلى عملة في وظيفة كاتب الصف الثالث بالكتيبة الثانية بدار صناعة المدافع ،  
حيث كانت العساكر نفسها هي التي تقوم باألعمال الكتابية والحسابية في دار صناعة المدافع، ووفقا 

يهم كاتب األالي وعندما لقواعد الترقية كان ُكتاب الطابور أو الكتيبة العسكرية عندما يرقوا يطلق عل
 15ُيرقى كاتب األالي يصبح أمين األالي.

ظهر هذا الشعار بهذا الشكل أيضا على شاهد قبر تركيبة مصطفي وصفي باشا المؤرخة بسنة         
م والواقعة  بحوش مجموعة يحيى أفندي ، حيث نقش أعلى شاهد القبر شكل  1905/ ه1323

لمدفعين في شكل متقاطع وأسفل منهما يوجد ثالث قذائف ،وقد ورد بكتابات شاهد القبر في السطر 
السادس لقبا يشير إلى الوظيفة التي كان يشغلها مصطفى باشا والتي كانت لها عالقة وثيقة باستخدام 

وهو يعنى مدفعي برتبة  قائد لواء او قائد  طوبجى ميرلواسىوع المحدد من األسلحة وهو لقب:  هذا الن
 ( 4لواء مدفعي.) لوحة رقم 

بقذائفهم  وكأس به كرة وعلمان وحربتان وقرص  16شعار مؤلف من مدافع ذو َعَربات -
 :الشمس

تركيبة أيوب خالد باشا الواقعة الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية لظهر هذا الشعار على الجوانب 
تألف هذا الشعار م .  1896هـ/1313والمؤرخة بسنة  إسطنبولبحوش تربة السلطان محمود الثاني ب

من مدفعين كل منهما قد ُحمل على َعربة ذو عجالت وأسفل فوهة المدافع يوجد ثالث قذائف ، نالحظ  
من األعالم المنقوش عليها شكل هالل وبداخله  بين َعربات المدافع شكل كأس به كرة وإلى جانبيها زوج

شكل دائرة صغيرة قد تمثل شكل النجمة ، باإلضافة إلى زوج من الرماح ومن خلفهما شكل  بيضاوي 
 ( .5خاٍل من الكتابة ُنفَِّذ على شكل يشبه قرص الشمس الُمشع ) لوحة رقم 

نواع مختلفة من األسلحة ، حيث اتفق يغلب على هذا الشعار الصبغة العسكرية بكل ما فيه من أ     
المهندس خانة أو دار مع الوظائف العسكرية التي شغلها صاحب التركيبة قبل مماتة ، فقد تخرج  من 

الهندسة في رتبة ضابط ، ثم ترقى في المناصب حتى رتبة لواء ومنها إلى رتبة فريق ، كما تولى رئاسة 
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ر في السطر الثاني والثالث والرابع بعض األلقاب التي تضمنت كتابات شاهد القب 17مجلس الطوبخانة.
 تشير إلى الوظائف العسكرية المذكورة التي شغلها وقد جاءت هذه الكتابات على النحو التالي :

 من قدامى الفرقاء الكرام قدماى فريقان كرمدان
 المجلس الحربى لدار صناعة المدافع العامرة طوبخانة عامرة مجلس

 رئيس حربية رئسى
وهو يعنى إنه من قدامى الفرقاء الذين تولوا رئاسة المجلس الحربى لدار صناعة المدافع ، وقد توفي 
أثناء عمله في هذا المنصب، ولذلك فان نقش أسلحة مثل المدافع والِحراب بهذا الشعار قد يتفق مع 

.أما عن شكل وظيفته كرئيس للمجلس الحربى للطوبخانة التي كان ُيصنع بها جميع أنواع السالح 
الكأس الذى يحوي كرة والذى نقش ضمن عناصر هذا الشعار فهو  يشير إلى إحدى الخدمات الجليلة 

. شكل قرص الشمس واألعالم التي وجدت ايضا فهي من العناصر 18التي أداها للدولة العثمانية 
لخاص به  فهو يرمز المستخدمة في شعار الدولة العثمانية وتمثيله لمثل هذه العناصر بجانب الشعار ا

، فُيذكر أنه ظل محافظا لمدينة بوز  19إلى الدولة العثمانية التي خدمها قبل مماتة وخضع تحت إدارتها 
 20سنة. 20ما يقارب 

 
 
 

 الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية البحرية:  .2
البحرية التي ُنقش على البعض من تراكيب القبور وخصوصا على شواهدها شعارات تعكس الوظيفة 

شغلها صاحب القبر قبل وفاته ، وكان من أكثر الشعارات واألشكال التي ظهرت منفذة على شواهد 
 القبور ما يلى :

 .  21شعار الِهلب او ُخّطاف المَرَكب  -
نقش  شعار الهلب او ُخّطاف الَمرَكب اعلى كتابات شاهد قبر تركيبة جمال الدين باشا            

م ، تضمنت كتابات الشاهد في  1860هـ/ 1276والمؤرخة بسنة  22ى أفندي بحوش مجموعة يحي
السطر السادس لقبا يشير إلى الوظيفة البحرية التي كان يتوالها صاحب القبر والتي اتفقت مع شكل 

 الهلب الذى تم نقشة أعلى الشاهد، جاءت صيغة هذا اللقب على النحو التالي :
 الفرقاء الكرام بالترسانة العامرةمن  ترسانة عامرة فريقان كرامندن

 جمال الدين جمال الدين
( . ظهر هذا  6. ) لوحة رقم 23وهو يعنى أنه عمل برتبه فريق بالترسانة البحرية العثمانية العامرة 

م بحوش جامع 1878هـ/ 1295الشعار أيضا  منقوشا على شاهد قبر تركيبة أحمد باشا المؤرخة بسنة 
،حيث يشغل الجزء العلوى من شاهد القبر شكل لهلب أو خطاف َمرَكب وقد  24 إسطنبولالسليمانية ب

تدلى من حلقة الخطاف سلسة قصيرة ، وقد تضمنت كتابات الشاهد لقبين بالسطر الثاني والثالث والرابع 
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يوضحا الوظيفة التي كان يشغلها صاحب القبر في البحرية العثمانية قبل مماتة وقد جاءت على النحو 
 ي :التال

 العساكر البحرية السلطانية عساكر بحرية شاهانية
 المُشير العظيم مشيران  فخامندن اسبق

 وقائد األسطول  السابق قبودان دريا
وهذان اللقبان يعنيان انه كان ُمشيرا للقوات البحرية السلطانية ومن قبل قائدا لألسطول البحري  

 ( 7) لوحة رقم  25العثماني . 
نقش الشعار الذى يمثل الهلب ايضا على الجزء العلوى من شاهد قبر تركيبة يوسف كنعان بك        

م .  1901هـ/1318والمؤرخة بسنة  26 إسطنبولبحوش جامع مصطفي أفندي بحي االوسكودار ب
تضمنت كتابات مضاهى الشاهد الواقع بالجانب األخر من التركيبة  في السطر الثاني لقبا يدل على 

وهو يعنى قائمقام  بحرية قاِئمقامالوظيفة التي كان يشغلها يوسف بك في البحرية العثمانية وهو لقب :  
 ( .8او عقيد في األسطول البحري العثماني  ) لوحة رقم 

نقش هذا الشعار أعلى كتابات شاهد قبر تركيبة حسن :   شعار مؤلف من جعبة سهام وقوس بسهم -
م  والواقعة بحوش تربة السلطان محمود الثاني ) لوحة رقم 1877هـ / 1295رضا باشا المؤرخة بسنة 

( . بالبحث في السيرة الذاتية للتعرف على الوظائف التي تقلدها صاحب التركيبة والتي  قد يكون لها  9
لى شاهد القبر ، وجدنا أنه تقلد العديد من الوظائف التي يغلب عليها الطابع عالقة بهذا الشكل الوارد ع

تسع مرات ما بين سنوات   27العسكري، فقد تولى وظيفة سرعسكر وهى تعنى قائد الجيش 
م، وكان 1867:1858م ، وكان مشيرا لدار صناعة المدافع  ثالث مرات ما بين سنوات 1876:1843

م ،كما تولى نظارة البحرية مرتين ما بين 1854:1853ي بين سنوات أيضا قائدا لألسطول البحر 
م  وتوفي  1877:1876م، كما كان عضوا في مجلس األعيان ما بين سنوات 1876:1873سنوات 

 . 28أثناء عمله بهذا المجلس 
على الرغم من الوظائف العديدة التي تقلدها حسن باشا والتي يغلب عليها الطابع العسكري إال أن 

كل  القوس وبداخله سهم و إلى جوارهما جعبة سهام قد يكون له عالقة أوثق بوظيفته كقائد لألسطول ش
البحري عن غيرها من الوظائف، حيث كانت أعالم السفن الخاصة بقادة األسطول البحري دائما ما 

م وقد  1802إبريل لسنة  14ينقش عليها شكل القوس والسهم ، ويؤكد ذلك إحدى الوثائق المؤرخة ب 
، كما يوجد بالمتحف علم ذو سهم وقوس ورد بها وصف لعلم أحد قادة األسطول على هذه الصيغة 

يظهر به ايضا أشكال  986بقسم األثار العتيقة ألبوم لألعالم البحرية برقم سجل  إسطنبولالبحري في 
 29. ألعالم القادة البحريين وقد ظهر نفس الشكل عليها

نقش هذا :  وهلب مَرَكب  ومجموعة من النياشين وقرص الشمسشعار مؤلف من شراعي  -
الشعار على الجزء العلوى لشاهد قبر تركيبة أحمد بك بمجموعة يحيى أفندي والمؤرخة بسنة 

م . تالف هذا الشعار من شراعي َمرَكب  يتدلى من أسفلهما مجموعة من النياشين  1884هـ/1302
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شغل هذا الشعار من أعلى شكل قرص الشمس المشع  يتخلله تحصر فيما بينها شكل هلب َمرَكب ، وي
منطقة بيضاوية نقش أسفلها شكل شاهد قبر له قمة على هيئة طربوش ومزين بعلم ُنقش أعاله هالل 

( . تضمنت كتابات شاهد القبر بالسطر األول لقبين يشيرا إلى  10ونجمة خماسية الرؤوس ) لوحة رقم 
قبر قبل وفاته والتي تتفق مع  بعض األشكال التي نقشت ضمن هذا الوظائف التي تقلدها صاحب ال

وهو يعنى  سرداروهو يعنى قبطان أو رئيس بالبحرية ، واللقب الثاني :  ميراالىالشعار، اللقب األول:  
قائد البحرية ، فنعتقد أن نفش أشكال مثل شراعي الَمرَكب والهلب قد اتفق مع هذين اللقبين وقد عبرا 

عملة بالبحرية العثمانية . أما عن النياشين التي نقشت معلقة بأسفل الشاهد ربما تشير إلى أكثر عن 
مكافئات أهداها السلطان العثماني له وذلك نظرا لجهوده وخدماته للدولة العثمانية خصوصا أن كتابات 

له مثيال  شاهد القبر قد مدحت أحمد بك ووصفته بانه من أصحاب الفضل والكمال والنجابة ولم يكن
في حسن الخلق. أما عن شكل قرص الشمس المشع فمن المحتمل أنه أراد بنقش مثل هذا الشكل تشبيه 

 نفسه بالسلطان العثماني الذى كان ُيرمز إليه في شعار الدولة العثمانية بقرص الشمس .
 الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية الكتابية والتعليمية: .3

واألشكال التي كانت لها عالقة وثيقة بمهنة الكتابة والتعليم  على تراكيب ظهرت بعض الشعارات 
 وشواهد القبور وكان منها ما يلى :

نقش هذا الشعار على شاهد قبر تركيبة السيدة دارجيزا بحوش  : شعار عبارة عن محبرة تحوي قلما -
( ،وهو يتألف  11رقم  م ) لوحة 1881/ هـ1298مجموعة يحيى أفندي والتي يعود تاريخها الى سنة 

من شكل لمحبرة اسطوانية الشكل، صغيرة الحجم بداخلها قلم . تضمنت كتابات الشاهد في السطر 
الثاني والثالث على ألقاب تشير إلى الوظيفة والمكان التي عملت بهما هذه السيدة  قبل وفاتها وقد 

 جاءت على النحو التالي :
 السلطانيدائرة الحريم بالقصر  حرم سراى همايوندة

 ثانيكاتب  ايكنجى كاتب
وهو يعنى انها كانت تشغل وظيفة كاتب ثاني بدائرة الحريم بالقصر السلطاني ، فكان تمثيل محبرة هنا 

 30يشير إلى توليها وظيفة الكتابة . 
ظهر هذا الشعار على شاهد قبر تركيبة أحمد توفيق أفندي المؤرخة  : شعار يأخذ شكل كتاب مفتوح -

. تضمنت  كتابات  (12) لوحة رقم  . بحوش مجموعة يحيى أفنديم والواقعة  1885/هـ1302بسنة 
الشاهد في السطر السادس على لقب يشير إلى الوظيفة التي كان يشغلها والتي لها عالقة بشكل الكتاب 

وهو يعنى رئيس ُكتاب الديوان السلطاني الذى كان من مهامه  ضرت شهريارسر كتاب حوهو لقب : 
أخذ مسودات الفرمانات التي صدرت من الديوان السلطاني لكتابتها ومراجعة الفرمانات التي كتبت من 

تضمنت كتابات هذا الشاهد أيضا إلى  31جانب الُكتاب ووضع إشاراته المعروفة باسم رصد عليها .
ض العبارات بالسطر الثاني  تمدح صاحب الشاهد وتشير إلى إتقانه لوظيفته مثل عبارة جانب اللقب بع

انه َعالم ومتقن لقواعد اللغة الفارسية والعربية، وربما كان هذا  وهى تعنى وفارسيادة بحر عربيقواعد :  
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يشغله أحمد توفيق بسبب عملة في هذه الوظيفة، ولذلك فإن شكل الكتاب المفتوح كان متفقا مع ما كان 
 أفندي من وظيفة متعلقة بالقراءة والكتابة في الدولة العثمانية.

ظهر هذا الشعار على  : شعار مؤلف من كأس به كرة وكتاب مفتوح ولوح ورقي وطاقم كتابي -
-1890هـ/1308الجوانب الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية لتركيبة قبر سعد هللا باشا المؤرخة بسنة 

والواقعة بحوش تربة السلطان محمود الثاني. تألف هذا الشعار من عدة عناصر منها كأس به  م1891
كرة وكتاب مفتوح و لوح ورقى في شكل لفائف وطاقم كتابي عبارة عن قلمين ذي ريشة ومحبرتين 

( . بالبحث في  13ومقص ومجموعة من اآلالت الحادة الخاصة بقطع األقالم وتهذيبها ) لوحة رقم 
سيرة الذاتية لسعد هللا باشا نجد أن هذا الشعار قد عكس الحياة الوظيفية التي شغلها قبل مماته والتي ال

كان أغلبها متعلقا بالكتابة والتعليم والترجمة، حيث  بعد ان اتم سعد هللا باشا تعليمه األولى ُعين في 
العثمانية، وبسبب إلمامه باللغة  م كاتبا في قسم  قلم الواردات بخزينة المالية  في الدولة1853سنة 

م عين 1865م بقسم الترجمة بالباب العالي ، وفي سنة 1856الفرنسية واتقانه لها التحق في سنة 
م عين باش 1868عضوا في جمعية الترجمة التي تم تأسيسها بنظارة المعارف العمومية ، وفي سنة 

م أصبح أحد أعضاء 1869لدولة ،وفي سنة معاون لرئيس المعاونين في دائرة المعارف بمجلس شورى ا
م عين رئيس الُكتاب بنفس المجلس ، وخالل هذه الفترة  قام بترجمة 1870المجلس نفسه، وفي سنة 

م عمل ُمترجما بالديوان السلطاني وأصبح 1871قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي ،في سنة 
م عين في 1873ة لنظارة الخارجية ، في سنة مسؤوال عن مديرية المطبوعات ) الصحافة ( التابع

المجلس االستشاري للمعارف الذى يهتم بإصالح النظم التعليمية في جميع المراحل ابتداء من 
وحتى المدارس العليا ، وعلى هذه اإلصالحات واألصول الجديدة التي اهتم بها واشترك في  الُكتَّابُ 

في جامع نور عثمانية وُعين بعض المتخصصين إلعداد وضعها فقد افتتح مكتبا للتعليم االبتدائي 
م ُعين للمرة الثانية كمترجم في 1874الكتب الدراسية التي ُتدرس وفقا لإلصالحات الجديدة ، في سنة 

م 1876، في سنة 32الديوان السلطاني، كما ُعين كذلك في نظارة الدفتر الخاقانى أو دار السجالت 
باشكاتب المجلس م  قام بوظيفة  1876ُعين كناظر للتجارة ، وفي عهد السلطان مراد الخامس 

م ُعين سفيرا في برلين ، وفي  1877وهو يعنى رئيس ُكتاب المجلس السلطاني ، في سنة  الهمايونى
ن سعدهللا باشا على م ، كا 1891م ُعين سفيرا في النمسا وظل بها إلى أن توفي في سنة  1883سنة 

علم باللغات الفرنسية والفارسية واأللمانية كما كان على دراية بعلم العقائد والفقه واآلداب الشرقية 
 33والغربية .

األشكال التي تالف منها هذا الشعار قد اتفقت مع الوظائف والخدمات التي أداها للدولة 
لدولة العثمانية أثناء عمله بالمجلس االستشاري العثمانية ، فشكل  الكأس به كرة يشير إلى خدماته ل

للمعارف وجهوده في اإلصالحات التعليمية عن طريق افتتاح المكاتب واالهتمام بمناهج الكتب الدراسية 
التي يتم تدريسها. شكل الكتاب المفتوح يشير إلى ثقافته الواسعة التي تمثلت في معرفته أكثر من لغة 

الت مختلفة وهو يتفق مع عمله في وظيفة رئيس ُكتاب المجلس السلطاني . وإلمامه بعدة علوم في مجا
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شكل اللوح الورقي والطاقم الكتابي فقد اتفقت مع األعمال الوظيفية التي شغلها والتي كان لها عالقة 
أكثر بالقلم والكتابة سواء كان عمله في بداية حياته ككاتب ووصوله إلى منصب رئيس ُكتاب أو عمله 

 م ومسئوليته عن مديرية المطبوعات.كمترج
ظهر شعار مشابه لهذا الشعار على مضاهى شاهد قبر تركيبة على نصرت بك ابن البكباشى   

هـ 1328والمؤرخة بسنة  إسطنبولعثمان شهاب الدين الواقعة بحوش جامع السلطان محمد الفاتح ب
أعاله لوح ورقى يعلوه محبرة بها ( . تألف هذا الشعار من شكل كتاب مفتوح 14م) لوحة رقم  1910/

قلم  ذو ريشة، ُنقش اسفل هذا الشعار كتابات تألفت من أبيات شعرية كان من بينها عبارة شعرية  
 بتون حيات فصاحت بتون حيات قلم بالسطر الثالث لها عالقة وثيقة بهذا الشعار المنقوش ونصها :  

الغة وقضى معظم حياته منشغال بالكتابة ، أما وهذا يعنى أن صاحب القبر قد اشتهر بالفصاحة والب
شاهد القبر الواقع على الجانب االخر من التركيبة فقد خال من أي شعارات إال أن كتاباته تضمنت 
بعض األلقاب التي تشير إلى الوظائف التي عمل بها على نصرت قبل وفاته ، حيث سجل بالسطر 

:  لسان  لقب وبالسطر الخامس   ئمقام بالجيش العثماني يعنى عقيد او قاقائمقام عسكر الثالث لقب:  
يعنى معلم أو مدرس اللغة واألدب، حيث نعتقد أنه بعد تقاعده من الجيش عمل مدرسا  وأدبيات معلمي

 للغة واألدب.
ولذلك فإن ظهور مثل هذا الشعار المؤلف من محبرة وقلم ولوح ورقى قد اتفق مع حياة على نصرت     

 مع الكتابة واتفق ايضا مع وظيفته التعليمية كمدرس للغة واألدب .التي قضاها 
 :كرة شعار مؤلف من اشكال األدوات الهندسية مثل البرجل والمثلث وإلى جانبهم شكل كأس به -

الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية لتركيبة محمد سعيد باشا ظهر هذا الشعار منفذا على الجوانب    
. تمثيل  (15والواقعة بحوش تربة السلطان محمود الثاني ) لوحة رقم  م 1896هـ/1313المؤرخة بسنة 

هذا الشعار بهذا الشكل كان له عالقة وثيقة بالتعليم  الذى تلقاه محمد سعيد باشا والوظيفة التي مارسها 
ة وبدأ حياته وذلك وفقا لما ورد في المصادر التاريخية ، فقد تخرج من دار الهندسة البحرية السلطاني

بالعمل بنفس الدار في وظيفة مساعد معلم  يقوم بتدريس علوم الهندسة البحرية والتي كان يتطلب 
دراستها من الطالب إحضار بعض االدوات التي ظهر البعض منها منقوشا على جوانب التركيبة مثل 

.  34االتجاه في البحرالمنظار وبرجل وميزان مياه وساعة رصد واوكتان وهو آلة  تساعد على تحديد 
أما شكل الكأس التي تحوي كرة قد عبر عن الخدمات الفريدة التي أداها للدولة العثمانية، حيث يرجع 

م أثناء كتابة الدستور الخاص بالدولة 1909-1876إليه الفضل في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
للدولة هي اللغة التركية وجعل معرفتها في القانون األساسي وهى جعل اللغة الرسمية  18إلى المادة 

 .35شرط أساسي لكل شخص يخدم في الدولة  
 :الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية الكتابية والبحرية معا .4

وصلنا بعض الشعارات واألشكال التي تعبر عن  أكثر من وظيفة  قد شغلها الشخص صاحب التركيبة 
 قبل وفاته ومنها ما يلى : 
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:  وصلنا هذا مؤلف من كأس به كرة وكتاب ولفائف ورقية ومنظار وبوصلة وزوج من األعالمشعار  -
، والتي إسطنبولالشعار على الجانب الشمالي الشرقي إلحدى التراكيب الواقعة بحوش جامع السليمانية ب

م . بالبحث في  السيرة الذاتية لصاحب 1876هـ/1294تنسب إلى حسين عوني باشا وتؤرخ بسنة 
لتركيبة اتضح لنا أن كل شكل من هذه االشكال الُممثلة  للشعار كان له داللته الوظيفية المحددة. ) ا

 (16لوحة رقم 
: تمثيل هذا الشكل يعكس الخدمات والوظائف الفريدة والعديدة التي أداها للدولة العثمانية  كأس به  كرة

أي القائد العام  سرعسكرباشا وظيفة قبل مماته ، فكان من أهم الوظائف التي شغلها حسين عوني 
للجيش ، أثناء تولية هذه الوظيفة ُنسب إلية العديد من اإلصالحات المهمة في الجيش العثماني  كان 

م بتطوير األسلحة المستخدمة في الجيش العثماني حيث  قام باستبدال 1870من بينها إنه قام في سنة 
بأسلحة امريكية حديثة ذي كفاءة وجودة   Enfield ve Springfieldألف بندقية من نوع  50عدد 

األمريكية كان بمقتضاها توريد   Winchesterم  قام بتوقيع اتفاقية مع شركة 1872عالية ، وفي سنة 
وأحضر متخصصين من امريكا لتدريب الجيش  Martini- Henry tüfeğiالف بندقية من نوع  200

ضافة إلى ذلك اهتم حسين عوني باشا بوحدة المدفعية العثماني على استخدام هذه األسلحة ، باإل
بالجيش العثماني وبدأ بإصالحها عن طريق إحضار أحدث المدافع من شركات قورب ، كما قام أيضا 
بإصالحات في مالبس الجنود المشاة التي اصبحت متشابهة مع مالبس العساكر األوروبية فكانت 

أهتم أيضا بالبحرية وذلك أثناء نظارته لها بحيث  عبارة عن جاكيت قصير وبنطلون ضيق ، كما
 36أصبحت القوة البحرية للدولة العثمانية في ذلك الوقت تعادل قوة القوات البحرية في اوروبا .

ُتشير هذه األشكال إلى عمله كمدرس واهتمامه بتطوير التعليم الحربى ،ففي سنة  :كتاب ولفائف ورقية
م برتبة مالزم ، في 1847وتخرج منة في سنة  37م التحق حسين عوني باشا بمكتب الحربية 1837

م عمل كمساعد معلم بمكتب الحربية وعندما ُرقى إلى رتبة  بيك باشى أي رئيس أورطة أو 1853سنة 
، ُعين معلم أول لدروس الفنون  38جندى1000 -800لجند  يتراوح عددها ما بين مجموعة من ا

والقوانين الحربية بنفس المكتب والذى لم َيكد أن شغل هذه الوظيفة حتى قام ببعض االصالحات 
التعليمية كان منها جعل اللغة التركية هي لغة التعليم في المكاتب الطبية العسكرية، وقام بترجمة كتابين 

 إسطنبولي الفنون العسكرية من اللغات األخرى إلى اللغة التركية احدهما يسمى معجم المناورة طبعة ف
في فن الحرب ويسمى طبيعة   De Ovanesهـ ، والكتاب الثاني اشترك في ترجمته مع  1267سنة 

 39هـ.1268سنة  إسطنبول، طبعة الجيوش
 حسين عوني باشا في إحدىعن الوظائف البحرية التي شغلها  : هذه األشكال عبرتمنظار وبوصلة

 40ناظر للبحرية العثمانية  . يته لمدينة آيدن كان يشغل وظيفةأثناء وال م1869، ففي سنة  فترات حياته
م 1867التي خدم بها ، ففي سنة  م قد يرمز إلى الدولة العثمانية: تمثيل هذه األعال زوج من األعالم
 م ُعين كوالي على مدينة آيدن.1869مدينة كريت ، وفي سنة  ُعين كوالي على
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 :الشعارات واألشكال ذات الداللة الوظيفية الثقافية والتنويرية .5
 وصلنا بعض الشعارات واألشكال التي تحمل الداللة الوظيفية التنويرية  ومنها ما يلى : 

تركيبة الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية ل ظهر هذا الشعار على الجوانب:  شعار يأخذ شكل الشعلة  -
بحوش تربة السلطان محمود الثاني ) لوحة م والواقعة  1899/ هـ1317قبر عطا هللا باشا المؤرخة بسنة

تمثيل هذا الشعار نعتقد بأن له داللة تتعلق بالمكانة التي كان يشغلها صاحب التركيبة في . (17رقم 
ل الوظائف التي تقلدها ، فنقش هذا الشعار يشير إلى أن عطاهللا باشا كان الدولة العثمانية وذلك من خال

ذو ثقافة وصاحب فكر ورؤية مستنيرة  في وضع النظم والقوانين التي ساهمت في تنوير وإضاءة 
، وقد يؤيد هذا الرأي ما ورد بكتابات شاهد القبر بالسطر الثاني والثالث 41المستقبل للدولة العثمانية 

 ع يدل على الوظيفة التي كان يشغلها عطا هللا باشا وقد جاءت على النحو التالي :والراب
 شورى الدولة الملكية شوارى دولت ملكية
 من أعضاء  مجلس دائرسى اعضاسندن
 المرحوم النجم الساطع كواكبى زادة مرحوم

وهو يعنى أنه شغل وظيفة عضو في مجلس شورى الدولة الذى كان بمثابة هيئة إدارية واستشارية يقوم 
أعضاءه بوضع النظم والقوانين وبحث األمور المدنية وحل النزاعات القائمة بين الجهات اإلدارية 

ضيح نصوص والعدلية بالدولة ، وكذلك النظر في دعاوى األشخاص ضد الدولة او مع الحكومة ، وتو 
، ووصفه بلقب كواكبى زادة  أي النجم او الكوكب الساطع 42القوانين ومراقبة الموظفين العاملين بالدولة 

دل على مكانته وفكره في هذا المجلس ، فتمثيل مثل هذا الشعار الذى اخذ شكل الشعلة كان بمثابة 
باشا من خالل عمله بهذا المجلس داللة على الفكر والرأي والمكانة العالية التي تمتع بها عطاهللا 

نيابة والية خصوصا أن عطاهللا باشا على الرغم من توليه العديد من الوظائف في الدولة العثمانية مثل 
، إال أنه لم يفضل 43صافرون بول وطرابزون وحلب وبغداد ، وكذلك تعيينه كقاضي عسكر لألناضول 

وسجلها على شاهد قبره ، فهذا يدل على أنه ترك إال ذكر وظيفته كأحد أعضاء مجلس شورى الدولة 
 أثرا بارزا من خالل عمله بهذه الوظيفة بالتحديد أكثر مما تركه من خالل عمله بالوظائف االخرى.

 ثانيا :الشعارات واألشكال ذات الداللة الرمزية :
ه الرمزية نقشت بعض الشعارات واألشكال على تراكيب وشواهد القبور كان لكل منها ايضا داللت

المجتمعية المختلفة التي تتعلق بحياة الشخص المتوفي ، كان من بين هذه الشعارات واألشكال التي 
 وصلتنا ما يلى : 

نقش على بعض تراكيب القبور أشكال لخناجر متشابهة ، تميزت بأن لها طرف مدبب  : 44الخنجر -
ونصل مقوس أو مستقيم  ولها قبضة ذو انتفاخ قليل تنتهى برأس على هيئة مروحة نخيلية ، وينظر 

 الطرف المدبب للخنجر إلى أرجل الشخص المدفون بالقبر . 
الت رمزية عدة  من بينها أنه قد يرمز إلى تمثيل الخنجر على تراكيب القبور ُيشير إلى دال

أو أنه يرمز إلى الشهادة ، 45شجاعة الشخص المتوفي وإجادته الستخدام هذا النوع من األسلحة 
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ويعطينا معلومات عن الطريقة التي توفي بها صاحب القبر ، حيث قد يكون ُقطع رأسه أو ُقتل بالخنجر 
أيضا رمزا إلى األصالة والنبل وأن صاحب القبر كان أحد  ، وقد يكون 46مما أدى إلى تمثيله على قبره

، كما قد يرمز 47افراد األسرة الحاكمة أو من النبالء او ممن هم ذو مكانة عليا في الدولة العثمانية 
ايضا في بعض االحيان إلى قصر عمر أو حياة صاحب التركيبة الُممثل عليها ، فبعض التراكيب التي 

م كانت خاصة باألطفال صغار السن الذين توفوا اثر  17 -16ن القرن وجد عليها شكل خنجر م
 .48مرض ُمعدى ، وهو بذلك قد رمز الى قصر اعمارهم وقطع العالقة بين الروح والبدن

هذه الدالالت الرمزية المتعددة  قد تنطبق على بعض التراكيب التي ظهرت عليها أشكال 
المصادر التاريخية وكذلك ما ورد من نقوش كتابية على الخناجر والتي تضمنها البحث خصوصا وأن 

 هذه التراكيب قد وضح لنا أسباب الوفاة ألصحابها ومنها :
تنسب هذه التركيبة .  49مهرماه سلطان بحي االوسكودار  الواقعة بحوش جامععثمان بك  تركيبة قبر

جانب التركيبة الشمالي م . ُنقش على  1576هـ/ 984إلى عثمان بك ابن رستم باشا المتوفي سنة 
الشرقي شكل خنجر في غمده وله طرف مدبب ، ونالحظ أن مقبض الخنجر ُشكل على هيئة ورقة 

كتابات شاهد القبر تألفت من سطرين من األبيات الشعرية تمدح صاحب القبر وتصفه بأنه ذو  نباتية. 
 (18) لوحة رقم   50نسب وتدعو له بدخول الجنة  .
ذه التركيبة  كان له دالالت عدة  منها انه رمز إلى نبل وعلو مقام رمزية الخنجر على ه

في عهد  51صاحب التركيبة ، فهو عثمان بك ابن رستم باشا الذى شغل منصب الوزير األعظم 
، رمز ايضا الى قصر عمر 52م وزوج ابنته مهرماه سلطان1566-1520السلطان سليمان القانوني 

، رمز كذلك الي الشهادة 53التاريخية بانه توفي وهو شاب صاحبها حيث ُذكر في  بعض المصادر
 54في بعض المصادر االخرى الى موتة شهيدا .ُذكر حيث 
بحوش تربة خير الدين باربروس باشا بمنطقة بشكتاش ، ظهر شكل الخنجر أيضا على تركيبتين       

أحدهما بدون شاهد قبر واألخرى على مقدمتها يوجد شاهد قبر غير أن كتاباته ممحاة.  من خالل  
الزخارف التي نفذت على هذه التراكيب وقمة الشاهد الذى ال يزال قائما على احدهما فمن المرجح 

أشخاص كانوا ذي أهمية ومقام في الدولة العثمانية ، حيث تظهر م وإلى 16هـ/10نسبتهما إلى القرن 
وهى عمامة غالبا يرتديها من هو ساريك قمة الشاهد على هيئة عمامة ذات فصوص والمعروفة   باسم  

يظهر على جوانب التراكيب الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية   55في رتبة باشا في العصر العثماني .
( . ونظرا لعدم  20،19ة وينتهى مقبض الخنجر بشكل ورقة نباتية ) لوحة رقم شكل خنجر في غمد

وجود كتابات على التراكيب فنعتقد احتمالية رمزية الخنجر هنا إلى كونه من األسلحة التي كان ُيجيد 
استعمالها أصحاب هذه التراكيب او إنهم كانوا ذو مكانة مهمة وعالية في الدولة العثمانية وهذا ما 

 56وضحه غطاء الرأس ساريك الذى مثل قمة احد شواهد قبور هذه التراكيب .ي
:نقش على أحد شواهد القبور شكل للسيف المعروف بذي الفقار والمنسوب إلى سيدنا  سيف ذي الفقار -

على رضى هللا عنه، وقد تميز هذا السيف بأنه ذو طرفين وله مقبض على شكل رأس تنين . ُيعتقد  أن 
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نقش السيف كشكل على شواهد القبور كان رمزا للشجاعة والقوة التي كان يتحلى بها صاحب القبر في 
، وظهور سيف ذي الفقار في المجتمع العثماني وتنفيذه على شواهد القبور وغيرها من المواد 57حياته 

لجيش العثماني يرجع إلى رواية لها عالقة بتأسيس طائفة االنكشارية في ا 58المختلفة مثل األعالم 
م  بعد اتخاذه القرار بتأسيس هذه الطائفة 1362-1326،حيث ُيذكر بأن السلطان أورخان غازي 

وطلب من الولي بهذه التكية أن يعطى اسما لهذه الطائفة حاجى بكتاشى العسكرية ذهب إلى تكية 
طائفة منقوشا عليها العسكرية وأن يعطيهم َعلما وأن يدعوا لهم بالخير، فظهرت أعالم خاصة لهذه ال

 59شكل سيف ذي الفقار ثم تبع ذلك ظهورها بنفس الشكل علي أعالم السلطان .
وصلنا شكل لسيف ذي الفقار منفذا على ظهر شاهد قبر ملحق بحوش تربة باربروس باشا       

 21 ، هذا الشاهد يبدو أنه كان ذو كتابات ولكنها ممحاة االن ) لوحة رقم إسطنبولبمنطقة بشكتاش ب
م حيث ظهر شكل سيف ذو الفقار الممثل على هذا 16 -هـ 10(. ُنرجح تأريخ هذا الشاهد إلى القرن 

،  60م  بمتحف طوبقابى سراى1520-1512الشاهد على َعلم يعود إلى فتره حكم السلطان سليم األول 
ونرجح نسبته إلى أحد اشخاص االنكشارية العاملين في األسطول البحري العثماني ، حيث جرت العادة 
أن يدفن من هم يعملون في مجال البحرية العثمانية  في األحواش الخاصة بترب البحارين الكبار مثل 

 61ى ريس وغيرهم أحواش جامع قليج على باشا، بياال باشا وباربروس باشا وألله مصطفي باشا وبير 
 وتنفيذ هذا الشكل على شاهد قبره قد حمل الرمزية التي يحملها هذا السيف وهى الشجاعة والقوة . 

:  نقشت بعض األشكال على شواهد القبور الوردة المقطوفة من البرعم -باقة الورد  -الوردة  -
ال جميعا دالله رمزية واحدة ومضاهاتها بتراكيب القبور الخاصة بالنساء دون غيرهم ، وكان لهذه االشك

، وقد أكد هذا الراي ما تضمنته  62تمثلت في اإلشارة إلى وفاه صاحبة القبر وهي في ريعان الشباب 
كتابات هذه الشواهد ومضاهاتها التي وضحت أعمارهم الحقيقية عند الوفاة والتي تراوحت ما بين سن 

ن شكل وردة منفردة، او شكل ثالث ورود بجوار الرابعة عشر والسابعة عشر. تنوعت هذه األشكال ما بي
بعضهما البعض مؤلفة عقد صغير مدلى ،أو شكل وردة مقطوفة من برعمها .مثل شاهد قبر تركيبة 

(، 22م ) لوحة رقم   1863/هـ1252السيدة رويدا هانم بحوش مجموعة يحيى أفندي والمؤرخة بسنة 
دة بلدي وقد سجل بكتابات الشاهد في السطر حيث يظهر أعلى كتابات شاهد القبر شكل بارز لور 

 الخامس ما ُيشير الى وفاتها وهى في سن الرابعة عشر، وقد جاءت هذه الكتابات على النحو التالي : 
 غاب نورها وهى في سن الرابعة عشر خسوف ايردى اون دورت ياشنده

م والواقعة  1915/هـ1333بسنة ظهرت ايضا باقة الورد على شاهد قبر تركيبة محموره هانم المؤرخة 
( ، حيث نقش في الجزء العلوى من شاهد القبر شكل  23بحوش مجموعة يحيى أفندي. ) لوحة رقم 

باقة من الورد البلدي ، وقد اشارت كتابات شاهد القبر في السطر األول والسابع إلى وفاتها وهى في 
 الي   :سن التاسعة عشر ، وقد جاءت هذه الكتابات على النحو الت

 محموره وهى في سنة التاسعة عشر محمورم اون طقوز ياشنده سنج
 رحلت إلى الدار األخرة وهى في ريعان الشباب بك كينج ياشندة ارتحال دار بقاء
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نقش كذلك بالجزء العلوى من مضاهى شاهد قبر تركيبة السيدة فاطمة شرف ابنة مصطفي فوزى بك  
ار الوزراء في الدولة العثمانية الواقعة بحوش جامع السليمانية والمؤرخة وحفيدة عبدهللا غالب باشا أحد كب

( ، غصن نباتي يتدلى منه وردة مائلة إلى األسفل وكأنها قد قطفت 24م) لوحة  1907/هـ 1325بسنة 
من الغصن النباتي. يتضح من كتابات شاهد القبر الذى يقع على الجانب األخر من التركيبة إلى وفاة 

فاطمة شرف وهى في سن السابعة عشر من عمرها حيث ورد بهذه الكتابات في السطر الرابع السيدة 
 نصة ما يلى :

 المتوفية وهى في عمر السابعة عشر اون يدى ياشندة ايكن وفات ايدن
: تميزت بعض شواهد قبور تراكيب النساء بأن قمتها  قد غطيت بشكل الوشاح التي  وشاح العُُرس -

يوم ُعرسها ، وقد يكون هذا الوشاح قصير أو طويل بحيث  يبدو متدليا إلى الخلف من ترتديه العروس 
شاهد القبر وبطول الشاهد ، فتمثيل مثل هذا الشكل على شواهد القبور ُيشير إلى وفاة صاحبة القبر قبل 

هذا  ، ويؤكد ذلك كتابات هذه الشواهد التي أشارت إلى صغر أعمارهم عندما توفوا . نقش 63الزواج 
 .(24،23الشكل على شاهد قبر  تركيبة كل من محموره هانم و فاطمة شرف هانم ) لوحة رقم 

 ثالثا : الشعارات واألشكال ذات الداللة الدينية :
ظهر على بعض شواهد القبور بالتراكيب أشكال مختلفة مثل أغطية الرؤوس وبعض الزخارف 

الطريقة الصوفية التي كان ينتمى اليها صاحب القبر قبل النباتية التي ترمز إلى االتجاه الديني أو 
وربما يرجع  ظهور مثل هذه األشكال على شواهد القبور إلى القبائل التركمانية األولى في   64مماتة .
 66م .19واستمرت في الظهور حتى القرن  1665القرن  

القبر في الطريقة اتسم األسلوب الذى ظهرت به هذه األشكال بانة عكس مكانه ودور صاحب   
الصوفية التي انتمي اليها ، فمثال إذا كان صاحب القبر من العاملين أو من هم ذو وظيفة أساسية في 
إحدى التكايا أو الزوايا الخاصة بطريقة صوفية معينة نجد أن قمة شاهد قبره قد أخذت شكل عمامة 

أما إذا كان ،  شيخ حسب طريقته شيخ الطريقة التي ينتمى اليها، حيث كان هناك عمامة مميزة لكل
الشخص يمتهن حرفة أخرى بعيدة عن التكايا أو الزوايا ولكنه كان فقط من الُمريدين أو المحبين إلحدى 
الطرق الصوفية  نجد أنه نقش على شاهد قبره شكل يدل على مهنته أوال يليه شكل يمثل عمامة شيخ 

 من األشكال التي وصلت إلينا:  67لهذه الطريقة.الطريقة التي ينتمى إليها والتي توضح انتمائه 
: السيكة تعنى العمامة  في اللغة التركية ، كان يرتدي هذه العمامة  كل أعضاء  السيكة المولوية -

وقد من اللباد ، صنعت هذه العمامة  68الطريقة المولوية بغض النظر عن رتبتهم ومكانتهم فنسبت اليهم 
وكان أفضل انواعها تلك التي تصنع في مدن بورسه وقونية على أيدى   69الدائري غلب عليها الشكل 

الحرفيين المهرة . حظيت هذه العمامة بمكانه هامة من التقديس واالحترام لدى اصحاب هذه الطريقة 
حيث كان الدرويش ُيقبل أطراف عمامته عند خلعها، كما كانت توضع معه في مدفنة عند موتة ، وكان 

وبات التي تفرض على المنتمين لهذه الطريقة ودراويشها هي منعهم من ارتداء عمامتهم اشد انواع العق
 70لفترة من الزمن.
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وصلنا بعض شواهد القبور بالتراكيب وقد نقش في الجزء العلوى منها اسفل قمة الشاهد مباشرة 
والواقعة م 1862/هـ1278المؤرخة بسنة أشكال للسيكة المولوية ، مثل شاهد قبر تركيبة يعقوب باشا 

بحوش مجموعة يحيى أفندي ، بقراءة كتابات هذا الشاهد يتضح لنا أنه كان من الُمريدين والمحبين لهذه 
الطريقة المولوية فقط وليس من أعضاءها األساسين حيث لم ُتشكل قمة الشاهد على شكل السيكة  بل 

شير إلى وظيفته اكتفي فقط بحفرها على الشاهد، كما ورد لقب بالسطر الثالث بكتابات الشاهد  يُ 
أي ناظر المياه  في الدولة العثمانية.) لوحة رقم  صو ناظرى األساسية التي كان يعمل بها وهو لقب:  

25 ) 
ظهر شكل السيكة المولوية على شاهد قبر تركيبة أحمد راشد أفندي المؤرخة بسنة     

مة الشاهد شكل السيكة م ، بحوش تربة  السلطان محمود الثاني ، حيث ُنقش أسفل ق 1893هـ/1310
، وتشير األلقاب يا حضرت بير موالنا جالل الدين  قدس سرة وتعالىالمولوية وقد كتب بداخلها:  

الواردة بكتابات شاهد القبر في السطر الثاني والثالث والرابع الى الوظائف التي كان يعمل بها صاحب 
 القبر ، حيث وردت على هذا النحو :

 
 ظر الحرم السلطانينا حرم همايون ناظرى 
 الدائرة االولى للبلدية وبرنجى دائره بلدى
 المرحوم أحمد مدير مديرى مرحوم أحمد

وهذا يعنى أنه كان يعمل ناظرا في الحرم السلطاني ومدير الدائرة االولى للبلدية ، فنقش شكل السيكة  
بهذا الشكل والوظائف التي أشارت اليها كتابات شاهد القبر قد وضحت أن صاحب الشاهد كان من 

 ( 26الُمحبين فقط لهذه الطريقة وليس من أعضائها .) لوحة رقم 
نقش بالجزء العلوى  ببعض شواهد القبور والتي ُتنسب من خالل كتاباتها إلى   :71التاج النقشبندى -

ُمريدين ومحبين الطريقة النقشبندية شكل يمثل تاج الطريقة النقشبندية ، وقد اتخذ شكل دائرة ُمقسمة إلى 
ما يرمز أربع اقسام ، هذه االقسام األربعة  كان لها رمزيتها الخاصة عند أصحاب هذه الطريقة ، فأحده

إلى الطريقة النقشبندية ، وأخر يرمز إلى المعرفة ، وأخر يرمز إلى الحقيقة ، واألخير يرمز إلى 
 .72الحق

بحوش مجموعة يحيى أفندي والمؤرخة  73ظهر هذا التاج على  شاهد قبر تركيبة شريفة ام الخير   
وزوجها حافظ حسنى حسن م . يتضح من كتابات شاهد القبر لهذه السيدة إنها 1887/هـ 1304بسنة 

أفندي وأبيها الشيخ إبراهيم المعشوقي كانوا من أتباع وُمريدين الطريقة النقشبندية للشيخ شمس الدين 
محمد نورى. يظهر التاج النقشبندى وقد نحت نحتا بارزا خفيفا أعلى قمة الشاهد على هيئة دائرة مقسمة 

 (27رقم إلى أربع أقسام وقد زخرفت بأوراق نباتية ) لوحة 
: ظهر على بعض شواهد القبور بالتراكيب تاج يأخذ شكل الدائرة المقسمة إلى أربع  74التاج السنبلي -

أقسام ، بداخل هذه األقسام عدد من االشرطة أو الخطوط المتقاطعة يقال لها فروع وقد بلغ عددها 
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ر الخلوتى مؤسس الطريقة  اربعين. هذه الفروع ترمز إلى األربعين ركن أو دعامة التي وضعها السيد عم
 السنبلية. 

بهذا االسم نسبة إلى الطريقة الصوفية السنبلية التي ينسب إليها، وهذا  75ُعرف التاج  السنبلي 
التاج هو نفسة تاج الطريقة الخلوتية التي تعد الطريقة السنبلية إحدى فروعها غير انه يظهر على 

والتي ظهرت كنوع من التخليد  لذكرى  –او زهرة المكحلة  –جانبي التاج السنبلى زخرفة لزهرة السنبل 
م والذى ُعرف بسنبل أفندي  لولعة  1529السنبلى وهو الشيخ يوسف سنان أفندي  المتوفي عام  الولي

الشديد بهذه الزهرة ، وهى زهرة  جميلة من فصيلة الزنبقيات تنتشر وُتعرف في إيران وتركيا باسم زهرة 
من زهرته السنبل ولها استعماالت طبية في عالج بعض األمراض ، وقد اتخذت الطريقة السنبلية 

 76، وظهرت إلى جانب التاج الخاص  بهذه الطريقة الصوفية. المفضلة شعارا لها
هـ 1306بسنة  ةالمؤرخنزهت باشا  أحمدتركيبة  شاهد قبر كتابات علىا  يالتاج السنبل نقش

ما   الشاهد اهذ لقاب الواردة بكتاباتاأل تضمنت ، وقدأفنديبحوش مجموعة يحيى والواقعة  م 1888/
) لوحة رقم  .لألوقافسابق  كمفتش عمله إلى باإلضافة إلى تولية وظيفة القضاء بمكة المكرمةيشير 

28 ). 
 : البحث نتائج

غلبها أ تلفة كان خشكال مأنقوش لشعارات و تضمنت  التي القبوروشواهد وضحت الدراسة أن تراكيب  -
 إسطنبولمدينة  أن إلىذلك  فيالسبب غيرها من المدن ، وربما يرجع  دون  إسطنبولمدينة  فييقع 

،  العصر العثمانيالقادة وكبار رجال الدولة طيلة من  ولكثيرللسلطان  األساسي المقر هيكانت 
عند  إسطنبولخارج ون الدولة ؤ تتعلق بش وظيفة  هاو من كانت ل إسطنبولخارج منهم  فيتو  حتى من

 .إسطنبوليكون مدفنة بمدينة يطلب ان  وفاته
الخاصة بكبار القادة  قبورالتراكيب وشواهد الالشعارات واالشكال المختلفة لم تظهر إال على  هذه -

 الدولة العثمانية . فيالذين تمتعوا بمكانة عليا  والموظفين
 لقب بها اصحاب التراكيب قبل وفاتهم التيشكال اتفاقا كليا مع األلقاب الشعارات واأل هذه اتفاق -

 .وجاءت منقوشة على جوانب التراكيب او على شواهد القبور 
الرمزية والدينية ، بحيث عبر كل  وداللتها فيالشعارات واالشكال من حيث غرضها الوظي هذهتنوع  -

 .للزائر هان يوضحأراد أالشاهد و أو  صاحب التركيبة هاقصد التي داللتهشعار وشكل عن 
 ذات الداللة الرمزية على النساء دون غيرهم .وضحت الدراسة اقتصار بعض االشكال  -
، وقد يكون م 20و 19شكال يرجع تاريخها إلى القرن أاشتملت على شعارات و  التيالتراكيب  معظم -

القرنين  فينقشت على تراكيب القبور وشواهد القبور ظهرت  التيلقاب ألا هذهسبب ذلك أن أغلب 
ن أحيث لقاب، ألاه مرتبطا بظهور مثل هذشكال ألواالشعارات  هتمثيل مثل هذ ، فكانم 20و 19

كانت شكال أشعارات و  يظهر عليه التيو  العائدة لفترة سابقة من هذا التاريخ  وشواهد القبور تراكيب
 .جدا  قليلة
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 ملحق الصور واللوحات:

 
 توضح شعار األسلحة المجمعة بجوانب تركيبة قبر أحمد فتحي باشا 1لوحة 

 

 
 محمد سعيد باشا توضح شعار األسلحة المجمعة بجوانب تركيبة قبر 2لوحة 
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على رضا أفنديتوضح شعار المدفعين والقذائف بشاهد قبر تركيبة قبر  3لوحة   

 
مصطفي وصفي باشاتوضح شعار المدفعين والقذائف بشاهد قبر تركيبة  4لوحة   

      
توضح شعار المدافع ذو العربات وكأس به كرة وعلمان وحربتان وقرص الشمس بجوانب تركيبة قبر  5لوحة 

 أيوب خالد باشا
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توضح شعار الهلب او ُخّطاف المركب بشاهد قبر تركيبة جمال الدين باشا  6لوحة رقم   

 توضح شعار الهلب او ُخّطاف المركب بشاهد قبر تركيبة أحمد باشا   7لوحة رقم 

 
توضح شعار الهلب او ُخّطاف المركب بشاهد قبر تركيبة قبر يوسف كنعان بك 8لوحة   
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توضح شعار من جعبة سهام وقوس بسهم بشاهد قبر تركيبة حسن رضا باشا  9 لوحة  

 
يوضح شعار من شراعي وهلب َمرَكب ومجموعة من النياشين وقرص الشمس بشاهد قبر تركيبة أحمد   10لوحة 

 بك

 يوضح شعار المحبرة تحوى قلما بشاهد قبر تركيبة السيدة  دارجيزا  11لوحة 
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يوضح شعار يأخذ شكل الكتاب المفتوح بشاهد قبر تركيبة أحمد توفيق أفندي  12لوحة رقم   

 

 

 
يوضح شعار مؤلف من كأس به كرة وكتاب مفتوح ولوح ورقي وطاقم كتابي بجوانب تركيبة قبر سعد   13لوحة 

 هللا باشا
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توضح شعار مؤلف من  كتاب مفتوح ولوح كتابي ومحبرة بها قلم بمضاهي شاهد قبر تركيبة على   14لوحة 

 نصرت بك
    

توضح شعار مؤلف من اشكال األدوات الهندسية مثل البرجل والمثلث وإلى جانبهم شكل كأس به  كرة  15لوحة 
 بجوانب تركيبة قبر محمد سعيد باشا
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توضح شعار مؤلف من كأس به كرة وكتاب ولفائف ورقية ومنظار وبوصلة وزوج من األعالم   16لوحة 

 بجوانب تركيبة قبر حسين عوني باشا

. 
 

 يوضح شعار يأخذ شكل الشعلة بجوانب تركيبة قبر عطا هللا باشا  17 لوحة  
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يوضح شعار يأخذ شكل الخنجر بجوانب   18لوحة 

 بتركيبة  قبر عثمان بك
 

يوضح شعار يأخذ شكل الخنجر بجوانب   19لوحة 
 احد التراكيب بحوش تربة خير الدين باربروس

 

 
 يوضح شعار يأخذ شكل الخنجر بجوانب احد التراكيب بحوش تربة خير الدين باربروس  20لوحة 
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يوضح شعار يأخذ شكل الوردة   22لوحة 
 رويدا هانم بشاهد قبر تركيبة

 

يوضح شعار يأخذ شكل باقة   23لوحة 
 الورد بشاهد قبر تركيبة محموره هانم  

 

يوضح شعار يأخذ شكل سيف ذو   21لوحة 
احد شواهد القبور بحوش تربة  الفقار بظهر

 خير الدين باربروس
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يوضح شعار يأخذ شكل الوردة المقطوفة ووشاح العرس بشاهد قبر ومضاهى الشاهد بتركيبة قبر   24لوحة 
 فاطمة شرف
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 توضح شعار التاج النقشبندى  بشاهد قبر تركيبة  27لوحة 
 شريفة ام الخير

توضح شعار التاج السنبلى    28لوحة 
 بشاهد قبر تركيبة أحمد نزهت باشا

 
 
 
 
 

توضح توضح شعار السيكة  المولوية   25لوحة 
           يعقوب باشا بشاهد قبر تركيبة

يوضح توضح شعار  السيكة المولوية    26لوحة 
 أحمد راشد أفندي بشاهد قبر تركيبة
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 حواشي البحث:
                                                           

نالحظ أن تراكيب القبور وشواهدها التي ألحقت بالمنشآت الدينية العثمانية خارج مدينة إسطنبول مثل بورصة وأدرنه   1
 انظر :.وغيرها لم تضم الكثير من الشعارات واألشكال

Canan Hanoğlu, Erzurum Merkez’de Cami Hazirelerinde Bulanan XVIII.-XIX. YY. Mezar Taşları, 

Yüksek Lisan Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 

Erzurum,2006. 

Ayşegül Arslan, Edirne Üç Şerefli camii Haziresi Mezar Taşları, Master Tezi, Gazi Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara 2007. 

Veysi İnci, 18.-19.Y.Y. Cizre Mezar Taşları, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Van, 2008. 

Emine Baş, Edirne Beylerbeyi Camii Haziresinde Bulanan Mezar Taşları, Yüksek Lisans Tezi, Trakya 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Edirne,2009. 

Fatma Bulut, İzmir – Urla Merkezdeki Cami Hazirelerinde Bulanan Osmanlı Dönemi Mezar Taşları, 

Yüksek Lisan Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 

Ankara,2010. 

Serab Ozkan, Geç dönem Osmanlı Adana Mezar Taşları, Konya, 2007. 
2
 Talha Uğurluel,Osmanlı Mezar Taşlarındaki Estetik,Yağmur Dergisi,Sayı: 21 Ekim - Kasım - Aralık 

2003,s 9-12 
عند رأس المتوفي رخامي بغرس لوح  في الغالبفي تَ ك  كان يُ  وإنماتراكيب رخامية،  والوسطى الفقيرة سرألاطبقات  قبورلم تضم   3
 .الوفاةوتاريخ  االسم هسجال عليمُ 

Edward Raczynski,1814de İstanbul ve Çanakkale’ye Seyahat, Çeviren Kemal Turan, 

İstanbul,1980,s.71 
 وش للدفنالتربة من تربة و سبيل وح هذهلفت أم ، وقد ت 19وتؤرخ بالقرن  بإسطنبولشارع الديوان ب الثانيتقع تربة السلطان محمود   4

 . انظر :
H.Burcu Özgüven, Mahmud II Türbesi, Sebili, Çeşmesi ve Haziresi Maddesi, İslam Ansiklopedisi, Cilt 

27, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 2003, s.357 
5

عهد  فيستمر اعتلى السلطان سليم الثالث العرش  و ا م عندما 1789سنة  ُمن ذُ  العثمانيتحديث الجيش  فيالميل إلى الغرب  ابد 
نكشارية اللغاء وحدة اإ العثمانيقت بالجيش لحِ أُ م ، وكان من أهم االصالحات والتحديثات التي 1839-1808الثاني السلطان محمود 

 .انظر : يالمحمد ةو جيش المنصور أيسمى عساكر  عسكري جديدسيس تشكيل أوت
Müge Kılıçkaya, İstanbul Deniz Müzesindeki Osmanlı Dönemi Sancakları, Yüksek Lisan Tezi, Yıldız 

Teknik Üniversitesi,2007,s.19 
6
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/أمير اللواء 

7
سمها حاليا ايحمل  حيباسم الطوبخانة، وهى تقع في  ُعرف سيس دار لصب المدافعأبعد فتح إسطنبول قام السلطان محمد الفاتح بت 

 الدار هدور هذ. لم يقتصر أدرنهبمدينة  أن كانت األولىعد الدار الثانية من نوعها بعد تُ وهى الطوبخانة ،  بحي يُعرففي إسطنبول 
كان ، لإلصالحاتو مخزن للبارود والقذائف، وقد تعرضت على فترات مختلفة أستخدم ايضا كمستودع على صناعة المدافع بل كانت تُ 

شيد وتنشاء ثكنات عسكرية للمدفعية وإ صناعة المدافع بتطوير قام م الذى 1566-1520 القانونيالسلطان سليمان اهمها في عهد 
 نظر :االصناعة.  ههذاماكن لتعليم 

Yeni Rehber Ansiklopedisi, "Top ve Topçuluk Maddesi", Cilt 19, İhlas Gazetecilik Holding 

A.Ş,s.6018-6019; Salim Aydüz, "Tophane Maddesi", İslam Ansiklopedisi, Cilt 41, Türkiye Diyanet 

Vakfı, İstanbul,2012,s.253 

ول عن إدارة الطوبخانة ، ؤ المدير المسوكان هو  شخص يلقب بـ رئيس الطوبجية وهو يعنى رئيس المدفعية ، كان يتولى إدارة الطوبخانة
ول األول عن ؤ و رئيس وحدة صب المدافع، حيث كان هو المسأشخص يلقب بـ دوكمجو باشى وهو يعنى رئيس صبابين المدافع  هيلي

مثال الحداد والنجار والبناء والمجلد والحفار أن و خر آن فو في ذلك موظ هعاونالمتعلقة بالمدافع، وكان ي تهنشطأجميع أعمال الصب و 
الخاصة بالمراسم   القيام بتنظيم جميع األعمال اإلداريةتمثلت مهامه في خر يلقب بـ ناظر الطوبخانة آوكان هناك موظف  وغيرهم،

ماكن المطلوبة . المدافع التي تم صناعتها إلى األ ههذ التي كان يحضرها السلطان وكبار رجال الدولة في الطوبخانة، وكذلك توصيل
 انظر:

Salim Aydüz, "Tophane ", s.255 

 25، ص  2012للتعليم والثقافة، القاهرة  هنداوي لقاب المصرية ،مؤسسة ألرسالة لغوية عن الرتب وا ،باشا  أحمد تيمور

http://www.yagmurdergisi.com.tr/yazar_goster.php?yaz_id=26
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8
 Nazım Poroy,İstanbul’da Gömülü Paşalar, İstanbul Belediye Matabası,1947,s.64-65 

ثناء اإلصالحات التي حلت أ او رئيس المدفعية م حلت وظيفة مشير الطوبخانة محل وظيفة رئيس الطوبجية18في نهاية القرن 
السالح ودور  الالزمة، وإدارة شؤون وحدات مين المواد الخام أمثل ت إليهالطوبخانة عائدة  امور وشؤون صبحت كل أ، و العثمانيبالجيش 

  و مجلس الوزراء. انظر:أفي مجلس الوكالء  االرتبة يعتبر عضو  هذهالصناعة والمخازن والعمال ، وكان الذى يحمل 

Tülin Çoruhlu, "Osmanlı Ateşli Silahları", Osmanlı 11, Kültür Ve Sanat, Yeni Türkiye Yayınları, 

Ankara,1999,s.253 
9
Salim Aydüz,"Tophane", s.254 

10
Necdet Sakaoğlu, "Fethi Ahmed Paşa Maddesi", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3, Ana 

Basım AŞ, İstanbul 1994,s.298-299; wikipidia/Ahmed Fethi Paşa - Vikipedi n.html. 
 البحري سطول ألوهزيمة ام   1778-1768إلى الحرب العثمانية الروسية ما بين سنوات  دار الهندسة البحرية  يرجع سبب إنشاء 11

حسن باشا أن يؤسس  غازي نذاك آراد قائد البحرية أبيض وبحر ايجه ، فإلى البحر األ هودخول الروسيسطول ألمن ِ قبل ا العثماني
إلى السلطان عبد  ههذ نصيحتهوقدم  فتح مدرسة بحرية حديث يلبى احتياجات الدولة ، فاراد علميسلوب أاسطول بحرى قوى على 

م  في 1775اكتوبر سنة  18فتتاحها في االمدرسة وتم  هذهنشاء إجل ألطلبة وتم البدء في العمل من  استجابالحميد األول الذى 
لعلمية وموضوعات صناعة وروبا لها عالقة بالموضوعات اأتبها من كُ ُتجلب طالب يدرسون مواد دراسية  ال، وكان إسطنبولمدينة 

الدروس  هذهالسفن ،وكانت  واستخداموعلوم الطبيعة والمثلثات وعلوم البحار  والمكينةالسفن مثل علم الحساب والهندسة والجبر والرسم 
 :بالمدرسة. انظرسفينة تجريبية  علىطبق عمليا تُ 

Cahit Yalçın Bilim, "Osmanlılar ’da Eğitimin Çağdaşlaşması Askeri Okullar", Osmanlı 5, Toplum, 

Yeni Türkiye Yayınları, Ankara,1999,s.237-238; M.Emin Yolalıcı,  "XIX. Yüzyıl ve Sonrası Osmanlı 

Devletinde Eğitim ve Öğretim Kurumları", Osmanlı 5, Toplum, Yeni Türkiye Yayınları, 

Ankara,1999,s.282; Mustafa Kaçar, "Osmanlı İmparatorluğu’nda Mühendishanelerin Kuruluşu ", 

Osmanlı 8, Bilim, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara,1999,s.681; Kâzım Çeçen, "Hendese-i Mülkiye 

Mektebi Maddesi ",İslam Ansiklopedisi, Cilt 17,Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1999, s.208-209 
12

 Davut Erkan, "Said Paşa Eğinli Maddesi ",İslam Ansiklopedisi, Cilt 35, Türkiye Diyanet Vakfı, 

İstanbul, 2008, s. 574-575; Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkan Ve Ricali 1839-1922, 

İstanbul,1999,s.103 
في كوسوفو ، كما كانت من  هم في حرب 1389-1359عهد السلطان مراد األول  باستخدام المدفع هو للعثمانيينعهد  كان أول13

التي ُصنعت  مواد مختلفة، وقد تنوعت ال Niğboluلـ نيغ بولو  حصارهم في  1402 -1389ضمن تجهيزات جيش السلطان بايزيد 
كانت من النوع  ذاإوالنحاس وكانت تصب في قوالب معدنية وكان يتم نقلها بواسطة الجمال  البرونز والحديد ما بينالمدافع  منها

مختلفة بعاد أذات وقذائف  مدافع العثمانيين استخدموقد ، الخفيف ، أما إذا كانت من النوع الثقيل فكان يتم نقلها بواسطة العربات 
 بهذهشيقاء ، برناكى ، باجالوشكا ، ظربزان ،هاووى ، قولونبورنا ،هاون وباليامز ، وقد سميت هذه المدافع ومتنوعه االسماء مثل 

 :انظر .سماء وفقا لقطرها وثقل القذيفة التي تدفعها ألا
Yeni Rehber Ansiklopedisi, "Top ve Topçuluk Maddesi" Cilt 19,s.6018 ; Abdülkadir Özcan, "Osmanlı 

Askeri Teşkilatı ", Osmanlı Devleti Ve Medeniyeti Tarihi, Cilt 1,  Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, 

İstanbul,1994,s.346. 
م ، حيث كانت تصنع من  1300لقذائف المدافع إلى سنة  استخدامصنعت  قذائف المدافع من مواد صلبة وقوية ، ويرجع أول 14

 انظر : .ت تصنع من مواد اخرى مثل الحديد أم ، حيث بعد هذا التاريخ بد 1520ستخدامها بهذا الشكل حتى سنة استمر احجار و ألا
Yeni Rehber Ansiklopedisi, "Mermi Maddesi","Top ve Topçuluk Maddesi", Cilt 14,s.4174 
15

Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, "Alay Maddesi", Cilt 1,İhlâs Matbaacılık, Gazetecilik ve Sağlık 

Hizmetleri A.Ş. 
16

سيس هذه الوحدة  في نهاية أالمدافع ، تم توهى تعني سائقي عربات  Top Arabacıتسمى  العثمانيكان هناك وحدة بالجيش   
ديها ؤُ الوحدة من حيث الوظيفة التي ت هنقسمت هذ. ايس وحدة العرباتئر  أي Arabacı başıم  وكان يرأسها شخص يلقب بـ 15القرن 

هو :  والثانيصنع في الطوبخانة ، التي كانت تُ صناعة العربات التي تنقل المدافع الكبيرة الحجم و هو المسؤول عن إلى قسمين األول: 
ماكن التي كان يتواجد بها المدفعية ، أما ألرتبط وجود مثل هذه العربات والقائمين على تشغيلها باانقل هذه المدافع ، وقد المسؤول عن 

 انظر : بإسطنبول.من إسطبل في منطقة تسمى أهير قابى  تؤخذعن الخيول والبغال التي تجرها  كانت 
Abdülkadir Özcan, "Osmanlı Askeri Teşkilatı", s.348,552  
17

 Mustafa Bulut,Sultan II.Mahmut Türbesi Haziresi,Doktora Tezi, Mermara Üniversitesi, Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü,Türk Sanat AnabilimDalı,İstanbul,2012,s.303 
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18
 ما هي الخدمة الفريدة والجليلة التي أداها هذا الشخص للدولة العثمانية . لم نستطيع الوصول إلى معرفة 

19
Mahmut Enes Sosyal,"Tarihsel Süreçte Bayrak ve Sancaklarımız", A. Ü. Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi Cilt42, Erzurum, 2010,s.238. 
20

Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmani Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, Cilt 2, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları 30, İstanbul, 1996, s. 502 
21

كثرت في مدينة إسطنبول ، وكانت أكثر األماكن التي وُجدت بكثرة نالحظ أن تراكيب قبور األشخاص الذين عملوا بالبحرية العثمانية  
ريس ،  وبيري مصطفي باشا  وآللةحواش جامع قليج على باشا، وبياال باشا وباربروس أحواش ترب البحارين الكبار مثل أ هي بها

يوب أواش الجوامع الكبيرة مثل حوش جامع أحسلطان ، و  مهرماهو تربة  الثانيحواش الترب السلطانية  مثل تربة السلطان محمود أو 
 .افنديسلطان وفاتح وجامع مركز 

Tülin Çoruhlu, "Yaşar Çoruhlu, İstanbul’da Bulanan Gemici /Denizci Mezar taşlarına Dair Bir 

Değerlendirme",EyüpSultan Sempozyum IV, İstanbul,2000,s.77-78. 
 م. 16من تربة وتكية ومكتبة ومدرسة وجشمة وتؤرخ بالقرن  تتألفوهى  بإسطنبولبشكتاش  بحيتقع هذه المجموعة 22

م في مكان الترسانة البحرية 1390إلى عهد السلطان يلدريم بايزيد في سنة  العثمانيول ترسانة بحرية في العصر أنشاء إيرجع 23
 نذاك اسم ليمان وهى كلمة تركية تعنى ميناء. انظر آوكان يطلق علية ، جناق قلعة  لمدينةالبيزنطية في منطقة جاليبول التابعة حاليا 

İdris Bostan, "Tersane Maddesi", İslam Ansiklopedisi, Cilt 40, Türkiye Diyanet Vakfı, 

İstanbul,2011,s.513; Ali İhsan Gencer, "Osmanlı Türklerinde Denizcilik", Osmanlı 6, Teşkilat, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara,1999,s.578 
 م1557-1550يرجع تاريخ جامع السليمانية إلى سنة 24
من  هوغير  العثماني األسطولمور أعلى الشخص الذى يتولى هذا اللقب   تركى يعنى  قائد األسطول ، اطلق لقبقبودان دريا  25

في ذلك ثالث موظفين أخرين األول  همور المالية والعسكرية واإلدارية للترسانة البحرية ، وكان يساعدألالنظر في امثل  مور البحرية ألا
مور البحرية ، وقد ظل هذا اللقب أل،والثالث ريالة وهى كلها ألقاب تعنى نواب قبطان دريا في اقبودان، والثانى كوراميرال بـ ُيلقب 

 انظر :  قبودان دريا. حيث حل  لقب ناظر البحرية محل لقب سيس نظارة البحرية أم بعد ت1867سنة  إلغائهن تم أمستخدما إلى 
Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, "Bahriye Teşkilatı Maddesi ", Cilt 1; Levent Düzü,"Osmanlı Bahriye 

Teşkilatinde Reform Çabaları (1876-1922) ",Akademik Bakış,1.cilt ,Sayı 5,Kış 2009,s.2;Ahmet 

Mumcu, "Divan Hümayun Maddesi", İslam Ansiklopedisi, Cilt 9,Türkiye Diyanet Vakfı, 

Ankara,1994,s431 
 م . 1886في سنة  تجديدهم ، وتم 1645نشاء هذا الجامع إلى سنة إيرجع تاريخ  26

سرعسكر، وهو مصطلح  طلق على شاغلة اسم أو  هأحدث منصب بديل ل االنكشاريةمنصب رئيس  الثانيلغاء السلطان محمود إبعد 27
و القائد العام ، وكان شاغل هذا المنصب في أرئيس العسكر  هفي العهود السابقة وكان يمنح لقادة الجيش معنا استخدم عثماني تاريخي

ولية ؤ اخر وهو مس اختصاصضافة إلى إلوزير الحربية والقائد العام للجيش ، با اختصاصاتيجمع   الثانيعهد السلطان محمود 
 أنظر :من وواجبات الشرطة في العاصمة .ألالحفاظ على ا

 . 552، ص 1980ية مفترى عليها ، الجزء االول ، مطبعة جامعة القاهرة ، ، الدولة العثمانية دولة اسالم الشناوي عبد العزيز محمد 
28

Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali 1839-1922, 

İstanbul,1999,s.77;wikipidia/Hasan Rıza Paşa - Vikipedi.htm 
29 

Müge Kılıçkaya, İstanbul, s.38 
30

ن يضعوا شكل المحبرة على شواهد قبورهم او على بعض المنشئات التي تنسب اليهم ، فهناك جامع أكان من عادة الخطاطين  
، كان على قمة منارة هذا  بإسطنبولدعى محمود الدفتردار يقع في نفس الحى الذى يحمل اسمة حى الدفتردار ينسب إلى شخص يُ 

م نتيجة أحد الزالزل وظلت المحبرة إلى  1677قط القلم في سنة سف قد سألالجامع محبرة وبداخلها علم على شكل قلم ، ولكن مع ا
 وقت قريب قائمة في مكانها إال إنها االن غير موجودة. انظر:

M.Uğur Derman, "Hokka Maddesi", İslam Ansiklopedisi, Cilt 18, Türkiye Diyanet Vakfı, 

Ankara,1998,s.218 
31

Recep Ahıshalı, "Divan-I Hümayün Teşkilatı", Osmanlı 6, Teşkilat, Yeni Türkiye Yayınları, 

Ankara,1999,s.31 
ول يطلق علية ألالقسم ا نقسمت في الدولة العثمانية إلى ثالثة اقسام:ادار السجالت ، وقد  هالدفتر الخاقانى يقصد ب وأالدفترخانة 32

يطلق علية اسم مفصل   الثانيقسامها ، القسم أالوثائق التي توضح توضيحا دقيقا حدود كل والية من واليات الدولة و  فيهإجمال وتحفظ 
،  العقاري وثائق ومستندات تتعلق بالملكيات الخاصة وهى تقابل في الوقت الحاضر مصلحة الشهر  فيه السجل المفصل وتحفظ  أي

 قطاعات من شخص إلى اخر . انظر:إلعلى عمليات نقل ا أختص بتسجيل التغييرات التي تطر ما القسم الثالث فيسمى روزنامة وهى تأ
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 386، الدولة العثمانية ، ص  الشناوي عبد العزيز محمد 
Ferid Develioğlu, Osmanlıca Sözlüğü,defter-i Hâkanî Maddesi, s.213 
33

Ali Akyıldız,"Sadullah Paşa Maddesi" ,İslam Ansiklopedisi, Cilt 35, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 

2008,s. 432-433; Sinan Kuneralp, Son Dönem,  s.119 
34

 Mustafa Kaçar, "Osmanlı İmparatorluğu’nda Mühendishanelerin Kuruluşu", Osmanlı 8, Bilim, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara,1999,s.681. 
35

Mustafa Bulut, Sultan II. Mahmut, s.299; Sinan Kuneralp, Son Dönem, s.103. 
36

Ali İhsan Gencer, "Hüseyin Avni Paşa Maddesi", İslam Ansiklopedisi, Cilt 18,Türkiye Diyanet 

Vakfı, Ankara,1998,s.526 
لغاء وحدة إبعد  الثانيعهد السلطان محمود في  م 1831في سنة   هنشاءإصص لتخريج الضباط والعساكر تم خُ  عسكري هو مكتب 37

 15قبل الطالب الذين هم دون سن يَ وكان ، وكان يشغل هذا المكتب الثكنات العسكرية الموجودة في منطقة شاهزادة باشى ، االنكشارية
الهندسة  وأ االستحكاماتوعلوم  سنة لتعليمهم ، وكان  ُيدرس بهذا المكتب علوم مثل الهندسة والفيزياء والفلك و العلوم العسكرية ،

 والعربية والفارسية . انظر : ضافة إلى دروس اللغة الفرنسيةإلالحربية ، با
Abdülkadir Özcan,"Harbiye Maddesi", İslam Ansiklopedisi, Cilt 16, Türkiye Diyanet Vakfı, 

1998,Ankara, s. 115-116 
 25رسالة لغوية ، ص ،أحمد تيمور باشا 38

39
Ali İhsan Gencer, "Hüseyin Avni", s.526-527;Sinan Kuneralp, Son Dönem, s. 79 

40
Ali İhsan Gencer, "Hüseyin Avni", s.526 

41
ArzuÖrnek, Sedat Veyis, Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara, 1971, s. 71 

 
42

Ali Akyıldız, "Şura-yı Devlet Maddesi", İslam Ansiklopedisi, Cilt 39,Türkiye Diyanet Vakfı, 

İstanbul 2010,s.236-238 
43

Mustafa Bulut, Sultan II. Mahmut, s. 336 
سفل الحزام الموجود على الخصر ، وقد أتراك  وكانت ُتحمل وهى موضوعة في غمدها بين األ استخدامهاسلحة التي شاع ألهو أحد ا44

وكذلك النساء ، حيث كان حمل الخنجر شيئا طبيعيا ومنتشرا  والبالغين كل من الشباب صغار السن العثمانيحملها في العصر 
 خصوصا الخناجر التي زخرفت بمواد غالية من الفضة والياقوت.

Tülin Çoruhlu, "Eyüp Sultan Ve Çevresindeki Hazirelerde Bulanan Hançerli Lahitler ve Taş 

Sandukalar", 1.Eyüb Sultan Sempozyumu, İstanbul,1997,s. 44 
45

Mehmet Fatih Pullu, Savur’daki Mezar Taşları, Yüksek Lisan Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 

2010, s.82 
46

Muhammet Arslan,Nacide Uysal, "Adıyaman Besni İlçesi İnceraplar Köyü ’ündeki Mezar Taşları", 

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S.XXV, Erzurum, 2010, s.44 

 736رضروم مؤرخ بسنة أ واليةناضول مثل شاهد قبر في ألببالد ا  قبور مبكرةحيث ظهر هذا الشكل بهذه الداللة الرمزية على شواهد 
لهم ارحم ساكن هذا القبر ) ال التاليم ويعود إلى فخر الدين ابن محمد شاة ، سجل على هذا الشاهد بخط الثلث النص  1336هـ/ 

ناضول الذى ألهـ( . يعتبر هذا الشاهد من الشواهد المبكرة في بالد ا 736المقتول فخر الدين ابن محمد شاة سنه  الغازي السعيد الشهيد 
مثل  اآلالتحد أن صاحب القبر مات مقتوال بأيحمل هذا الشكل ، فمن المحتمل من خالل الكلمات التي سجلت على هذا الشاهد ب

 الخنجر .
Yunus Berkli, "Mezar Taşlarında Görülen Kılıç, Hançer, Ok, Yay ve Bayrak Motiflerinin Sembolik 

Anlamları" Ekev Akademi Dergisi, Yıl 11,Sayı 31, Bahar 2007,s.5 

م والمعروض  1524لسيد لقمان المؤرخ بسنه  ه مخطوط  هرنامب الثانييضا ما صور في المجلد أالداللة الرمزية   هدةوقد  يؤيد 
مير المتوفي  أليظهر نعش او  القانونيجنازة الشاة زادة مصطفي ابن السلطان سليمان تمثل  صور  ه،  حيث يوجد ب بمتحف طوبقابى 

، وتذكر المصادر بقفطان من اللون االحمر وعند الخصر تماما مثلما يوجد على تراكيب القبور في إسطنبول شكل خنجر   ُغطىوقد 
 الشهادة والموت لم يكن طبيعيا.أن  م ، فوجود مثل هذه الشكل  يدل على 1553تل في بورصة سنة ن شاة زادة مصطفي قُ أالتاريخية ب
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 323، تكايا الدراويش الصوفية، ص  "ثياب ،"نورهان اتاسى 70
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Abstract 

This article aims to publish three Coptic funerary stelae, they are now kept in Abou El-Goud 

storage magazine in Luxor. Although their provenance is unknown, this study suggested that 

they were inscribed in the south of Egypt.  
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Introduction 

The Three Coptic tombstones which will be published below are part of a collection presented to 

the Egyptian Antiquities Organisation by the heirs of antiquities dealer Mahmoud Mansour in 

1985. Accordingly, there was no information on their provenance. They are now kept in Abou 

El-Goud storage magazine and hold the registration numbers: 124 (inventory no. 134), 177 

(inventory no. 193), 300 (inventory no. 324) and 189 (inventory no. 205). 

      I have noticed that these epitaphs are undated and differ in their composed formulae; this 

may indicate that they might have been written in different places. Their owners, moreover, were 

an anchorite, a woman and two nuns. 

 
1. Tombstone of John, a hermit (Figs. 1, 2) 

Rectangular limestone stela was broken into two pieces. Although each piece has a private 

registration and inventory number, I have noticed that they complement each other. The biggest 

one holds the registration no. 124 and inventory no. 134 but the smallest holds the registration 

no. 177 and inventory no. 193. Their total measurements h. 42.5 × w. 18.3 × th. 6.7 cm. 

Undecorated, but three crosses are inscribed above the text: a large monogram of Christ between 

two small Greek crosses.
1
 Margins are irregular. The text consists of four lines written in Sahidic 

Coptic. Letters were painted in red, irregular, rough and uneven. Superliner strokes and trema 

used regularly. The colon (:) is used in l. 2. 
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Figure 1– Tombstone of John, a hermit. 

Reg. no.124 and inv. no. 134, reg. no. 177 and inv. no.193 (photo by Author) 

Figure 2– Tombstone of John, a hermit. 

Reg. no.124 and inv. no. 134, reg. no. 177 and inv. no.193 (tracing by Author) 
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Text 

 

 

 

 

 

Translation 

One is God, who helps, Amen: Jesus Christ! Apa John, the hermit, he went to rest on day sixteen 

of Phamenōth, sixth 15 indiction. 
 

Commentary 

l. 1. The writer began the text with a monogram of Christ and two Greek crosses on both 

sides.                                                                                                                                                    

     l. 2. ⲉⲓⲥ ⲑⲉⲟⲥ ⲟ   ⲟ ⲑ   ⲁⲙ  : ⲓ ⲥ    ⲥ : This opening formula expresses the writer’s insistence on 

the invocation. It is composed of this variant of the acclamation formula εἷς θεòς ὁ βοηθῶν 

which was remarkably diffused widely among the writers of Luxor, Armant, Esna and Edfu 

Greek epitaphs’  if  compared with this form εἷς θεòς ὁ βοηθός.
2
 On the other hand, it was also 

known on Coptic tombstones from Upper Egypt: Armant (the 6th-7th centuries) and Esna (the 

7th-8th centuries). While in Middle Egypt, it was common in Matmar (before the late 7th 

century).
3
 The formula is followed by the prayer formula “Amen” followed by colon (:) and the 

invocation formula ⲓ ⲥ    ⲥ . As for the colon (:), which is utilized generally for numerous purposes 

on Coptic epitaphs,
4
 in the current case it might be used for interpretation.                                      

     l. 3. ⲁⲡⲁ ⲓ  ϩⲁ   ⲥ ⲡⲁ ⲁ  ⲣⲓⲧ ⲥ: the name of John, the owner of this epitaph, is preceded by 

the title Apa and followed by the Greek word ἀναχωρητής “hermit”.
5
                                            

    1. 4. Death formula ⲁϥⲙ ⲧⲟ  ⲙ ⲙⲟϥ is the most commonly utilized on tombstones. It seems 

evident that the beginning of this formula was on gravestones from north Saqqara between the 

5th and the middle of the 6th century.
6
                                                                                               

     ll. 4-5.    ⲥⲟⲩ ⲙ    ⲧⲁⲥⲉ ⲙ  ⲫⲁⲙⲉ  ⲑ ⲉⲅⲓⲧ ⲥ ⲓⲉ  ⲓ   ⲓ /: Date formula contains the ordinal number 

of the day, month and the cardinal number of the indiction year. But it is noticeable that number 

of the year of death is written twice: the first by the Greek ordinal number ἕκτος “sixth”
7 while 

the last by the cardinal number ⲓⲉ  “15”. I guess that this occurred either as a result of that epitaph 

was written a long time after the death or the writer made a mistake in the first time and re-wrote 

it once more without erasing the error. Although the text was written by standard Sahidic, the 

writer utilized the Bohairic form ⲫⲁⲙⲉ  ⲑ.
8
                                                                                    

      Based on the similarity between the construct of this epitaph (opening formula, name 

formula, death formula and date of death formula) and similar epitaph from Esna (inventory no. 

 

 

1    †                     ⳨                      † 

2    ⲉⲓⲥ ⲑⲉⲟⲥ ⲟ   ⲟ ⲑ   ⲁⲙ  : ⲓ ⲥ    ⲥ  

3    ⲁⲡⲁ ⲓ  ϩⲁ   ⲥ ⲡⲁ ⲁ  ⲣⲓⲧ ⲥ  

4    ⲁϥⲙ ⲧⲟ  ⲙ ⲙⲟϥ    ⲥⲟⲩ ⲙ    ⲧⲁⲥⲉ 

5    ⲙ  ⲫⲁⲙⲉ  ⲑ ⲉⲅⲓⲧ ⲥ ⲓⲉ  ⲓ   ⲓ / 
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EA 54352, British Museum) which dated between the 6th and the 7th century,
9
 I think this 

epitaph belongs to this territory and goes back to the same date. 

 

2. Tombstone of Ioulitta, a woman (Figs. 3, 4) 

Rectangular marble stela holds the registration number 300 and inventory number 324. 

Dimensions:  h. 28.5 × w. 21 × th. 5 cm. Broken off on upper right and lower right corners, but 

the last one is bigger than the first. A Protrusion in middle bottom might have been used to fix 

the gravestone. The surface has some damages and big black splatters. There are no decorative 

elements. The inscription consists of ten lines written in Sahidic Coptic between two crosses: the 

remaining lower part of the first cross appears at the beginning of the text while the latter appears 

entire completely at the end of the last line. Since guidelines were not used, most lines seem 

slightly sloping. Letters are big, clear and irregular. Ligature between some letters appears in ll. 

4, 5, 8, 9. Superlinear stroke was put at the top left of the letters in ll. 1, 4, 6, 7, 8 but neglected 

completely in l. 3. Superlinear dots are utilized a few times in ll. 6-7. Trema is used in ll. 3, 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  Figure 3– Tombstone of Ioulitta, a woman. 

  Reg. no. 300 and inv. no. 324 (photo by        

  Author) 

 

Figure 4– Tombstone of  Ioulitta, a woman. 

Reg. no. 300 and inv. no. 324 (tracing by 

Author) 
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Text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation 

God of Apa Eudaimon have mercy on the soul of the blessed Ioulitta, who went to rest on day 

fourteenth of Khoiakh, seventh indiction. Amen. 

 

Commentary 

ll. 1-2. ⲡ ⲟⲩⲧⲉ    ⲁⲡⲁ ⲉⲩ ⲁⲓⲙⲟⲩ : The intercession addressed to Apa Eudaimon was known in 

Bawit. Furthermore, it was used as the opening formulae of three Coptic funerary stelae where 

the saint’s name appeared in different forms (ⲉⲩ ⲉⲙ[  ], ⲉⲩⲧⲉⲙ   and ⲉⲩ ⲉⲙⲟⲩ ) at the end of 

a long list of intercessions,
10

 while the under discussion intercession formula addressed to this 

saint only as an opining formula. I assume it is a rare case on Coptic epitaphs in general. Apa 

Eudaemon was from Armant and he believed in Christ. When he heard concerning the coming of 

the holy family to Ashmunayn, he went to them. Because of his hatred of idolatry, he martyred in 

his home town in 18th of Mesore.
11

  
     ll. 3-4. The prayer formula ⲁⲣⲓ ⲟⲩ ⲁ ⲙ  ⲧⲉ ⲯⲩ   was commonly used among the tombstones 

writers in many places in Egypt. The first appearance of this formula was between the 6th and 

the 7th centuries in Saqqara, Fayoum and Antinoupolis but continued to be used on tombstones 

until the 10th century. In Upper Egypt in particular, this formula has emerged in these districts: 

from Panopolis to Abydos, Latopolis and Dayr Anba Hadra.
12 Nonetheless, it was not used much 

in the milieu of Nubia writers.
13

 Despite the word ⲯⲩ   was an essential part in the context of 

this formula, in rare cases it was never mentioned by the writer; only the name of the deceased 

was mentioned.
14

 The scribe may have desired to make mercy include the owner of the epitaph 

in whole and not partially, namely not the soul only.                                                                       

    In the current formula, trema is utilized above ⲓ in ⲁⲣⲓ - but the superlinear stroke is not placed 

above ⲙ .                                                                                                                                  

1   †  ⲡ ⲟⲩⲧⲉ    ⲁ 

2   ⲡⲁ ⲉⲩ ⲁⲓⲙⲟⲩ  

3   ⲁⲣⲓ ⲟⲩ ⲁ ⲙ   

4   ⲧⲉ ⲯⲩ      ⲧⲙⲁ 

5    ⲁⲣⲓ ⲁ ⲓ ⲟⲩⲗⲓⲧⲧⲁ 

6    ̇ⲧⲁⲥ ⲙ ⲧⲟ  ⲙ                     

7   ⲙⲟⲥ   ̇ⲥⲟⲩ ⲙ  ⲧ 

8   ⲧⲁϥⲧⲉ     ⲟⲓⲁ  

9   [ϩ]ⲉ  ⲟⲙ ⲥ ⲓ  ⲟ/ 

10 [ϩⲁ]ⲙ    †          
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   ll. 4-5. ⲧⲙⲁ ⲁⲣⲓ ⲁ ⲓ ⲟⲩⲗⲓⲧⲧⲁ: It seems that the epitaph owner was a secular woman because her 

name is not preceded or followed by a title or religious function. As for ⲓ ⲟⲩⲗⲓⲧⲧⲁ, it is a Greek 

feminine name (Ἰούλιττα).
15

 Trema was placed regularly over ⲓ through the phrase.                        

      ll. 6-7. Death formula  ̇ⲧⲁⲥ ⲙ ⲧⲟ  ⲙ ⲙⲟⲥ is one of the most commonly used death formula if 

compared to other formulae.
16

 It is noticeable that the relative past tense was utilized in the 

syntax of this formula while the past tense was used in the previous one (epitaph no.1).
17

 The 

writer used superlinear dot over consonant ( ̇) then superlinear stroke over consonant (ⲙ ). The 

use of the superlinear dot over the initial consonant letter of the word was known in late 

Sahidic.
18

 Remarkably, this irregular utilization of the superlinear dot alongside the superlinear 

strokes appeared in other Coptic epitaphs dated between the 8th and 11th centuries.
19

             
    ll. 7-9. Date of her death is  ̇ ⲥⲟⲩ ⲙ  ⲧⲧⲁϥⲧⲉ     ⲟⲓⲁ  [ϩ]ⲉ  ⲟⲙ ⲥ ⲓ  ⲟ/: This formula 

composed of the ordinal number of the day followed in turn by the name of the month and the 

ordinal number of the year of indiction. The writer, as I mentioned above, was not regular in 

using the superlineation over the consonant  . As for the duplication of ⲧ in ⲙ  ⲧⲧ-, it was 

widespread used among Thebes’ writers.                               20                                                                          

       l. 10. The inscription has been concluded by [ϩⲁ]ⲙ    “Amen”, then the Greek cross.
21             

      The intercession of the writer by Apa Eudaimon only may indicate that this tombstone was 

written in Armant or its surroundings. Despite the request for the mercy to the soul of the dead 

was certainly in use in different places of Egypt, it was used in the milieu of Esna (Latopolis)
22

 

which is the closest district to Armant. Therefore, this epitaph might have been written in one of 

both regions or in an area between them. On the other hand, the beginning of using this prayer 

formula was between the 6th and 7th centuries while its disappeared was in the 11th century.
23

 

Furthermore, the current superlineation system occurred on other funerary stelae dated between 

the 8th and 11th centuries.
24

 So, I assume that it might have been written between the 8th and 

10th centuries. 

 

3. Tombstone of Theotora and Temeti, nuns (Figs. 5-8) 

Uncompleted crown column holds the registration no. 189 and inventory no. 205. Its upper flat 

part re-used as a gravestone (H. 25 × w. 24.5 cm.). Small piece on both upper left and right 

corners is missing, but no loss of text. The script composed of seven lines written in Sahidic 

Coptic. Letters deeply cut, large and clear. The redactor placed superlinear strokes over letters 

irregularly in ll. 3, 5, 6. Three Greek crosses
25

 at the end of the text. Trema is placed over letter ⲩ  
in l. 1.  
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Figure 5– tombstone of Theotora and 

Temeti, nuns. Reg. no. 189 and inv. no. 205 

(photo by Author)  

 

Figure 6– tombstone of Theotora and 

Temeti, nuns. Reg. no. 189 and inv. no. 205 

(tracing by Author)  

 

         

Figure 7– tombstone of Theotora and 

Temeti, nuns. Reg. no. 189 and inv. no. 205 

(photo by Author)  

 

Figure 8– tombstone of Theotora and 

Temeti, nuns. Reg. no. 189 and inv. no. 205 

(tracing by Author)  
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Text 

 

 

 

 

 

 

 

Translation 

Do not grieve Theotora, the nun, and Temeti, the nun, no one is immortal on the earth!. 

 

Commentary 

ll. 1-7. ⲙ ⲡⲣⲗⲩ ⲡⲓ NN ⲙ  NN ⲙ      ⲁⲧⲙⲟⲩ ϩⲓϫ  ⲡ ⲁϩ: This Greek appeal formula was borrowed 

into Coptic, and was diffused widely from the 8th to the 10th century in the town of Edfu.
26 In 

general, the writers desired to make consolation to the family of the deceased, they resorted to 

use this formula, which made the deceased as addresser and whoever stands in front of the 

epitaph as a reader.
27

 This form of the Greek verb ⲗⲩⲡⲓ (λυπέω) is familiar in Coptic
28

 but 

without trema (   ) which was placed over ⲩ for an unclear purpose.
29

                                                

     Moreover, in the existential sentence, the writer utilized ⲙ      for ⲙ    ,30 this duplication of the 

consonant   was a familiar feature in the district of Thebes.
31 The use of the Superlinear strokes 

was neglected in many positions, nevertheless it appeared over ⲙ     .  
      Although, the preposition ϩⲓϫ  preceded the definite article ⲡ in ll. 6-7, the writer did not 

assimilate it to ϩⲓϫⲙ. This phenomenon sometimes has emerged both in literary and non-literary 

texts.
32

 Therefore, it, perhaps, was a familiar feature of the people of the area where this epitaph 

was written.  

       ll. 2-5. ⲑⲉⲩⲧ ⲣⲁ ⲧⲙⲁ ⲁ   ⲙ  ⲧⲉⲙⲉⲧⲓ ⲧⲙⲁ ⲁ  : This epitaph was erected for two women: 
ⲑⲉⲩⲧ ⲣⲁ “Theotora” which her name is from Greek origin (θευτώρα)

33
 and ⲧⲉⲙⲉⲧⲓ “Temeti” 

whose name is undoubtedly derived from this uncommon one (ⲧⲉⲙⲉⲧⲉ) which Hasitzka referred 

to its appearance three times in the texts.
34

 Moreover, the writer mentioned that its owners were 

nuns (μοναχή).35
                                                                                                                                 

      l. 7. The text concluded with three Greek crosses.
36

 This feature has sometimes appeared on 

Upper Egypt epitaphs’: Esna,
37

 Aswan (Dayr Anba Hadra)
38

 and Nubia (Qasr Ibrim
39

 and 

Sakinya
40

) either close in the space at the end of the last line like the current case
41

 or separated 

in an independent line.
42

 Regrettably, the writer disregarded the date of death formula.  

      Because this epitaph is very close to its counterparts of Apollonopolis Magna (the 8th-10th 

centuries) in both the current orthographical form (ⲙ ⲡⲣⲗⲩ ⲡⲓ) of the formula and the two formulae 

which composed this epitaph (the appeal formula “do not grieve” and the name formula),
43

 I 

think it might have been written there during the same period. 

1    ⲙ ⲡⲣⲗⲩ ⲡⲓ 

2   ⲑⲉⲩⲧ ⲣⲁ ⲧ 

3   ⲙⲁ ⲁ   ⲙ  ⲧ 

4   ⲉⲙⲉⲧⲓ ⲧⲙⲁ 

5    ⲁ   ⲙ      ⲁⲧ 

6   ⲙⲟⲩ ϩⲓϫ  

7   ⲡ ⲁϩ ††† 
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Conclusion 

The three Coptic tombstones published above are undated and there is no information on their 

provenance. This article suggested that the funerary stela of John was written in Esna between 

the 6th and the 7th century, while the funerary stela of Ioulitta was inscribed either in Esna or 

Armant, or perhaps in the area between them during the period from the 8th to 10th centuries. As 

for the funerary stela of Theotora and Temeti, it was incised in Edfu between the 8th and 10th 

centuries. 
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