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 ق.م ( مع البالط المصري 3113 -3143لط )االول() ااوب -الممك اشور مراسالت
 
 

 ممخص البحث : 
اوبدال   -يتحدث البحث عن التمثيل الدبموماسي والسياسي لبالد اشور بعدد ان اعتمدع عرشداا الممدو اشدور

 5661ق.  حتددع العددا   5631)االول( وحكماددا لمدددث ثالثدد  عصددود ولزددن مددن ال مددان  ر دد  مددن العددا  
ق.  ، كمددا يمصددي البحددث الىددوض عمددع بعددل المالحاددا  عمددع لددا  المراسددال  ويحمماددا حيددث تعددد لددا  

لدبالد اشدور وممكادا الداح لعدد بعصدد اتداادا  دبموماسدي  وسياسدي   تداري  العالادا  الدوليد مزدرًا لالرسائل 
بوريددا   -بورلدداي متكافئدد  مددا معازددريل مددن ممددوو العددال  الصدددي  مثددل المزددرح املحوتدد  )الرابددا( والبددابم

 .)الثالي(
 الكممات الدالة :

 البال  المزرح -   ل  )االول(ااوب -   الممو اشور -
  الگمبا  -  العي  الميتالي -

 :المقدمة
 تدداري  ابددر  مزددادر معموماتلددا عددن مددن  5881المكتشددد  بحدددود العددا   العمارلدد  رسددائل تددل عدددت
ممالو   صيصرن الرابا عشر ابل الميالد ما بال إبان (الليلبالد وادح )  مزر التي رب   الدولي  العالاا 

بددالد  ) واسديا الزدد ر  ( الشددا بدالد سددوري  )  و ) بدالد الرافدددين( العددراق كددل مدن فددي الصددي  الشدرق االدلددع
المزددددري   :لددددي عايمدددد  اددددو  مدددد   الددددااو عمددددع العددددال  والسدددديادث تصاسددددم  ادوار الب ولدددد ف االلاىددددول(

 .الحثي ا يرًا الميتالي  و و  شوري  والكشي االو 
الممو  عرشاا اعتمعبعد ان  لبالد اشور والسياسي الدبموماسيالتمثيل  الىوض عمع سم البحث يو 

ق.  حتع  5631لمدث ثالث  عصود ولزن من ال مان  ر   من العا   اااوبال  )االول( وحكم -اشور
وعمع اثر لا   مزر ما زداا  عالاا  الممو االشورح عصدفالمزرح  ما البال  ق.  5661العا  
 .بين ممالو العال  الصدي  الااو ممممك  االشوري ل السياسي  مكال تع    ال ال  وث

المراسال  الممكي   في مىمون اردثو ال التاري ي  العممي لممعموما  تحميلالعمع  باحثال اعتمد
 لباحثكتا  اوالملشورث في  العمارل  تل لايرتاا العازم  المزري  الع العازم  االشوري  منالزادرث 

Moran,W, L الموسو  بدد: 
The Amarna Letters , Vol. 1, ( London, 1992). 

 

 :البحث في المواد  المزادر االلكمي ي  م تزرا  يوىد ثب  ا يرًا فيما يأتي و

 الحديدح  حمد  يدان
  -كمي  االثار -عامع  الموزل  - العراقعماوري  

 اس  الحىارث
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Moran, W,L, The Amarna Letters, Vol. 1, (London, 

1992). AL, Vol.1 

Luckenbill, D.D, Ancient Records of Assyria and 

Babylonian,Vol. I, (New York, 1926). ARAB, Vol. I 
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Second Millennia BC I ( 1114- 859 BC) Vol. 2, 

(London, 2002).  
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 البالط المصريمع  (لط )االولااوب -شورا الممك مراسالت
رسالتان مدولتان بال    (5)المكتشن في مديل  تل العمارل  ىمن  رشين الرسائلكان من 

الع البال   ق. ( 5661 -5631)) االول((6)اوبال  -من الممو اشور(2)المسمارح وبم   اكدي  مرسمتان
المزرح كشدتا عن الدكر الدبموماسي والسياسي لمممو االشورح اال ان للاو مالحاتين سعمتا عمع 

 لاتين الرسالتين لما:
اوبال  )االول( ل  تكن مؤر   فال لعرن في  ح عا  من  -الممو اشوران مراسم   :األولىالمالحظة 
الاا كال   لكللا يمكن ان لرعد؟، اد عر  ازاًل ق. (  5661 -5631ال مسِ  والثالثين )  عوا  حكملِ 

علدلا شعر (1) الگمبا واكتساح عازمتاا  (4)بعد التزارا  العي  االشورح عمع المممك  الميتالي 
اوبال  )االول( بصوث بالدِ  واتساع  ار تاا الع رافي  ف ا   الدرعون المزرح متباليًا بااا  -الممو اشور

 (3)...((.، خانگمبات نا بمقام ممكا )االن() ) -:في لص رسالتِل الثالي  اائالً  االلعا  العسكرح كما ورد
وللددا البددد مددن ااشددارث الددع ان الددلص الددوارد فددي لددا  الرسددال  ) الثاليدد ( يعددُد الدددليل العممددي الوحيددد 

سددددصا   -المتددددوافر حاليددددًا والدددداح يؤكددددد التزددددارا  الممددددو اشددددور اوبددددال  )االول( عمددددع العددددي  الميتددددالي وا 
، وسديرد (7)اث عممًا ان لزوص حوليا  الممدو االشدورح لد  تددون لدا  االحدد  الگمبا عازمتا  مممك  

المرفدق فدي لاايد  البحدث، كمدا  -5-لص لا  الرسال  ) الثالي ( وتعميصدا  الباحدث عميادا فدي المحمدق راد  
ولتائعاددددا الحصددددًا  ددددالل الحددددديث عددددن تبددددادل الادددددايا بددددين االشددددوريين  سددددلتكم  عددددن تدازدددديماا ومىددددمولاا

 والمزريين. 
اوبال  )االول( ل  تحدد اس  المرسل اليل الزريد بل اكتدع  -ان مراسم  الممو اشورالمالحظة الثانية: 

محرر الرسال  باكر الدرعون المزرح بزدتِل ممكًا عايمًا لبالد مزر ، وبالتالي ال يمكن ان لحدد 
اوبال  )االول(  الل مرحم  عزر العمارل    َمَا املحوت   -بالىب  ما من تراسل الممو اشور

ق. (؟ ، ولالعاب  عن  5611 -5631ق. ( ا  ما ابلل املحوت  )الرابا( ) 5631 -5411الث( ))الث
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السؤال السابق اعتمدلا عمع المعموما  التاري ي  المعازرث لممراسم  االشوري  التي عاض  من بالد بابل 
ير مثال عمع ( واكرتاا لزوص رسائل العمارل  بادن تحديد اال ار ال ملي لاا فكان  (8))كاردوليا 

ق. ( الاح حرص عمع  5641 -5611)الثالي( )(9)بوريا  -الو رسائل الممو البابمي ) الكشي( بورلا
احياض العالاا  السممي  ما مزر فأرسل الع ممكاا رسال  تحريىي  بادن ىر  التصار  االشورح 

بورياش،  -ول بورنا )) قل لـ نفخوريا، ممك مصر، اخي ىكذا يق -المزرح فلصر  في مصدمتاا االتي :
، اما لتيع  لا  الرسال  فسترد الحصًا علدما لتحدث عن برو  الصوث (51)ممك كاردونياش، اخوك... ((

   االشوري  و ثرلا السياسي في مستصبل العالاا  البابمي  المزري  الااو.
كت  ق. ( اد  5641 -5611بوريا  )الثالي( ) -يتىد مما تصد  بان الممو البابمي بورلا

رع " ولو اس   - ديرو -لمدرعون المزرح لد وريا الاح يمدا في الم   الايروغميدي  المزري  " لدر
الاح يع ي  ق. ( 5611 -5631ولو االس  لدسل لدد املحوت  )الرابا() (55)الدرعون املوف  )الرابا(

اتون بمعلع المديد او معلا  االلل امون راىي وبعد ان اعتلق عبادث اتون الل الشم  غير اسمل الع ا ل
تعود لمش زي  لدساا  لاا سلعتمد في زدحا   ، فاألسماض المزري  األربع (52)الم مص لاللل اتون

ق. ( الاح استم  رسائل من مموو العراق الصدي   5611 -5631البحث عمع اس  املحوت  )الرابا( )
ق. (  5641 -5611)بوريا  )الثالي(  -بورلاق. ( و  5661 -5631)اوبال  )االول( -اشور

فمن  الل عصد عدول  (56)وارتب   معاما بعالاا  دولي  حس  ما   برتلا بل وثائق عزر العمارل 
  لسلوا  حك  المموو الثالث  الاين اكروا في المراسال  الدولي  ول  كل من الممو الكشي  (54)تعازرح

 5611 -5631حوت  )الرابا( )ق. ( والمزرح امل 5641 -5611بوريا  )الثالي( ) -البابمي( بورلا)
اد عازر يتىد ان اال ير  ق. ( 5661 -5631اوبال  )االول( ) -ق. ( وا يرًا االشورح اشور

وبالو لكون اد اعبلا عمع السؤال  ،الدرعون المزرح املحوت  )الرابا( وتبادل المراسال  والادايا معل
 الم روح  لدًا.

 الفرعون المصري امنحوتب )الرابع()االول( مع  اوبالط -تحميل مضمون مراسالت الممك اشور
اوبال  )االول( وحددلا ش زي  المرسل اليل  -بعد ان تمكلا من تحديد تاري  مراسم  الممو اشور

 لصد  تحمياًل مدزاًل لمىمون المراسم  االشوري  من  الل العرل االتي:
 .تراسل البالط المصري ألول مرة في تاريخيا المممكة االشورية -

الع توثيق عالاا  الزداا  ما  ق. ( 5661 -5631)اوبال  )االول( -سعع الممو اشور
لدفاا تع ي   فأرسل رسالَتُل االولع التي  ق. ( 5611 -5631)( الرابااملحوت  )الدرعون المزرح 

 اشور يقول اوبالط ممك -اشور ىكذا :[مصر]  )) قل لممك -اائاًل: مكالتُل بين كبار مموو العال  الصدي 
  (51).((لك...

يتىد من مصدم  لا  الرسال  الاا كال  بين ممكين متساويين في المرتب  والمكال  السياسي  بعد 
ان اثب  المرسل زدتِل ممكًا لبالد اشور واعتران المرسل اليل بالو تشعَا االول فأرسل رسال  ا ر  
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اوبالط  -العظيم[، ممك مصر، اخي: ىكذا يقول لك اشورلـ...، ]..., الممك قل ))  -لمثالي افتتحاا بددد:
 (53) ((.: ، الممك العظيم، اخوك[اشور]  ممك

اوبال  )االول( اعمن لدسل ممكًا  -يتبين مما تصد  بأن م ما الرسال  مكسور وان الممو اشور
متعارن عايمًا لبالد اشور و  ًا لمدرعون المزرح املحوت  )الرابا( ممو مزر العاي  ولا  زي   

عمياا في مىامين رسائل العمارل  المتبادل  بين الممالو الصديم  فكمم  ا ي للا تدل عمع حسن العالا  
وتكافئاا بين العالبين )  ح: المرسل االشورح والمرسل إليل المزرح(، فىاًل عن واعاا اللدسي 

اوبال  )االول(  -و اشورواالعتماعي عمع الش ص المستم  لعبارث ا ي فأعالن مشاعر اال وث من المم
تبعث برسائل ا مئلان ومزدااي  لد  لاير  املحوت  )الرابا( فترعم  تمو المشاعر واللوايا الحسل  الع 
عالاا  سياسي  ودبموماسي  وتعاون مشترو بين البمدين عمع عميا األزعدث، فكال  لا  البداي  الحصيصي  

مي ان الصو  والتلاف  الدولي في ملا ق  الدولي  وتؤثر في لبالد اشور لكي تؤدح دورًا فعااًل في االحداث
 الشرق االدلع الصدي .

اوبال  )االول( لدد   يل الدرعون املحوت  )الرابا(  فىل  -وبعد لا  االفتتاحي  تملع الممو اشور
األمالي و حاللا داعيًا لل بالزح  الدائم  والرفالي  واال دلار السياسي والعسكرح لمممكتِل المترامي  

مما ، (51)...((لجميع بخير .))... لك ولـ أىل بيتك ولبالدك وعرباتك وقطعاتك ليكن ا -األ ران فصال :
اوبال  )االول( كان مدركًا لصوث بالد مزر وفرعولاا وعمع لاا األسا  رس   -يشير الع ان الممو اشور

سياستُل ال ارعي  معاا فأراد ان ياار لدسُل ممكًا اويًا لبالد اشور و  ًا لمدرعون المزرح املحوت  
 )الرابا( لتكس  العالا  بيلاما  ابا اللدي .

 ثو دبموماسية الى بالد مصرألول مرة في تاريخيا المممكة االشورية ترسل بع -
حرزدد  المممكدد  االشددوري  عمددع التمثيددل الدبموماسددي الدددائ  دا ددل الددبال  المزددرح بادددن تلاددي  

ق. ( رسدال  الدع  5661 -5631اوبدال  )االول()  -عالااتاا ال ارعي  مدا مزدر لداا  رسدل ممكادا اشدور
ارسـمت اليـك رسـمي ليـزوروك  ... )) -ق. ( تتىمن االتدي: 5611 -5631الدرعون املحوت  )الرابا()
... ال تـخخر الرسـول الـذي أرسـمتو  كتب اليـكأجدادي لم يكتبوا اليك . اليوم أويزوروا بالدك  حتى االن 

 عميو ان يرى ماترغب وما تبدو عميو بالدك ثم يغادرىا اليك لمزيارة ، عميو ان  يكمل الزيارة  ويغادرىا ،
.))(58)  

صائق مام  تؤكد الد ل  السياسي  من تحميل العبارا  الواردث في المراسم  يمكن ان لستلتج ح
 -اوبال  )االول( لوردلا باالتي : -والدبموماسي  علد الممو اشور

اواًل: ان العالاا  ال ارعي  لممممك  االشوري  التي بر   اوتاا في شمال بالد الرافدين ما بالد 
ول( اا ل  يسعل اباؤ  اوبال  ) اال -مزر كال  مع م  تمامًا  يم  الدترث ال ملي  التي سبص  حك  اشور

 -وال  عداد  ارتبا ًا ما الدراعل  المزريين ول  تكن بيلا  مراسال  حتع تربا الممو االشورح اشور
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ق.  حيلاا بادر بإرسال  ول سدارث دبموماسي  لبالد  زو   5631اوبال  ) االول( عمع عرشِل في العا  
 مزر. 

تصد  كل التسايال  الممكل  لبعثتِل الدبموماسي  ول   اوبال  )االول( ان -ثاليًا:  الَ  الممو اشور
في ىياف  الدرعون المزرح املحوت  )الرابا( حتع التااض مراسي  ال يارث وعودث  عىائاا سالمين الع 
ارل الو ن وبدون تأ ير بعد ان ايصن الممو االشورح بان غالبي  رسل كبار مموو الشرق االدلع الصدي  

لمتأ ير في مزر بسب  كثرث السدارا  الوافدث الع ازر املحوت  )الرابا( من  ولو احدل   بعًا عرى 
م تمن ممالو الشرق االدلع الصدي   بادن تحصيق رغبا  مموكاا بإدام  التوازل معل بدليل مئا  
الرسائل التي وزم  الع عازمتِل تل العمارل  لاا من عال ، ومن عال  ا ر كان تأ ير اعىاض 

ث حتع يت  الحزول عمع الموافصا  الرسمي  لمثولا   ما  الدرعون املحوت  )الرابا( في السدارث اد يحد
ازرِ  وتسمي  الرسال  اليل وا العِل عمع مىمولاا والرد عمياا ولاا اد يست رق واتًا  وياًل، وا يرًا اد 

عمع الموافصا   يملا  عىاض السدارث من الم ادرث عمع الرغ  من التااض مراسي   يارتا  لحين الحزول
الرسمي  من الدرعون لدسل وربما كال  عمميا  تا ير الرسل متعمدث من لدن الدرعون المزرح الىداض 
الايب  والعالل  لش زِل لاا  م  الممو االشورح التعامل ب زوزي  ما رسمِل وان يسمد لا  بالعودث 

سدارث المكمدين باا ومعا  عوا  رسمي مباشرًث الع بالدل  وبالسرع  الممكل  حال االلتااض من  عمال ال
زادر من بالد مزر لبيان موان فرعولاا املحوت  )الرابا( ولوايا  تعا  المممك  االشوري  ولل لديل 

اوبال  )االول( ا  ال،  زوزًا بعد ارتداع شأن  -الرغب  الحصيص  بالتوازل الدبموماسي ما ممكاا اشور
اوبال  )االول( ان يتأكد كين سيت  التعامل ما  -ما اراد ممكاا اشورالمممك  االشوري  عسكريًا وسياسيًا ك

 ول سدارث دبموماسي  لبالدِ  تزل الع العازم  المزري  تل العمارل  وتد ل عمع الدرعون املحوت  
)الرابا( في ازرِ  وس      السدارا  الوافدث اليِل وكثرتاا من م تمن ارعاض العال  الصدي  ولاا لدن 

 ساسي لرب  التاج االشورح ما التاج المزرح بعالاا  دبموماسي  متيل  ومتكافئ  اائم  عمع عولرح و 
 االحترا  المتبادل.

اوبال  ) االول( احترامُل الكامل لمدرعون المزرح املحوت  )الرابا(  -ثالثًا: ااار الممو اشور
من البالد فصال كما ورد الدًا  علدما  م  ملل ان يسمد لمرسول االشورح باال الع عمع مايريد  لو فص 

، اح تكون ال يارث ان يرى ماترغب وماتبدو عميو بالدك ثم يغادرىا (( ))... عميو -في لص الرسال  :
االشوري  محددث عمع وفق ىواب  ال مان والمكان المدروى  من العال  المزرح وعمع االشوريين تلديا 

 االوامر الزادرث من لدن الدرعون واحتراماا.    
واد تكمم  باللعاح كل المساعي السياسي  والدبموماسي  التي      لاا بالد اشور لعصد زداا  

ا بالد مزر فتحصق التوازل السممي بيلاما بعد ان  رسم  األ يرث سدراضلا لمصابم  الممو متيل  ما لايرتا
)) لقد فرحت جدًا، عندما رأيت رسمك، سيقيمون عندي،  -اوبال  ) االول( الاح رد اائاًل : -اشور

 (59).((ي موضع اىتمام وسيصبحون
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  الرسال  التي توكد استئلان من تحميل لص ال  ا  االشورح يتىد مد  االلمي  السياسي  لاا
العالاا  الدبموماسي  بين العالبيين فاستصبم  بالد اشور رسل لايرتاا المزري  بعد ان اعمل  االولع 
تصدي  كل التعادا  الال م  لحمايتا  واكراما  عمع وفق المعاير الدبموماسي  السائدث بين مموو الشرق 

 المزرح املحوت  )الرابا( ل  )االول(  ريق سدراض الدرعوناوبا - من الممو اشوراالدلع الصدي ، لاا 
ان )) -بادن تأمين سالمتا  من الم ا ر التي اد يتعرىون الياا فلصر  بااا ال زوص :

ا ي الوصول( اليك. كانوا يطاردونيم، بحيث أصبحو ىم الذين جعموا رسمك يتاخرون )ف(21)السوتيين
   ، واحتجزتيم وامل )االن( اال يتاخر رسمي بان ياتوني بالسوتيين المطاردين عرضة لمموت. لذا كتبت

 (25).) في الوصول( الي ((
من ابر  االحداث السياسي  والعسكري  التي يتىملاا اللص السابق برو  اوث ابائل السوتو التي 

بال  )االول( او  - امص  بالد اشور ولدد  عالاتاا ال يب  ما مزر الع درع  ان تمصع الممو اشور
ش زيًا مستدامًا ملل عن  سبا  تأ ير البعث  الدبموماسي  المزري  في  (22)  ابًا من الدرعون المزرح

بالد اشور مؤكدًا لل ان استمر الحال لكاا سيؤثر سمبًا في التوازل بيلاما مستصباًل ؟ ولاا االستدسار 
علا  وال تسمد ب ول مدث السدر واالاام  يؤكد ان ال ارعي  المزري  كال  تتابا   بار رسماا وتسأل 

عمع االراىي االشوري  وت البا  بسرع  العودث الع بالدل  حال التااض مراسي  ال يارث لاا فصد اكر 
المىين االشورح لمدرعون المزرح السب  الحصيصي وراض تأ ير المزريين ولو اعترال ابائل السوتو 

رح بان يعالج لا  المشكم  عسكريًا حتع ال تتكرر لا   ريق البعث  المزري  وتعاد العال  االشو 
اوبال   -التزرفا  معددًا وتستمر ال يارا  الدبموماسي  المتبادل  بين البمدين وبالو يكون الممو اشور

 )االول( اد كس  الدرعون المزرح حميدًا اويًا. 
 -اشور بان الممو األ بار التي تلاامتاا مزادر التاري  الصدي  التي تديد وللا البد من االشارث الع

بال  املحوت  )الرابا( من دون االشارث الع المراسال  الع  فص  (26)نيرسالت  رسل اد اوبال  )االول(
الع بالد اشور وعلد استصراض مىامين مراسال  الممو  المزرحعال  من ال المعاكس  اح الزادرث

يتىد عميًا إعاباتِل الدبموماسي  اا  االسمو  الرااي عمع رسائل االستداا  المزري  الواردث اليل االشورح 
ولاا لي  باالمر ال ري  في التاري  المزرح الصدي  اا ما ا معلا عمع الرسائل  -كما مر سابصًا  -

بادن تلاي  المزري  التي  رسم  الع مموو الشرق االدلع التي ت ص موىوعا  سياسي  وتعاري  
عالاا  مزر ال ارعي  ما الممالو المعازرث لاا، وكما لو معمو  بان المممك  االشوري  استداا  من 

اوبال  )االول( وللا  -سباتاا ال ويل وزار  بمزان الممالو العايم  علدما اعتمع عرشاا اشور
( من مراسم  المممك  االشوري  يتبادر الع الالن سؤال ما الاح يملا بالد مزر وفرعولاا املحوت  )الرابا

لتلاي  اس  التعاون المشترو ومستصبل العالاا  السياسي  والتعاري  لكال البمدين كما سبق وان راسل 
لاراض  من مموو العال  ؟، لكن يبصع لاا السؤال الم روح من الباحث حبي  التحميال  المستلب   من 

 دل  عممي  حديث  والعثور عمع عميا الرسائل المرسم   المعموما  الواردث في متن البحث حتع يت  ااور
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من مزر الع لايرتاا اشور باسرع وا  ممكن علدلا فص  لصد  العوا  العممي عمع التساؤل الم روح 
 لدًا ، فكما لو معمو  لد  عميا الم تزين بان الدراسا  العممي  في معالي االثار والحىارا  الصديم  

 حديث  التي تمدلا باا لتائج التلصيبا .تعتمد عمع المعموما  ال
اوبال  )االول( ا بار بعثتِل الدبموماسي  الموفدث الع العازم  المزري   -كما تابا الممو اشور

تل العمارل  بدليل الرسال  الثالي  التي  رسماا الع الدرعون املحوت  )الرابا( اا لصر  في تدازيماا االتي 
المحرقة حتى الموت ؟ اذا كان بقائيم في  (24)الشمس خارجًا تحت ذا يبقى رسمي واقفين)) لما -:

الخارج تحت الشمس يعني الفائدة لمممك . اذا فأترك رسولي خارجًا يموت بشكل صحيح تحت الشمس. 
لكن البد ان يكون ىناك فائدة لمممك نفسو او لحكمة اخرى ؟ ، لماذا عمييم ان يموتوا تحت الشمس 

دلناىم ... ، ىل سيتركون رسمي احياء ؟ لقد اختيروا لمموت تحت الشمس بخصوص الرسل الذين تبا
.))(21) 

مما تصد  يتىد ان اعىاض البعث  الدبموماسي  االشوري  اد تعرى  حياتا  لم  ر ول  في 
اوبال   -ىياف  املحوت  )الرابا( الاح تركا  واادين تح   شع  الشم  الممتاب  لاا ال عج الممو اشور
رح لمااا )االول( الاح كان حريزًا عمع سالم  رسمِل فوعل سؤااًل زريحًا الع المىين الدرعون المز

وعمع ما يبدو كان ازد الممو االشورح للا تاكير لاير  المزرح يمو  رسمي تح   شع  الشم ؟ ، 
الحماي  من اح  ي  المزري  عمع  راىياا ووفر  لا بموان بالدِ  التي  كرم  اعىاض البعث  الدبموماس

  اياا الدرعون لمااا اعتداض  ارعي اد يادد حياتا  حتع يزمون سالمين الع ارل مزر الزديص  وال
؟ ، وربما اراد املحوت  )الرابا( ان يبرلن لمممو االشورح ال تحمي سدرائي ول  عمع  رىو وفي ىيافتو

ان من يحمل لص  فرعون مزر ال يصارن ما غير  من مموو االرل لاا ل  يسمد لرسل بالد اشور 
 س .بد ول ازور العازم  تل العمارل  وتركا  تح  حرارث الشم  المصد

 المممكة االشورية تتبادل اليدايا النفيسة مع البالط المصري.
تعد الادايا المتبادل  بين مموو العال  من ابر  ماالر الحياث السياسي  في التاري  ملا ااد  
العزور وحتع واتلا الحاىر وعمع  ساساا تحدد العالاا  الدولي  فبعد ان ت ور  زال  التعاون ما 

اوبال  )االول( ان يستميل الدرعون المزرح املحوت   -ومزر  راد ممو األولع اشوربين البمدين اشور 
عربة جميمة،  ت اليكرسمأ ))...] انا [ - ثمن الادايا ما وفد رفيا المستو  اائاًل :)الرابا( فأرسل اليِل 

واد رح  الدرعون المزرح بادايا  (23)كـ ىدية سالم...(( الالزورد الجبمي ]و[ حجرة من ،حصانين
االشوريين مما دفا بممكا  الع  يادث الع اض مرث   ر  ليؤكد رغبتُل الحصيصي  بتو يد التعاون المشترو ما 

ك ىدية سالم عربة ممكية جميمة نا أرسل ل. ا)).. -الدرعون المزرح حس  ما عاض في اللص االتي :
) كأنيما( مجيزان لي ، وعربة غير مجيزة، وختماً كذلك ن ( مجيزة لي، وحصانين أبيضي ) تبدو كأنيا

 (21).من الالزورد الجبمي...((
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اال ان الدرعون المزرح رد بادايا اميم  ل  تكن بالمستو  الم مو  من وعا  لار الممو 
في بالدكم ان يمتقط  امرئ )) أىكذا تكون ىدية ممك عظيم؟ يمكن لــ أي -االشورح لاا  ستدسر اائاًل :

 في وىبو؟ وىو يجمع جمعًا وتحصمون عميو بكل سيولة لماذا تبخل كما يمتقط التراب، الذىب
.))...(28)  

يتىد مما تصد  ام  كميا  الال  المزرح المرسل الع بالد اشور عمع الرغ  من توافر  بكميا  
رح الن بالد مزر مشاورث بكر  لائم  في االراىي المزري  ولاا التزرن اثار دلش  الممو االشو 

ع اض فراعلتاا في تاري ا  الصدي  فكالوا يرسمون كميا  كبيرث وحموال  متساوي  من الال  المزرح الع 
ازداائا  ولاا ان دل عمع شئ الما يدل عمع دولي  التعامل واتاا ما المممك  االشوري  وعد  اللار 

اوبال  )االول( لاير  املحوت  )الرابا( واكر ُ  -الممو اشور الياا لدًا مكافئًا لممممك  المزري  لاا عات 
فصال   الگمبا بس اض اسالفل الاين سبصو  عمع العر  المزرح وكرما  المدر  ما العازمتين اشور و 

 من الذىب (61)طالنت 03مصر،  سمفي الى (29)اخي -ادنن -كتب اشور عندما))  -عن األولع :
ا ي –لادن  -اال ان لزوص رسائل العمارل  ال تؤكد وعود مراسال  بين الممو اشور (65)،((أرسموا اليو  

ما البال  المزرح وفي حال  العثور عمع لص المراسم  مستصباًل ياار دليل تاري ي عديد يىان الع 
ا ي كان  ول ممو اشورح  ستم  الال  المزرح وبالو –لادن  -مزادر التاري  الصدي  يؤكد ان اشور

اوبال  )االول( الاح تبادل الادايا ما املحوت  )الرابا( كما  -اد سبق  ميدتُل عمع العر  اشور يكون
لو مؤكد باألدل  اللزي  التي اعتمدلا الباحث، الن الدراسا  االثاري  والحىاري  تعتمد عمع لتائج 

 التلصيبا  العممي  التي تاارلا معاول الملصبين.
اوبال   -عازم  المممك  الميتالي  فصال الممو اشور لگمبا  اما ب زوص الكر  المزرح ما ا

من طالنت  03الى ابيك، في مصر، أرسل لو  خانگمبات)) عندما كتب ممك  -)االول( االتي:
  (62).الذىب((

اال الل علد العودث الع مراسال  الدرعون املحوت  )الثالث(   الگمبا اللص ل  ياكر اس  ممو 
الاح استم  كميا  الال  من لدن  تشرتا ما المممك  الميتالي  يتاكد بان الممو الميتالي المصزود للا لو

اوبال  )االول( بعد  -ولاا ما ا عج الممو اشور )الثالث( والد املحوت  )الرابا((66)الدرعون املحوت 
  التي تحصص  عمع األ يرث فعصد مصارل  مابين الاديا الصميم  التي وزم  اليل من الدرعون االلتزارا

المزرح املحوت  )الرابا( ما الادايا الس ي  التي سبق ان ارسماا والد  املحوت  )الثالث( الع  زمِل 
 ناا )االن( )) -اوبال  )االول( رسال  لمدرعون المزرح تلص عمع : -الميتالي لاا ارسل الممو اشور

رسمي  نفقات ارساللدفع  يكفي وىو ال لكنك ارسمت لي )فقط(... من الذىب ،بمقام ممك خانگمبات
  (64)وعودتيم ((.

من تحميل اللص تتىد اال دواعي  في كميا  الال  الماداث الع بالد اشور فكان الرفل 
اوبال  )االول( بعد ان َعد بالدُ  لدًا سياسيًا وعسكريًا ال يستاان بل وعمع  -واىحًا من ممكاا اشور
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ي سبق ان الدرعون املحوت  )الرابا( ان يتدا  لا  الحصيصي  ويع  ان ال تصل لدايا  عن الادايا الت
التي ل  تحدد بلص الرسال  بسب  وعود كسر في اللص وللا ان لحك  عمع   الگمبا  رسم  الع مممك  

 ام  كمي  الال  المزرح المرسم  الع بالد اشور بكولاا ال تسد لدصا  السدر بسب  البعد الع رافي ما
نحن بالد بعيدة عن بعضيا، أيظل ))  -بين اشور ومزر حس  ما عمق الممو االشورح مل ععًا :

  (61).؟...((من اجل ىذه الكمية  )فقط(رسمنا يتنقمون 

وي م  الممو االشورح من الدرعون المزرح كميا  كبيرث من الال  كما لو مبين في اللص 
من الذىب حتى يصبح القصر  احتاجو االن قصرًا جديدًا ارسل الي بقدر ما (63))) ... انا اشيد -االتي:

 (61)الئقًا...((.
اللص يؤكد وعود تبادل تعارح بين اشور ومزر وكما لو معرون فان بالد اشور تعالي من 

اوبال  )االول( الع تأمين احتياعاتا   -لصص كبير في المعادن واال شا  لاا سعع مموكاا وملا  اشور
 ري  ما  غم  بمدان العال  الااو وملاا مزر.من  ارج الحدود لاا ارتب   مممكتا  بعالاا  تعا
اوبال  )االول( متمسكًا بإاام  عالاا  عديدث ما  -عمع الرغ  مما تصد  اكر  لعد الممو اشور

)) ان  -الدرعون املحوت  )الرابا( بشر  ان تكون اائم  عمع التكافؤ بالادايا كما عبر اللص االتي :
و تحتاجاعتبر ىذا منزلك  فاكتب بما . و  لي مزيدًا من الذىباقة متينة ، أرسل اكان ىدفك تحقيق صد

 (68) .اليك((ليحمل ، 

اوبال  )االول(  -من اللص يتىد استمرار العالاا  التعاري  بين البمدين وحرص الممو اشور
عمع تأمين الال  المزرح الاح يحتاعل لعمارث الصزور وت يلاا مصابل تعاد  بان يرسل المواد التي 

 الياا مزر وفرعولاا املحوت  )الرابا( والتي ل  يحددلا اللص ازاًل.تحتاج 
 بروز القوة االشورية وأثرىا السياسي في مستقبل العالقات البابمية المصرية

 اوبال  -اشور مموال بد بعد ان  الصديم  ممالوالن بي  اوث عالمي  المممك  االشوري وبر   
 عالاا  متكافئ  مالعد بعصد ف ينالدبموماسي ما المزري موادلُ ع ي  تب ق. ( 5661 -5631) )االول(

لبالد اشور  اً عايم اً ممك تبادل معل الرسائل بزدتلِ و  ق. ( 5611 -5631فرعولا  املحوت  )الرابا( )
ممٍو عايٍ   لبالد مزر واد اثر لاا التصار  السياسي بين اشور ومزر في بالد بابل التي  راسل مايت

والتي ارتب   لي اال ر  بعالاا  دبموماسي  ما البال   (69)م  لممممك  الكشي كال  حيلاا عاز
الميل  -ق. ( رسائل الممو كدشمان 5631 -5411المزرح فتمصع الدرعون املحوت  )الثالث() 

ق. (  5641 -5611بورتا  )الثالي( ) -بورلا وبوفاتِل اعتمع العر  البابمي ) الكشي( الممو (41))االول(
الاح كان يراا  الت ورا  السياسي  لبالد اشور وا دلار عالاتاا ما بالد مزر بصمق شديد  وفًا عمع 

ق. (  5611 -5631مكالتِل دا ل البال  المزرح لاا ارسل رسال  الع الدرعون املحوت  )الرابا( )
تعال الى حدود البالد : كتبوا اليو قائمين (42)كل الكنعانيون  سمفي (45)زوعيد كوريكال)) في  -مدادلا:

لنتمكن من التحالف معك. سمفي ارسل الييم ىذه )االجابة( : انسوا امر التحالف معي اذا اصبحتم 
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اعداء لممك مصر او تحالفتم مع اي )حاكم( اخر ىل تعتقدون اني لن أتيكم وأستبيحكم ؟ فكيف 
واالن بخصوص االشوريون التابعون لست انا الشخص ،لم يصغي ليم سيكون التحالف معي وسمفي  

بما انيم جاخوا بكامل ارادتيم الى بالدك ؟ ان كنت تحبني سوف لن يحققوا اية ؟ الذي ارسمتيم اليك 
من الالزورد  (46)نادي. ارسل اليك كـ ىدية سالم ثالثة مارسميم الي فارغي االيتجارة ميما كانت 

 (44) .((خمس عربات خشبيةو أحصنة ـ مة لالجبمي، وخمسة الج
بوريا  )الثالي( يمكن ان لستلتج ثالث   مور  -من تحميل مىمون رسال  الممو البابمي بورلا

 -لي:
بوريا  )الثالي( ااكرث الدرعون املحوت  )الرابا( واكر   - لع  الممو بورلاعسكري:  األول

ق. ( تعا  التاج  5611 -5683)  االول(كوريكال و )بالموان اللبيل لسمدل عمع العر  البابمي الممو 
المزرح والحداا عمع سالمتِل بعد ان رفَل التحالن العسكرح ما الكلعاليين لماعو  عمع حميدتِل 

 مزر.
بوريا  )الثالي( ان ي مق مشكم  سياسي  لبالد اشور  -حاول الممو بورلا الثاني سياسي:

ر لاا ارسل رسال  الع فرعولاا املحوت  )الرابا( يحرىُل فياا مست اًل عمق عالاا  بالدِ  ما بالد مز
اوبال  )االول( بعد ان ادعع الممو البابمي ان  -عمع ا ا عالااِتِل السياسي  والدبموماسي  ما الممو اشور

 بالد اشور  اىعٌ  لل.
بوريا  )الثالي( كل العاود افشال التعاون التعارح بين  -س َر الممو بورلا تجاري: الثالث

مزر واشور  البًا من زديصِل املحوت  )الرابا(  رد االشوريين وعد  السماح لا  بالمكوث عمع  رل 
رسالا  الع بابل وعد  عصد اي  زدص  تعاري  معا . لصاض الصبل عميا  وا   مزر وا 

لابوريا  )الثالي( حسن اللي  ما بالد مزر  رسل الادايا الع الدرعون  -ولكي يعمن الممو بورلا
املحوت  )الرابا( اال الل تعالل الرسال  البابمي  ) الكشي ( و زر عمع موادِل الزديق من بالد اشور 

اوبال  ) االول( وبعد ان ادرك  بالد بابل بان المزريين عا مون عمع التمسو  -وممكاا اشور
بوريا  )الثالي( الع ت ير سياستِل  -عصد عالاا  سياسي  وتعاري  معا  لاا اى ر بورلاباالشوريين و 

وسياسيًا وال  عسكرياً مواعا  ال عمععد  ادرتل  الِعدائي   تعا  عارتِل الشمالي  بالد اشور بعد ان ادرو
  ولي العاد البابمي  فساد الادوض السياسي بين مدن شمال العراق الصدي  وعلوبِل بعد  واج حتع دبموماسياً 

اال ان لاا المشروع السياسي ل  يكت  لل اللعاح أللل  (41)اوبال  )االول( -) الكشي( من ابل  الممو اشور
ل  يلل ابول الصادث العسكريين في بالد بابل ) كاردوليا ( الاين رفىوا الدماض االشوري  التي ستعرح في 

، ممك بالد اشور، اوبالط -)) في وقت اشور -:ي عروق ممكا  الاح سيحكما  وكال  اللتيع  كاالت
شيروا،  -[، ابن السيدة مبمطات بالد بابل نياش ]و تمردت القطعات الكشية ضد كاراخرداش ممك كارد

مزو... ونياش لمثأر لحفيده ونصب كوريكالى كارد اوبالط -وقتمتو... ذىب اشور اوبالط -ابنة اشور
 (43).االصغر في الممكية((
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     كوريكال و  لز فلا  المرث )االول( تد ل عسكريًا  اوبال  -بان الممو اشور تصد ا ميتىد م
بعد ان فشل الحوار  عائم  المصتولولو من  ممكًا عمع العر  البابميق. (  5624 -5641 ) (الثالي) 

علو  العراق الصدي   وال مدث ُل ما بالد بابل ومدن عالااتوتحسل   لادوضساد ا فص  السياسي علدلا
 .لِ محك

 :الخاتمة
   شددألاا الددع مواددا السدديادث فددي الشددرق االدلددع الصدددي   رتددداوا  الوسددي المممكدد  االشددوري  ااع زددي

 ق. (  دالل لدا  المرحمد  5661 -5631اوبدال  )االول( العدر  مدابين ) -اشور عمع اثر اعتالض الممو
 نعددو  الاددا   الگمبددا عازددمتاا  الدا ميدد  فأسددص مسددت اًل مشدداكماا  المممكدد  الميتاليدد توعددل شددمااًل زددو  

 .المسرح السياسي
  بال  )االول(او  -اشور الممو فرث حاليًا يعداالمتو  التاري ي المع يا  االثاري  و  حس  األدل 

 .المزرح الال  استم  اشورح وثالي ممو الدرعون املحوت  )الرابا( مراسم  ما  ول زاح 
 لد  تداكر  الادا المزدرح غيدر مؤر د  كمدا الدبال ما  )االول( اوبال  -مراسال  الممو اشور  لكا

  .الزريد اليلاس  المرسل 
 الدداح ااددلددبالد اشددور وممك الدوليدد  عالاددا تدداري  المزدددرًا ل )االول( اوبددال  -اشددور مراسددال  تعددد 

 مثدددل المزدددرح الصددددي  معازدددريل مدددن ممدددوو العدددال  مدددامتكافئددد   دبموماسدددي  وسياسدددي  عصدددد اتداادددا ب لعدددد
 .ا  )الثالي(بوري -بورلا والبابمي املحوت  )الرابا(

 اوبال  )االول( ما البال  المزرح من رسالتيين فص  االولع لبددض  -تكول  مراسال  الممو اشور
عدددون المزدددرح فىددداًل عدددن العابددد  عمدددع اسدددئم  الدر العالادددا ، امدددا الثاليددد  فصدددد كالددد  عوابيددد  وتتىدددمن ا

 الممو االشورح. استدسارا 
  دق يدد لممممكدد  االشددوري  فحدداول ان ا  )الثددالي( العددداضبوريدد -بورلددا (يشددالك البددابمي ) الممددو عمددن
 صوث المممك  االشوري ب اال يرث  يصل بعد ان  بالدشل  ضبا اال ان محاوالتلِ  ومزر اشوربين  سدين الدرا إ

 علدددلاحميددد  االمدد ( )  (كوردليددا ) بابددل بددالد بددداًل مددن اً عديددد اً حميدددالعتمدداد عمياددا ا وبإمكاليدد  المتلاميدد 
 ل  )االول(ااوبدد -اشدور الممددو االشدورح لايدر  ىدرورث كسدد  زدداا  ا  )الثدالي(بوريدد -بورلدا ايصدن الممدو

الدماض االشوري  ما البابمي  في عروق المموو الاين سيعمسدون عمدع  دمجل ياسي مزالرث س  بيلاما فعصد
 التادد دا ددل بددالد بابددل  مددن لدددلع  ثددورثفا المشددروع لدد  يكتدد  لددل اللعدداح العددر  البددابمي مسددتصباًل اال ان

أل ددا  االشددوري  تحركدد  العيددو لدداا  شدديروا -مبم ددا  األميددرث االشددوري  ابددن كددارا  ددردا  الممددو باغتيددال
  .ال اع  والوالض  عمل  التي عمع بالد بابل ممو عديد ينيبتع التمردا  و لا  الثار
 املحوتد  )الرابدا( درعدونال   مداسياسديعالادا  دبموماسدي  و ب اوبدال  )االول( -و اشدورممدلارتب  ا 

 .والادايا البعثا  الدبموماسي و   الرسائلفتبادال
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  تعاددد مددا الدرعددون املحوتدد  )الرابددا( لدداا   تعاريددعالاددا  ب اوبددال  )االول( -ارتددب  الممددو اشددور
باددن  التعدامال  التعاريد لتسدايل ايدداد الرسدل و الدولي الراب  بين اشدور ومزدر  التعارح بحماي  ال ريق

 .مين المواد الم موب  لكل بمدوتأ حصيق اال دلار االاتزادحت
 اوبددال  )االول(  سددمو  الحددوار الرااددي الدداح يعكدد  فكددرُ  الدبموماسددي فت مدد   -الددتاج الممددو اشددور

المواادددن الدوليددد   العالادددا  مدددا مزدددر والوادددون بحددد   ىدددد تددداري  عمدددع كدددل العراايدددل التدددي ادددد تدددؤثر فدددي
فشدددال تدددد ماا لددداا لعدددد الممدددو االشدددورح بإدامددد  التوازدددل مدددا الدرعدددون المزدددرح املحوتددد   المعارىددد  وا 

 )الرابا(.
   الايبددد  لدددبالد اشدددور علدددد  باددددن ااادددار الد امددد  الممكيددد  اوبدددال  )االول( -اشدددور لدددداياعكسددد

 .الدرعون المزرح املحوت  ) الرابا(
 عميدًا  تىددل  )االول( ااوبدا -لزدوص مراسدال  الممدو اشدور وتحميدل اسدتصراض لتايلا مدنان ا بعد

 ال لداا ،  لدا لحدد االنلد  تاار  الحديثد  التلصيبدا لتدائج  وزول رسائل مزري  الع البال  االشورح اال ان
اوبدال  )االول( اسدتم   -ممدو اشدوريؤكدد بدان ال الع دليلكشداا اريبًا ليتحول تحميملا  اممينعلاا شيئًا  لعم 

 وت  )الرابا(.املح الدرعون من رسائل
   كال  الم   كدي  التي ال   املباو  بال   المسمارح اوبال  )االول( -  الممو اشورالمراسدول

 فتىمل  الرسال  االولع ،في مراسال  العمارل   الل االلن الثالي ابل الميالد الدبموماسي  المستعمم 
 ن س رًا.و مسي  ٍ اشتمم  عمع  مسصد الثالي  ف  رًا، اماوعشرين س اثلين

 لعمارل  لسبً  الع مكان العثور عمياا في عازم  الدرعون المزرح املحوت  سمي  رسائل ا
)الرابا( مديل  تل العمارل  و  مق عمع لا  الحصب  ال ملي  اس  عزر العمارل  الاح شمل مراسال  اال  

مديل  التي تصل اال ير من العازم   يب  الع البعد ان ال املحوت  )الثالث( واالبن املحوت  )الرابا(
 .اعتلاال عبادث ارص الشم  اتون بلالا تل العمارل  بعد

 -3-ممحق رقم 
 اوبالط ) االول ( مع البالط المصري -ت الممك اشورنصوص مراسالالجدول يتضمن 

 عمييا الباحث اتقمع تعمي
 نقاًل عن: وىي األولىنص الرسالة 

 EL, Vol. 1, No: 15, 7- 22, P. 38. 

 

وبالدك  ىل بيتكـ أول لكاوبالط ممك اشور يقول  -ذا اشورىك ] مصر[:)) قل لممك 
  .وعرباتك وقطعاتك ليكن الجميع بخير

، وزيارة بالدك حتى االن اجدادي لم يكتبوا اليك  لزيارتك أرسمت اليك رسمي 33 -5 
الالزورد  منانين، ]و[ حجرة لك عربة جميمة، حص ت.] انا [ ارسماليوم اكتب اليك 
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 كـ ىدية سالم. الجبمي
 ،عميو ان يكمل زيارتو ويغادرىا ،لمزيارة  اليك تومال تخخر رسولي الذي أرس 00 -34 

 .((عميو ان يرى ما ترغب وما تبدو عميو بالدك ثم يغادرىا 
 :عمى نص الرسالة األولى الباحث اتتعميق

 ممو بالد اشور اوبال  )االول( -اشور متكافئ  اا ارسل كال  االشوري  ن الرسال يتىد با
غالبًا ما  ديباع رد اكر يلا وبعد دون ان ياكر اسمُل: من مزرحال لمموا الع رسال  اول
 ي    فياا الاح تملعاا رسال  الممو االشورح ملو تل العمارل    في لزوص رسائل تكرر 

شعبًا بالد مزر  وان يع  ال ير ،الحاك ِل لبيتو بوافر الزح   لل اً يعاد ممزرحل االمالي
 تعك  التي الدولي  مراسال  العمارل في  العبارا  كرر  لا ت ، وغالبًا مايشاً وع رىاً او 

لاا زار  ابم  لمموو  مكال  دولي  مام  احتم  التي اا لكس  زداا  مزريرغب  مرسم
 ر ابل الميالد.الصرن الرابا عش إبان العال 

 الدددددع الدددددديوان  سددددددارث  ول  رسدددددلبالدددددل  اوبدددددال  )االول( -شدددددورالممدددددو اللدددددا تددددددا ر  51 -1
إبان عزر اسالفل الاين تربعوا عمدع عدر  بدالد ل  يتحصق  ًا دبموماسياً لعاحالمزرح فحصق 

التدددي  العايمدد   لدددايا االشدددورح الوفددد  عىدداض اوبددال  )االول( -الممددو اشدددور وحمددل ،اشددور
 لتكدون د العبمدير مدن حعدر الدال و  مزدلوع   عدولرثو  وج من ال يدول و   اشتمم  عمع عرب 

 .بالد اشور الملشود من لمزداا  والسال  اً عربول
لاددا و  رسددمي  االشددوري  كالدد  ان ال يددارث اوبددال  )االول( -يصزددد للددا الممددو اشددور 22 -53

 ، امدددابدددالو ادددافرعولان رغددد   مزدددروازدددر التعددداون المتبدددادل مدددا   االول توثيدددق -: لددددفان
 ألولسديرولاا  اللاد  و بيعتادا بالد مزدرعمع   ائريتعرن الوفد الل اً فكان است العي  راال

 برد العدوا  ااسراعالمىين المزرح  لاير ِ  االشورح من المرسل  م لاا  مرث في حياتا 
 .روبدون تأ ي الرسمي ما رسملِ 

 نقاًل عن: وىي نص الرسالة الثانية
EL, Vol. 1, No: 16, 5- 55, P. 38- 39. 

 

 اوبالط ممك -))  قل لـ ...، ]..., الممك العظيم[، ممك مصر، اخي: ىكذا يقول لك اشور
  ] اشور[، الممك العظيم، اخوك. 

 .بيتك ولبالدك ليكن الجميع بخير ىلـ أك ولل -3
 لقد فرحت جدًا، عندما رأيت رسمك، سيقيمون عندي، ويكونون موضع اىتمامي. 6 -4
سالم عربة ممكية جميمة ) تبدو كأنيا( مجيزة لي، وحصانين  انا ارسل لك ىدية 30 -7

 أبيضين كذلك ) كأنيما( مجيزان لي ، وعربة غير مجيزة، وختمًا من الالزورد الجبمي.
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أىكذا تكون ىدية ممك عظيم؟ يمكن لــ أي امرئ في بمدكم ان يمتقط الذىب كما  36 -31
سيولة لماذا تبخل في وىبو؟ انا  يمتقط التراب، وىو يجمع جمعًا وتحصمون عمية بكل

 من الذىب حتى يصبح القصر الئقًا.احتاج  جديدًا. ارسل الي بقدر مااالن قصرًا  اشيد
من الذىب أرسموا  طالنت 03سمفي الى مصر،  اخي -نادن -عندما كتب اشور 03 -37

 اليو.
طالنت من  03عندما كتب ممك خانگمبات الى ابيك، في مصر، أرسل لو  03 -00

 الذىب.
لي ]...[ فقط من الذىب وىو ال  ترسما ك)االن( انا بمقام ممك خانگمبات، لكن 13 -04

 نفقات ارسال رسمي وعودتيم.دفع يكفي ل
 اعتبر ىذا . و  مزيدًا من الذىب، أرسل الي متينة ان كان ىدفك تحقيق صداقة  12 -10

 اليك.يحمل ، ل بما تحتاجوفاكتب الي منزلك 
ه )فقط( من اجل مثل ىذ تنقمون، أيظل رسمنا يبعيدة عن بعضياد نحن بال 14 -13

 ؟ الكمية
انا .سبب في ذلك ىم ال السوتيين خروا في الوصول اليكرسمك الذين تأ 20 -15

  ين وبالتاكيد لن ي بالسوتيين المطاردتونأن يأكتبت ب . طاردونيمكانوا ي احتجزتيم )الرسل(
  خر رسمي ) في الوصول( الي.أيت

كان  اذا؟،  حتى الموتتحت حرارة الشمس  خارجاً  لماذا يظل رسمي واقفين 33 -21
اذا فأترك رسولي خارجًا يموت بشكل ، بقائيم في الخارج تحت الشمس يعني فائدة لمممك 

لماذا  .صحيح تحت الشمس .لكن البد ان يكون ىناك فائدة لمممك نفسو او لحكمة اخرى
عمييم ان يموتوا تحت الشمس بخصوص الرسل الذين تبادلناىم .... ىل سيتركون رسمي 

 ((. احياء ؟ لقد اختيروا لمموت تحت الشمس ! 
 :عمى نص الرسالة الثانية الباحث اتتعميق

 الممو واكتدع اس  المرسل اليل عمع عرنتلل   الثالي  في م ما الرسال  كسرسب  وعود ب
  عمع للا تدل كمم  ا ي، و يممكًا عايمًا لمزر ا كولل    المرسل اليلزدباكر  االشورح
 الودح ل ولاا اللوع من الت ا  لدسحزرًا لممرسل  كمم  ا ووحين تكون  في اليل المرسل

) المرسل والمرسل اليل  نيال رف ؤدل عمع تكافالعمارل  ي اد ورد كثيرًا في وثائق بين المموو
 .المزرح البال  ل( مااوبال  )االو  -اشور ولاا ما عبر  علل مراسال  (
  .()كما مر معلا في الرسال  االولع دعاض بال ير لش ص الدرعون والل بيتِل وبالد ِ  -1
 فرحدد  باددا  ال  ددوث لوفددد المزددرحابال اسددتص اوبددال  )االول( -الممددو اشددور للددا يؤكددد 8 -3
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 بال الدمدن   رسدم ان عمدع رسدال  سدبق  اً ردالعوا  كان لاا عمع ما يبدو ان و  ،بكل سعادث
 .لحد االن يئاً سن ال لعم  علاا شلكن لأل المزرح

وللدا ا تمدد  الدبال  المزدرح  لداياُ  المرسم  الع اوبال  )االول( -الممو اشور عدد 9-52
الممددو  رسددلفأ فددي الرسددال  االولددع، ان ارسددماا كمددا لددو مبددينالادددايا التددي سددبق  الادددايا عددن

)) تبـدو مدن ال يدول التدي يسدت دماا فدي موكبدُل الممكدي بددليل عبدارث:  اً عربد  و وعد االشورح
 .علد ُ  االشورح مكال  المزرح الممو للا يؤكد كأنيا مجيزة لي ((

ــك عظــيم ؟(()) أىكــذا تكــون ى 58 -56 ــة مم اوبددال   -الممددو اشددور دالتصدد سددؤالال بادداا دي
 اليل وزم  بعد ان الصميم  في لار الممو االشورح املحوت  )الرابا( درعونال )االول( لدايا

ازداًل الدع كثيدر مدن  افتصدر  اراىدياا بالد اشدور التديالع  المزرح من الال  اميم  كميا 
محزدول ل فدي  مبدلِ  يمددالممدو االشدورح  كدان لداا المعادن وملاا الال  فىداًل عدن االحعدار

 .وتعويل اللصص الحازل علد  لت ين ازور ِ  ع الال  المزرح بحموال  كبيرثعم
رث ان اسددتمم  كميددا  كبيددسددبق  اوبددال  )االول( ان بددالد ِ  -اشددور الممددوللددا يؤكددد  25 -59

لدد  يددرد اكددر  فددي مراسددال   الدداح ا ددي -لددادن -اشددور مددن الددال  المزددرح عمددع عاددد سددمدل
 ول  لعثر عمع لا  الرسال  لحد االن. ازالً  العمارل 

ان اسدتم  كميدا  سدبق   الگمبدا اوبدال  )االول( ان ممدو  -للا يؤكد الممو اشور 21 -22
عمدع عادد املحوتد  )الثالدث( عممدًا ان مراسدم  الممدو االشدورح لد  كبيرث من الال  المزدرح 

ري  العالادددا  المزدددري  الميتاليددد  تؤكدددد المراسدددال  الدددع اسددد  الممدددو الميتدددالي اال ان تدددأتشدددر 
 بين تشرتا واملحوت  )الثالث( والد املحوت  )الرابا(. تم  ما ان قسب الممكي  التي

لممممكدد  الميتاليدد  بعددد الوريددث الوحيددد  ل  )االول( لدسددلااوبدد -الممددو اشددور للددا عدددَ  65 -23
 انسدبق  فعصدد مصارلد  بدين كميدا  الدال  المزدرح التدي  الگمبدا عازمتاا  ان لد  اسوار

مدا  ابدل  ىدوعاا لمحكد  االشدورح ) تشدرتا (  الگمبدا  ممدو ارسماا املحوت  )الثالدث( الدع
فرعحد  كدد  ممدو  اوبدال  )االول( -الدع اشدور التي ارسماا املحوتد  )الرابدا( كميا  الال 

ام  كميا  الال    في مراسمتلِ  لممرث الثالي  حسا  الممو االشورح الاح  كد عمع  الگمبا 
 .المزرح الدرعون المرسم  من

عصدد زددصا  تعاريد  فدي  الزدادا  رغبتدلِ  اوبدال  )االول( الدع -اشدور اشار الممدو 46 -62
 يحتاعدُل زدديصُل المزدرح سدال اح شدئار الكامدل  اسدتعداد ُ  بحيث ابد  وفرعولاا ما مزر

 .اشور بالد وبدون تحديد ما رسمِل ىيون
بددين اشددور الع رافيدد   بعددد المسدداف  عمددع اوبددال  )االول( -الممددو اشددور للددا اشددار 63 -61

))  -:اددائالً  المرسددل امدد  كميددا  الددال  المزددرح لممددرث الثالثدد  الممددو االشددورح فأكدددومزددر 
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 .(( ؟ )فقط( من أجل ىذه الكمية أيظل رسمنا يتنقمون
 مددن ممددوو  ابائددل السددوتيين فددي عدددث رسددائل موعادد   لزددوص العمارلدد اكددر  صدددل 42 -61

يلابدون الصوافدل  كالوا ا اع  رق لا إفوزدول  ب المزرح درعونالع ال (بالد الشا )  سوري 
ين الع بالد اشدور لداا  مد  التعاري  ويثيرون الدتن، كما شكموا   رًا عمع رسل مزر الوافد

الصىدددداض عمدددديا  اوبددددال  ) االول(  -اشددددور مددددن حميدددددلِ  املحوتدددد  )الرابددددا( المزددددرح درعددددونال
 االشددورح الدرعددون المزددرح لمممددو ، وللددا دليددل ا ددر يؤكددد مراسددم سددتمرار العالاددا  بيلامدداال

  ال لعم  علاا شيئًا لحد االن.للا  لكن مما لاسن لل 
 رسملِ ( عن است رابل ل ول فترث التاار اوبال  )االول -للا اعمن الممو اشور 11 -46
 لمزرحا درعونمصابم  ال من اعلالع درع  ان تعرى  حياتا  لم  ر  الشم  حرارث تح 

بالعودث الع ارل الو ن حال التااض مراسي  ال يارث عمع الرغ  من الاح ل  يسمد لا  و 
المزرح  البال  تزرنملتصدًا فيل  لاا وعل سؤاللُ  ورح بعد  تأ ير الوفدالممو االش ا تأكيد

 .  عىاض البعث  االشوري  الموفدث الع مزرعمع حياث   وم مئلاً 
 

 -2-ممحق را  
 ومزر ) كوردليا  ( اشور وبابل بمدان مموول عدول التاري  التعازرح

 العدول من اعداد الباحث:و 
 الممو المزرح الممو البابمي الممو االشورح

 ( االول اوبال  ) -اشور
 (ق.  5661 - 5631) 

 ( الثالي بوريا  ) -بورلا 
 ق. ( 5641 -5611)

 -5641) )الثالي(  ل واكوريك
  من ا يل ق. ( 5624

الاح ل  يحك   كارا ردا 
 وياًل فصتل في االحداث التي 

 الدلع  في البالد

 ( الرابا املحوت  )
 ( ق.م 1351 -1367)
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 حواشي البحث :
                                                           

مدينة تل  لعممرننلة ) ت لت تتلي  لق لاللق لتعلة تتلي ( يللمرير لعمتلنيي  ةيلت لع يلري ةنريلر دلايلة لعتي يلد ل نلرتي   (1)
لمن يتل  )لعنلةل ( يي لن ارتلمة متلن لعقديملة  لاتنق اةلردي لتلي  لعله لع لمر التلن  لللم عتكي  مقنلً ع كيمتِه ةمد ل 

 رالظلة لعمنيلر يتقل  لطل   لعمدينلة لعيليم اللي م طيةة الرنتق  لعى ارتمتِه لع ديدي ت  لعممرننة الي لعملرم لعللردر مل   كمله
: مهنل ، م مد ةييمي، لعمد  لعكةنى اللي متلن يلع لنق لتدنلى لعقلديم، الى لعضفة لع نقية عنهن لعني .  ي  ذع  ينظن

   .  31( ، ص1999لع زء لتي  متن، )لتلكندنية، 
 الي نهرية لعة ث. -1-ط ع الى نتيص لعمنلللة لت ينية يتمليقرت لعةر ث اليهر ينظن لعمل ق نقم ع  (2)
  رمي لع ي  ي  ذع  ينظن:ليةرعط ممنى لتعه ل ين يتي  لع ي لي  -يمطي للم ل ين (3)

Radner, K, The Prosopography of The Neo- Assyrian Empire, Vol. I, ( Finland, 1998), P, 227. 

 -1521ق.م( ألي  ملني اللي لعتلرنيال لت لينق لعيلليط )  1331 -1365ليةلرعط )لتي ( )  -ينر يلند لللم لعملل  ل لين 
ق.م( الةملد ل  سللقطت لع يليل لعميديلة  612 -911رنيال لت ينق لع لديث ) ( يتكنن لتلم مني ثرنية الي نهرية لعت911

ليةللرعط  -ق.م( تمكلل  ل للين 612 -621لي للك  )  - للرن -يلعكلديللة لعمرتللمة لت للينية نينلليى يقتلل  ل للن مليكهللر لللي 
ميل  رنةلرً  111)لعثرني( م  لعهن  ين ر ة يرتِه م  لعم زني م  قلٍم مل  لتةرالِه تلي  مدينلة  لنل  لعتلي تةملد  ليلعي 

ق.م( ييكذل ظلت ةقرير لعمملكة لت ينية لع ديثلة قرمملة لللميرً اللي  619 -611النت  نفلُه ملكرً الي لعمدينة ي كم مرةي  )
ليةرعط )لعثرني( ملرادي  لفرمه لعمتنيي .  ي  ذع  ينظلن: للركز،  -مقنير لع ديد مدينة  نل  ياندير طل  لعمل  ل ين

   . 169(، ص1979(، تن مة ارمن لليمر ، )ةغدلد، 1962 ، ، )عند1يرنق، اظمة ةرة ، ط
 متلدالأقلن  لعللردر ا لن قةل  لعملي د منتتل  لعاللي  ( قليي ديعيلة رنگلةلرت) لع ينيلة لي  لتة ت لعمملكة لعميترنيلة (4)

 مدينلة يل ليكرنيمل   يلم  ة يني يل  لعى نهن لعفنلت يم   ةر  زلكنير لعى لعلر   لعللينق يلت لذ لعليرلي نفيذير
، لت ل  لعمملكلة لعميترنيلة علم تفلن    لع ثيلة يلعمتلنيةنرالللت لعمملكتلييةذع   ارتمًة عهـملعتي تق  لارعي نهن لع رةين 

اللي لعنتل  لعثلرني مل  لعقلن  لعللردر ا لن  لعتي ةقت تتمت  ةنيع م  لتلتق   لعليرلي  ينلة د  كرم  ليطنتهر الى
اللى  لعفنالي  لعمتلنق ت لتمر لعثرعلث لتنتتلرنلت لعتلي  ققهلر ي )لتي (نلةل -مةرنكلة لعملل  ل لينةدعي   قة  لعمي د

 رلعهلدي  لينق رنللر للتطراة لعملل  لتإترنيلة عملر كلر  ةعللليطني لعمي كليلرً   لين  رضلمةلالللي كرنلت ةل د  لع يل لعميترني
ي ل  يلذل لعميقل  لعليدق ييةلد يلعميتلرنيي  ي متنلعس ده ةي   الىس  لعتنلع كر  يتليمر  يلعتةنيكرت عنظينه لعمتنق

 اللن  لعلليطني اللى لعلى الي ع يء لعمل  لعميترني  ري ترن لً مةر ن رً لةـة كر  ت ره متن نلةي )لتي ( - ين  للعمل م 
اللي من للة مظلملة يظهلنت  ة دالد لت لع الدلنت ة د ل ين علتةمية يلت ت   لعميترني ينه  ممرةدير  ينيةنلضي لتلت

ني ي لي . يعمزيلد مل  لعتفرتلي  ال  لعم قلرت  -ةيل  -ليعى ةيلدن لعت لص م  لعليطني لعميترنية منلذ اتلن لعملل  ل لين
 لعميترنية لت ينية ينظن:

Harrak, A , Assyria and Hanigalbat A Historical Reconstruction of Bilateral Relations from the Middie of the 

Fourteenth to the End of the Twelfh Centuries B.C. , ( New York, 1987).  
 لمر  ملرةي  لعنهلني  يكلر  لرلل  للكرنهر مل  لع لينيي  يمنكزيلر اللي يلدق لع لرةين يلعةلليال   رنگلةلرتتق  مملكة  (5)

 يانالت الي لعنتيص ةــ مملكة ميترني  ي  ذع  ينظن:
، )ةغلدلد، 2مقدملة اللي تلرنيال لع ضلرنلت لعقديملة لع لزء لتي  لعلي يز اللي تلرنيال  ضلرني يلدق لعنلاللدي ، طةرقن، طله، 

 .81ص  (، 1986
(6) AL, Vol. 1 No: 16, 26- 31, P. 39. 

ا  لتضلطنلةرت يلعم لرك  ليةرعط )لتي ( ا قرته لع يدي م  لعمملكتي  لعمتنية يلع ثية الض ً  -عقد للتغ  لعمل  ل ين
لعة ط لعميترني لعمتمث  ةرعتنلع الى لعللطة ةي  لةنرء لتلني لع ركمة يالى لثن يذه لعتطينلت لعتلي طلنست اللى دل   

لعتلي تقل  لالرعي ملرةي  لعنهلني    رنگلةلرتلعترنيال لعليرلي علمملكة لعميترنية لنقلمت اللى نفللهر يسلللت ديعتلر  لتيعلى 
 ةينهملر اللن م لعملل  لت لينق اللي ت قيلق يدالله لعلنمير ةرللقرط لعمملكلة يلعثرنية  نيةي ة يني يل  يكر  لعملدلء مللتف  ً 

لعتي  كلت  طنلً الى ةل د ل لين   رنگلةرتيمنذ ذع  لع ي  تغينت تلميتهر الي لعنتيص لت ينية لعى مملكة  لعميترنية
للة مللي  ل لينيي  لثنلي  ليةرعط )لتي ( الى لعمنل الذكنت لعمملكة الي  يعيرت  م -ال رنةهر لعملي  لعذي   لفيل ل ين

) لمنتللن لتي ( )  س للنيد-ُ لللمر ق.م( يمللر: لعملكللر   911 -1521منهمللر  لل   اتللن لعمملكللة لت للينية لعيللليطة ) 
ق.م( يث ثلللة مللللي   للل   لعمتلللن  1177 -1115)ت  تةليلللزن لتي ( )  ل لللّنل  -تِةللل -تللليكلتييق.م(،  1245 -1274

ق.م( لعذق لين لت  م ت  891 -911نينلنق )لعثرني( ) -ق.م( يم ك  م : لعمل  لدد 612 -911لت ينق لع ديث )
ملرةي  لعملرم لع لردق ا لن مل   كمله  تلى لعملرم لعللردر ا لن تمكل  مل  كللن  ليكتهر   رنگلةلرتالكنية ضلد مملكلة 

ق.م( القد  859 -833رني( )نرتن ةر  لعث -) ل ين تة ِ -نرتن-ت ينيلتلتي ء الى لنلضيهر يللت م لتتريلت منهر، لمر 
يةملد   رنگلةلرتق.م( ل لن ذكلن عمملكلة  669 -681) لللن دي ( )  ردِّ -تخُ -ت لينذكنير منتي  يل لت كترةلرت لعملل  

 يذل لعترنيال عم تمد تذكن الي نتيص  يعيرت ملي  ة د ل ين.
 ينظن:ق.م(  1331 -1365ليةرعط )لتي ( ) -ع ط ع الى نتيص لع يعيرت لعملكية عـ ل ين (7)

RIMA, Vol.1, P. 109- 117.   
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كرندينيللرل تلللمية  غنلاليللة لطلقهللر لعك لليي  الللى ةلل د ةرةلل  عتللد  الللى مملكللتهم يةقيللت الللي لتلللت دلم  تللى لنتهللى  (8)
 كمهم يقد يندت لعتلمية الي نتيص ملي  ة د ل ين  تى لعقن  لعثرم  قة  لعمي د تلمية كيندنيرل علدتعة الى ة د 

 تةل ِ -نرتلن-ت لين نيلنلنق )لعثلرني( ةرا لرني لعلى  تلنهر ي -لل  ت لعمللي  لت لينيي  لعملل  لدد ةرة  يقد ذكنت اللي
)  س لنيد-ُ للمر نرتن ةر  )لعثرني(( ذكن  تنرً كيندنيلرل كملر ذكلن اللزع ليلهلر مل  لع ليل لت لينق يذكنيلر  -ل ين)

ه علـ ملنديخ زلكلن  ليمي ملل  كيندنيلرل ق.م( الي لنة  كمه لعثرمنة لذ يذكن ملرادت 824 -858 لمنتن )لعثرعث(( ) 
ق.م(  811 -823لدد ) لع لرمر( ) –ليلليت كملر ل  لع مللة لعنلةملة علـ  م لي  -ةيل –ضد تمند ل ية لتتلغن ملنديخ 

) ت  تةليللزن  ل للّنل  -تِةل -تلليكلتي لنت ضللد لن  كيندنيلرل ين للم انهلر امليللرت اللكنية الللي لن  لكلد لمللر نتليص 
ق.م( الت لين لعلى ل لت   لن   كيندنيلرل ياللن  لع زيلة الليهم يلللتمن ذكلن ةل د كيندنيلرل  727 -745لعثرعث( ) 

 ق.م(. يعمزيد م  لتط ع ينظن: 626 -721    اتن لعل عة لعلن ينية ) 
ةل ، ة لث من لين اللي م للة لدل  لع ديدق، ل مد زيدل ، لعتنلع لت لينق مل  لعقةرمل  لعكلديلة اللى لعلللطة اللي ةل د ةر

 .2118علنة  51لعنلالدي  تتدن ا  كلية لتدل   رممة لعميت  لعمدد 

)لتي ( لنتلةط ةم قلرت يديلة مل  لعملل  لت لينق  رلةينيل -رةيننلذكنت متردن لعترنيال لعقلديم ةلر  لعملل  لعك لي  (9)
اشوز  )اثالثو م ك وال بوشو اشوز   -)) بوزر  -ن :ل ين )لعثرعث( المقد لعطنالر  ممريدي عتثةيت لع ديد ةي  ةرة  يل ي -ةيزن

 للي  ذعلل  ينظللن: م للر ، م مللد لللير ،  اثخووا اثووووزوا .وو ا  مم ك ووال رل وزنيوول  ا وووكل زاب وول    بز يوول   زبز نوول
    .123(، ص 2111، ) دم ق، 1لعممريدلت لعليرلية الي لعمنلق لعقديم، ط 

(10) EL, Vol. 1, No: 9, P. 18.   

   . 84(، ص1956ةرقن، طه، مقدمة الي ترنيال لع ضرنلت لعقديمة ،  ضرني يلدق لعني ، لع زء لعثرني، )ةغدلد،   (11)
 .183 -178(، ص1997عمزيد م  لعتفرتي  ينظن: لدي ، لمين، ترنيال ي ضرني متن لعقديمة، )متن،   (12)
 ) لعثرني( م  لعة ط لعمتنق رل ةيي -عمزيد م  لتط ع الى مضرمي  منلل ت لعمل  لعةرةلي) لعك ي( ةيننر  (13)

EL, Vol. 1, P. 12- 37. 
ع ط ع الى لع دي  لعتمرتنق علنيلت  كم ملي  ةلدل  ل ين يةرة  ) كيندنيرل ( يمتن ينظن مل ق نقم   (14)
 لعمنالق الي نهرية لعة ث.  -2-

(15) EL, Vol. 1, No: 15, 7- 15, P. 38. 

(16) EL, Vol., 1, No:16, 1-4, P. 38.  

(17) EL, Vol.1 , No: 15, 7- 15, P. 38; No: 16, 5, P.38.    

(18) EL, Vol. 1, No: 15, 7-15, P. 38; No: 16, 6-8, P.39. 

(19) EL, Vol. 1, No: 16, 6-8, P. 39. 

لعليتيي  م  لعقةرم  لعةديية لعتي كرنت تتنق  ةي  منرطق لارعي نهن لعفنلت ي كلت  طنلً كةيلنلً ةللة  ررنلتهلر  (21)
 .99لت ينية يلعةرةلية  ي  ذع  ينظن: لركز، يرنق، متدن لرةق، صلعمتكنني الى لعمملكتي  

(21) EL, Vol. 1, No: 16, 35- 42, P. 39. 

ينللر تللند ل للرني يلضلل ة الل  يتللي  نلللرعة ملل  لعفناللي  لعمتللنق لمن يتلل  )لعنلةلل ( لعللى نظيللنه لت للينق  (22)
ل  نلص لعنللرعة لعمتلنية علم يلتم  عكل  مملر يالل  عله  قلرً  ليةرعط )لتي ( ةدعي   ليل  لت يلن ال  للال  لتي  -ل ين

لعمثلين اليلله ع لد لت  عللذل عللم تتل  لعينللر يعلم نتمللن  الللى مضلرمينهر يعملل  لاملر  لعتنقيةللرت يلعت نيللرت تك لفهر عنللر الللي 
     لعملتقة  لعقني .

ليةللرعط )لتي ( لعللى نظيللنه لعمتللنق لمن يتلل   -عقللد ليندنللر لعنلللرعتي  لعلتللي   ننيمللر لعمللل  لت للينق ل للين (23)
      لعمنالق الي نهرية لعة ث. -1-لة ( م  تمليقرت لعةر ث الي لعمل ق نقم )لعن

غين لللمه لعلى ل نلرتي  الاةردي لتي  لعه لع مر لاتنق لمن يت  )لعنلة ( الناي  متن  تةد م  لت رني لعى ل  (24)
ت لةه ستلرة  لعذق يمطي ممنره لت  ص ع عه لتي  التين لتعه لتي  الى  لك  قلنص لع لمر لعلذق ت لن  منله س لمة 

ك  لانلر  عتيزع لعنين يلع نلني يلع ين الى لعة نية يلتةم لعمي د ل نرتي  ) لق لمن يتل  )لعنلةل (( نفلله لعكلري  
لثنلرء لعليل  انلدمر يغيل  لعله  اللي يتت لدث ال  ممرنلري لعة لن لعتلي تتغنلى ة ةلهِ  لتالى ع عه لتي  ينظلم لتنر ليد لع لمنية

ية ةظل م دلملر  تلى ت لنق لع لمر اللي لاللق لعللمرء مل   ديلد يتضلك ةنينيلر لعكلي  لع مر ا  لألنظرن التميل لعة لن
  ي  ذع  ينظن: اليفنح ة نيقهر لعة ن يلع ييل  يتت دد لع يري انديم

لديلل ، لللمين، متللدن يكللذع  ينظللن:  84 -83(، ص1972الللنح، نملليم، مللي ز تللرنيال لع للنق لتدنللى لعقللديم، ) دم للق، 
 .195 -184لرةق، ص 

(25) EL, Vol. 1, No: 16, 43- 55, P. 39. 

(26) EL, Vol. 1, No:15, 6- 15, P. 38. 

(27) EL, Vol.1, No: 16, 9-12, P. 39.  

(28) EL, Vol. 1, No: 16, 13- 18, P. 39. 

  ي  ذع  ينظن:  ل ي يمني للمُه لعه ل ين ممطي لتخ –نرد   -لعمل  ل ين  (29)
Radner, K, Op.Cit, P, 202. 

 لم تحذد سنوات حكمه في المصادر التاريخية ولالطالع على حولياته ينظر: 
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RIMA, Vol. 1, P. 105- 106.  

كلغلم.  لي  ذعل  ينظلن: لعلدعيمي،  2كغم زلملدلً لي نرقتلرً  31منر لق يقدن يزنهر ةـ  61تمد   رعنت ي دي يز ط (31)
مللمرنية لعمن ليني يريلن لعمن ليني مقدملة لعلى كليلة مايد م مد لليمر ، لتيزل  الي لعمنلق لعقديم الي ضليء لعكترةلرت لع

  . 24، ص 2111لتدل   رممة لعميت ، 
(31) EL, Vol. 1, No: 16, 19- 12, P.39.    

(32) EL, Vol. 1, No:16, 22- 25, P.39.      

ةييلرل ) لعثلرني( مل  لعلة ط لعمتلنق  -عمزيد م  لتط ع الى مضرمي  منلل ت لعمل  لعميترني ت لنتر ةيننلر (33)
 :ينظن

EL, Vol.1, P. 41- 99. 

(34) EL, Vol.1, No:16, 26- 31, P.39.      

(35) EL, Vol. 1, No: 16, 35- 36, P. 39. 

ليةلرعط )لتي ( قيرمله ةملدي م لرني  امرنيلة اللي ةل د ل لين، يعمزيلد مل   -لكدت نتيص  يعيرت لعمل  ل لين (36)
 لعمن يني الي لعكتر  لتتي:لتط ع الى لتن رزلت لعممرنية علمل  لت ينق ينظن لعنتيص 

RIMA, Vol. 1, P. 109-117. 

(37) EL, Vol. 1, No: 16, 13- 18, P. 39. 

(38) EL, Vol.1,  No: 16, 32- 34, P. 39. 

 ،عه ك ليلت للملعى  نلةهريم  ينر  ، ييلعةأرلعقيي  ةممنىكدية ) ك ي( لت كلمةم تقة م  لع  يتلمية لعك ي ل   (39)
لعتللي انالهللر لعمنطقللة لعيلللطى ملل   ةللر  زلكللنير  ييللي لقللليم عينلللتر الهللي  لتتلللي لمللر ة تلليص ملليط  لعك لليي 

ير ـنيل لعى يذه لعمنطقة الي نهريـة لعقن  لعثرم  ا لن  قدكمر ينى ةم  لعةر ثي  ل  لعك يي   لعيينرنيي  ةرلم ة د كرلرير
كللرنيل يقطنللي  منطقللة  ةللر    لعك لليي  ل ةمضللهم  قتللنحل الللي  للي  قةلل  لعمللي د ملل  منطقللة ة للـن قللزيي  ي ةللـر  لعقيقللـرز

ت ت م  منطقة عينللتر  يلليطنيل اللى لعمنطقلة لعم يطلة ةلإقليم  لينةية يكرنت عهم -زلكنير ييم م  لألقيلم لعهندي
اللي  اللى مقرعيلد لتملين ةملد ل  لليطنيل ق.م( 1162 -1595) ، يلالنيل قيرم مملكتهم الي ة د ةرة  مرةي  ةيمدل  لع رعي

يعمزيلد مل  لعتفرتلي  ال   ق.م( 1591 -1611)لتي () لع ثلي ةقيلردي لعملل  مينلللير لثن لنل ر  لع ليل الى لعة د
 ترنيال لعك يي  لعليرلي يلع ضرنق ينظن:

 .1963لتمي ، م ميد، لعكر يي ، ة ث من ين الي م لة كلية لتدل   رممة ةغدلد، لعمدد لعلردر علنة 
 .1983 علنة 39 لعمدد ، 1   ليمن م لةالي  ، ة ث من ين ي  مد ، لرمي لميد ، التني لعمتن لعكرلت

Brinkman, J. A. A Political History of Post- Kassite Babylonia 1158- 722 B.C, ( Roma, 1968). 

 138لت مد، لرمي لميد، متدن لرةق، ص (41)
 لتي ( م  لعة ط لعمتنق ينظن:لنلي  )  -عمزيد م  لتط ع الى مضرمي  منلل ت لعمل  لعةرةلي) لعك ي( كد مر 

EL, Vol.1, P. 1- 11. 
ق.م ( يمد م  لةنز لعملي  لعك يي  القد لنتةط ةم قرت طيةة م  لعفناي   1371 -1386كينيكرعزي )لتي ( )  (41)

لعمتنق لمن يت  )لعثرعث( يلعلد لمن يتل  )لعنلةل (، يقلرم لعملل  لعك لي ةتمميلن لعممرةلد اللي ملد  لعينكلرء، لين يلنيلدي 
ملي ً رلن  منكلز ةغلدلد يلتلة ت  21ليم لتامر  لعتي تنل  لعيه ت يد مدينة كينيكرعزي اقنقي  لع رعيلة لعتلي تةملد ي

يكلذع  ينظلن: ةلرقن،  96ارتمة لعمملكة لعك ية لعثرنية لعى  رن  ةرة . ي  ذع  ينظن: لركز، يرنق، متدن لرةق، ص
 .454ص ، متدن لرةق،طه

الي ةغدلد الي مدينة كينيكرعزي ةر نل  لعمن يم طله ةلرقن يع طل ع اللى نتلرمن لعتنقيةلرت  يقد نقةت مدينية لتثرن لعمرمة
 ينظن:

Bagr, T, Iraq gavernment Excavation at Aqar- quf , Iraq Vo.l VII, 1946, P. 73- 93. 

لعكنمللرنيي  لقلليلم للللتقنيل الللى لعلللر   لعلللينق ي للرءت تلللميتهم ملل  عفظللة كنمللر  ممنريللر لتن  لعمن فضللة  (42)
يلطلق اليهم لعيينر  للم لعفينيقيي  يلطلق اليهم لعمتنيي  تلمية الن ي منلذ اهلد لعديعلة لعقديملة  لي  ذعل  ينظلن: للمد 

   .    241 -239(، ص2111لعقديمة، ) لتلكندنية،  لينية -هللا، م مد الى، الي ترنيال لع نق لتدنى لعقديم متن
رم  ي  ذع  ينظن: لعدعيمي، مايد م مد لليمر ، متدن  481م  لعيزنة لي مر يمرد   61لعى  1لعـ منر تلريق  (43)

 .  31لرةق، ص
(44) EL, Vol. 1, No: 9, 19- 38, P. 18. 

لعنلرعة يعم تاكد ي يد منلل ت ديعية ةي  ة د ةرة  ممر ت دن لا رني لعيه ينر ل  يثرمق لعممرننة عم ت ن لعى لت  يذه 
يملكهلر لعك للي كينيكللرعزي )لتي ( ملل  لعللة ط لعمتللنق ليتً، كمللر علم يللند لتلل ً للللمه ضللم  للللمرء لعملللي  لعك لليي  ) 

لعنللرعة ةينيلرل )لعثلرني( منلل  يلذه  -لعةرةليي  ( الي نتيص نلرم  لعممرننة ثرنيرً ممر ياكد لدالرء  ليفتله لعملل  ةيننلر
لعى لعفناي  لعمتنق لمن يت  )لعنلة ( م ينلً اليهر لعى قتة لعكنمرنيي  ينرةتهم الي اقد ت رع  الكنق م  ة د ةرةل  

 يملكهر كينيكرعزي )لتي ( ضد ة د متن م ريتً للتمرعتِه عكةم  مرح ة د ل ين.
    .16لتمي ، م ميد، متدن لرةق، ص (45)
 .69(، ص 1999(، تن مة ارمن لليمر ، )ةغدلد، 1984لركز، يرنق، قيي ل ين، )عند ،  (46)
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 (JE 21765بتاح" بالمتحف المصري ) -"إياو الباب الوهمي الخاص بالكاهن
 إيناس بهى الدين عبد النعيم                                           

 أستاذ مساعد والقائم بأعمال رئيس قسم اإلرشاد السياحي                                      
 الهرم –بالمعهد العالي للدراسات النوعية                                              

 :البحث ملخص
والذي حمل لقب " بتاح -إياو" ة نشر الباب الوهمي الخاص بالكاهنتتناول هذه الورقة البحثي

 تحت رقم دخول بالمتحف المصري بالقاهرة 32والمعروض حاليًا بالقاعة رقم  ,مشرف كهنة الكا
JE 21765 تأريخه لعصر األسرة السادسة يرجع, والذي. 

 الكلمات الدالة :
 المتحف المصري  -   بتاح" -الكاهن "إياو -   الباب الوهمي -
 القرابين الجنائزية -    النقبة المثلثة -   قائمة القرابين -

 مقدمة:
يمة, فلم تعد األبواب الوهمية من أهم العناصر المعمارية التي تتميز بها مقابر األفراد بالدولة القد 

فقد كانت تمثل لدي المصري القديم الجسر , المقابر نفسها منتكن تقل أهمية عند أصحابها 
, (1)أبواب الكا أو الذي يربط بين عالم األحياء وعالم الموتى, ولذا أطلق عليها مداخل الروح

ي والباب الوهمي هو عبارة عن وحدات معمارية مصمته من الحجر أو الخشب تشبه األبواب ف
شكلها العام, وكانت تثبت في واجهات المصاطب والمقاصير أو في الجدار الغربي لمقصورة 
القرابين بالمقبرة, وكان ينقش عليه صورة المتوفي مع زوجته في كثير من األحيان أمام مائدة 
القرابين, فضاًل عن تسجيل اسمه وألقابه وقائمة القرابين التي يتمني أن تتوافر له بالعالم 

 .(2)خراأل
 بتاح":-بيانات أساسية للباب الوهمي الخاص بالكاهن "إياو

بمنطقة  1863عام  ثر عليهع   يرجع إلي عصر األسرة السادسة, باب وهمي من الحجر الجيري,
بالمتحف المصري بالقاهرة, ويحمل  32رقم , ومحفوظ حاليًا بالقاعة (3)هليوبوليس "عين شمس"

, وهو سم44حوالي سم, وعرضه 97ارتفاعه حوالي , ويبلغ JE 21765= CG 1454رقم 
بحالة جيدة من الحفظ, رغم انه به بعض الخدوش في أكثر من موضع, كما يالحظ انه فاقد 

 لبعض أجزاءه العلوية والجانبية.
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 الوصف:

أربعة أكتاف,  يعتمد علييتكون هذا الباب من عتب علوي 
اني)طبلة وبين األكتاف الداخلية للباب يوجد عتب أسطو 

صاحب الباب  ويظهرالباب( والذي يعلو تجويف الباب, 
أسفل  للباب بتاح" علي األكتاف الخارجية-المدعو "إياو

يرتدي النقبة البارزة أو المثلثة القصيرة  األعمدة الكتابية
ويمسك بيده العصا الطويلة والتي ترمز إلي المكانة 

واقفًا وكلتا  االجتماعية, بينما يظهر علي األكتاف الداخلية
, ويرتدي يديه منسدلتين إلي جواره في وضع تعبد وتبجيل

النقبة المثلثة القصيرة والمثبتة بحزام معقود من األمام, ويزين 
علي رأسه  , ويضعwsx صدره قالدة الصدر الواسعة

ر كل أجزاء هذا الباب خذ, وت(4)باروكة الشعر المستعارة ذات خصالت متدلية علي الكتفين
 بالنصوص وذلك علي النحو التالي:

 عتب الباب:

 
Htp di [nsw] Htp (di) Inpw xnty sH-nTr qrs(ti).f m [Xrt-nTr]. 

 الذي يتصدر الخيمة المقدسة, لعله يدفن بالجبانة". )ب(, هبة يعطيها أنوبيس)أ("هبة يعطيها الملك
 طبلة الباب:

 
IAw-PtH 

 )ج(بتاح"-"إياو
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 أكتاف الباب الخارجية والداخلية:

 
(c) Htp di Wsir xnty ©dw prt-xrw n.f m wpi-rnpt ©Hwtyt IAw-PtH 

, )و(اية العامتقدم له في عيد بد )هـ(جنائزية, لعل القرابين المتصدر)جدو( )د(" هبة يعطيها أوزير
بتاح".-, إياو)ز(وعيد جحوتي  

(d) Htp di nsw prt-xrw n.f m wpi-rnpt ©Hwtyt IAw-PtH 
بتاح".-" هبة الملك, لعل القرابين الجنائزية تقدم له في عيد بداية العام, وعيد جحوتي, إياو  
(e) xpi(5).f Hr wAwt nfrwt xppwt imAxw Hr.sn IAw-PtH 

".بتاح-عليها, إياو )ط( )المبرأ(, حيث يسير المبجل)ح(الجميلة " لعله يسير علي الطرق   
(f) xpi.f Hr wAwt nfrwt xppwt imAxw Hr.sn imy-rA Hm(w)-kA IAw-PtH 

-, إياو)ى(مشرف كهنة الكا" لعله يسير علي الطرق الجميلة, حيث يسير المبجل)المبرأ( عليها, 
 بتاح".

 التعليق:
لي األبواب الوهمية لتقديم القرابين, ويالحظ في ترتيب عالماتها هي الصيغة المعتاد ذكرها ع -أ

أسفلها  تليها عالمة الـ والتي جاءت بالنص م هشرة,  في النص هنا انها كتبت بعالمة 
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, وهو الترتيب الذي شاع خالل الدولة القديمة وحتي نهاية الدولة ثم عالمة  عالمة الـ 
 .(6)الوسطي

المعبود أنوبيس هو أكثر المعبودات التي يأتي ذكرها مصاحب لصيغ القرابين, ويالحظ  -ب

شكال األأقدم  من وهيكتابة اسم المعبود هنا بعالمة حيوان ابن آوي بدون مقصورته 
, وشاع ظهورها في صيغة القربان خالل (7)خالل الدولة القديمة بشكل عامالمعروفة لكتابة اسمه 

 . (8)األسرة السادسة
اسم صاحب الباب, وهو اسم غير شائع الظهور, وظهر خالل الدولة القديمة فقط علي هذا  -ج

, فيشير (10)بتاح د )يمدح(ويترجم بمعني الذي يتعب, (9)الباب, ومرة اخري خالل الدولة الوسطي
بتاح" كان أحد الكهنة الغير ملكيين خالل األسرة السادسة -اسمه إلي وظيفته, إذ يبدو أن "إياو

-imyفي هذا الباب, وهو  (f)ويؤكد علي ذلك لقبه الذي حمله في العمود الكتابي ,للمعبود بتاح
rA Hm(w)-kA ."بمعني "مشرف كهنة الكا  

صيغ القرابين علي االبواب  فيظهر  , والذيمعبود أوزير بالشكلكتابة اسم اليالحظ  -د
الوهمية خالل األسرة السادسة, وباألخص في عصر الملك بيبى الثاني أواخر األسرة 

 .(11)السادسة

بز بنوعيه والذي يتضمن الخ يالحظ كتابتها في هذا النص بالشكل الكتابي -ه
, وهذه الكتابة والتي يظهر فيها الخبز الدائري ضمن القرابين مع إناء الجعة المخروطي والدائري 

 , بينما جاءت(12)المقدمة كان شائعًا بصيغ القرابين علي األبواب الوهمية خالل األسرة السادسة

الخبز المخروطي والمستطيل مع  والذي يتضمن   بالشكل  (d)علي العمود الكتاب 
 .(13)الدولة القديمةواستمرت طوال  كتابة ظهرت هيإناء الجعة, و 

عن ذلك العيد الذي كان ي قام في أول أيام العام الجديد, وكذلك wpi-rnpt يعبر المصطلح  -و
بزوغ نجم الشعري اليمانية)سوتيس(, كما أ عتبر يوم مولد )تتويج( الملك, ولذا كان يعد هذا يوم 

)كما جاء بالنص  الكتابية  وظهر في الدولة القديمة بهذه األشكال, (14)اليوم يوم عيد

بالشكل  (d), ويالحظ كتابة المصطلح علي العمود الكتابي (16), , (15) الحالي(

عن باقي الكلمة, وذلك فيه إشارة لعدم دقة تقدمت فيها العالمة وهي كتابة خاطئة الكتابي 
 الكاتب.

-wpiويحدث هذا العيد بين  هو نسبة إلي المعبود جحوتي معبود القمر في مصر القديمة, -ز
rnpt  وtpy-rnpt )ويالحظ كتابة هذا , (17) )اليوم األول للعام الجديد طبقًا للتقويم القمري
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, الشكل ب (d)علي العمود الكتابيو , بالشكل بهذا النصالمصطلح 
, (18)لمة, وكال الشكلين ظهرا خالل الدولة القديمةوهي كتابة جاء فيها أكثر من مخصص للك

 .(19)علي االبواب الوهمية خالل األسرة السادسة wpi-rnptوغالبًا ما يأتي ذكر هذا العيد بعد 
 .(20)أحد صيغ الدعاء والتمني التي ظهرت خالل الدولة القديمة -ح
, لمتوفي أن يسير علي خطاهيتمني ايشير اللقب هنا إلي المعبود أوزير أمام الغربيين الذي  -ط

تب بالشكل  , بينما يالحظ (21)وهي كتابة معروفة منذ عهد األسرة السادسة وقد ك 

وهي كتابة خاطئة تقدمت  بالشكل الكتابي (f)كتابة اللقب علي العمود الكتابي

  , ويشير ذلك لعدم دقة الكاتب. عن العالمة فيها العالمة
, وهو اللقب الوحيد الذي ظهر علي (22)أحد األلقاب الدينية التي ظهرت خالل الدولة القديمة -ى

 بتاح".-هذا الباب للكاهن "إياو
 النتائج:

 ن كان جيد التنفيذ.إو  نه من صنع فنان محليأتشير السمات الفنية لهذا الباب الوهمي  -
بتاح صاحب الباب,  -والذي يمثل إياو (f)يالحظ أن الشخص المصور أسفل العمود الكتابي -

, (e)ي صور بجسد نحيل وبمالح تختلف إلي حد كبير عن هيئته المصورة أسفل العمود الكتابي 
 أي أن النسب التي صوره بها الفنان غير متطابقة.

إلي أواخر األسرة السادسة, وتحديدًا عصر الملك بيبي الثاني,  لوهمييمكن تأريخ هذا الباب ا -
 والمالمح الخطية واللغوية للنصوص المسجلة علي هذا الباب.اعتمادًا علي السمات الفنية 

بمعني "مشرف  imy-rA Hm(w)-kAبتاح", ولقبه -يتبين من اسم صاحب هذا الباب "إياو -
 بود بتاح الغير ملكيين خالل األسرة السادسة.كهنة الكا", أنه كان أحد كهنة المع
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 :ملحق الصور

 
 بتاح" بالمتحف بالمصري بالقاهرة.-: الباب الوهمي الخاص بالكاهن "إياو1شكل

 )تصوير الباحثة(
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 :البحث حواشي
                                                           

 كلية مجلة: في(",  القديمة الدولة أواخر حتى وتطوراتها الوهمية األبواب) الروح مداخل, " صالح عبدالعزيز (1) 
 .95ص, 1964, األول العدد, والعشرون  الثاني المجلد, القاهرة جامعة- اآلداب

 
(2 )
Haeny, G., "Scheintür", LÄ V, 1984, col. 563-574. 

 وللمزيد عن األبواب الوهمية انظر:  -

الدولة  نهاية إلي األسرات بداية منذ القديمة المصرية العمارة في الوهمية األبواب,  المصري صالح يحي -

 .1986,  أسيوط جامعة - بسوهاج اآلداب كلية(, منشورة غير)ماجستير رسالة, القديمة
(3)

 Borchardt, L., Denkmäler des Alten Reiches (ausser den Statuen) im Museum zu Kairo Nr. 1295-

1808,vol. I, Le Caire, 1937, p. 141. 

يالحظ أن هذا الطراز من األبواب الوهمية ظهر خالل األسرة السادسة, وأن األسلوب الفني الذي ي صور فيه  (4) 
 صاحب الباب علي األكتاف الخارجية والداخلية, هو أسلوب فني متبع خالل نهاية األسرة السادسة, انظر:

 رسالة  الوسطي الدولة نهاية يال السادسة األسرة أواخر منذ الوهمية األبواب,  المصري  صالح يحي -
 .397ص, 1994,  أسيوط جامعة - بسوهاج اآلداب كلية(, منشورة غير)دكتوراه 

- Brovarski, E., "False doors & history the Sixth Dynasty", in: The Old Kingdom Art and Archaeology 

(Proceedings of the Conference held in Prague, May 31-June 4, 2004), pp. 71-118. 
(5)

 Wb III, 258(3-16). 
(6)

 Smither, P. C.,"Writing of Htp-di-nsw in the Middle and New Kingdoms", JEA 25 (1939), pp. 34–

37; Barta, W., Aufbau und Bedeutung der altägyptischen Opferformel, ÄF 24 , 1968, pp. 21- 36. 
(7)

 Leitz, C., Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, vol. I, OLA 110, 2002, p. 

390(c). 

 انظر نصوص تلك النماذج من األسرة السادسة: (8) 
- CG 1368; 1404; 1421; 1434; 1483; 1497. 
(9)

 Ranke, PN I, 6, 9. 
(10)

 Ranke, PN II, 336. 

 لسادسة:انظر نصوص تلك النماذج من األسرة ا (11) 
- CG 1393; 1483; 1498; 1574. 

 ومن عصر الملك بيبي الثاني انظر: -
- CG 1505; 1577; 1578. 

 انظر نصوص تلك النماذج من األسرة السادسة: (12) 
- CG 1369; 1393; 1420; 1421; 1515; 1565. 
(13)

 Wb I, 530(2); Lapp, G., Die Opferformel des Alten Reiches, Mainz, 1986, p. 92-93, § 160. 
(14)

 Parker, R.A., The Calendars of Ancient Egypt, Chicago, 1950, p.62, §315. 

 ظهر هذا الشكل الكتابي في نصوص األسرة السادسة, انظر: (15) 
- CG 1497; 1565. 
(16)

 Wb I, 305(1-4). 
(17)

 Parker, R.A., The Calendars of Ancient Egypt, Chicago, 1950, p.36, §180. 
(18)

 Wb V, 606(3). 

 انظر نصوص تلك النماذج من األسرة السادسة: (19) 
- CG 1420; 1565. 
(20)

 Lapp, G., op.cit., p. 51, § 79. 

اتحاد الجامعات العربية  مجلة: في", الباب الوهمي للكاهن سنفر سجم, "إيناس بهي الدين عبد النعيم (21) 
 .3ص, 2012, الثاني العدد ,التاسع المجلد, للسياحة والضيافة

(22)
 Jones, D., An index of ancient Egyptian titles, epithets and phrases of the Old Kingdom, vol. I, 

Oxford, 2000, p.176(673). 
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 نــــــــــــــحس بني فيتاسوع معبد باخت 
 حـــصال ىرضا صالح عبد الغن                                                          

 كبير مفتشين بوزارة اآلثار                                                              
 ملخص البحث :

في منطقة أثار وادي إسطبل  كم 5أثار بني حسن بحوالى معبد باخت جنوبيتحدث البحث عن 
الجدار الجنوبي  في أقصى الشرق  حيث تم رسم  المناظر وتلوينها ، والذي نقشت على  عنتر

يزين الصالة من أعلى على الجدار  من أعلى إلى أسفل فنشاهد الكورنيش المصري القديم
 .ا وخلص ببعض النتائج هذه المناظر وحلله ، كما ناقش البحث الجنوبي فقط

 الكلمات الدالة :
  نــــــــــــــحس بني -   معبد باخت -   تاسوع -
 جحوتى - بسبيوس ارتميدس -

 :أواًل : موقع المعبد 
 ،(1) إسطبل عنتروادي  في منطقة أثار ،كم  5يقع معبد باخت جنوب أثار بني حسن بحوالى   

 (2) فعلى سبيل المثال ُسمى هذا المبنى هيكل ، على هذا المعبد الكثير من األسماء أطلق وقد 
معبد حيث   إلى أن هذا المبنى ما هو إال النصوصبينما تشير   ،( 3) بالمحراب وكذالك ُسمى

بيت  -Pr- PAxt (5)وأيضا كلمة  (4) معبدها )اى المعبودة باخت ( Hwt- nTr .s كلمة نحد 
  المكان ع بداية العصر البطلمي عرفوم ،( 6) معبد باخت Hwt –nTr PAxtوكلمة  ،باخت 

باسم إسطبل   وأخيرا يعرف المكان أالن ،( 7)القطة لكلمة كهف  ةوهو ترجمارتميدس سبيوس ب
 عنتر.

 ثانيا : تأريخ بناء المعبد .
ونقشت   ،شيدت الملكة حتشبسوت هذا المعبد للمعبودة باخت داخل فم الوادي من الغرب    

هة المعبد من الخارج تذكر فيها إصالح المعابد التي دمرت مجموعة من النصوص على واج
خالل حكم  الهكسوس كما أقامت أيضا مقصورة للمعبودة باخت في نهاية نفس الوادي من 

احمد فخري أن المعبد  -ويرى  ،الثالث  سالشرق أثناء الحكم  المشترك مع الملك تحوتم
باخت  حيث يقع المعبد في أقصى الغرب  والمقصورة قد أقيما في وقت واحد  من اجل المعبودة

سيتي  -الملك أضافكما   ،( 8) من الوادي بينما المقصورة في أقصى الشرق من نفس الوادي
ونسب لنفسه نصوص  كبيرة  داخل المعبدالكثير من اإلصالحات  واإلضافات  ال  أيضااألول 

 . ( 9)  أالنحتى   وهى النصوص المناظر الباقية حتشبسوت 
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 :ثا : موقع التاسوع داخل المعبد ثال
 صورت مناظر التاسوع داخل الصالة على الجدار الجنوبي  في أقصى الشرق  حيث تم رسم     

نشاهد الكورنيش المصري القديم )الخكر (يزين الصالة من فالمناظر وتلوينها من أعلى إلى أسفل 
رق إلى الغرب في شكل لوحات من الشالصالة  مناظروتبدأ  ،أعلى على الجدار الجنوبي فقط 

هذه النقوش والصور جدير بالذكر أن  ،في داخلها  صور كل لوحة تعبر عن موضوع  ،كبيرة 
 .( 10) الملكة حتشبسوت أعيد استخدامها في عصر الملك سيتي األول   من عصر تكان

 :وصف منظر التاسوع 
بة إلنسان وبرأس طائر االيبس  نشاهد في هذه اللوحة منظر يمثل المعبود تحوت في هيئه مرك   

بينما  ،ويرتدى نقبه بيضاء من الوسط حتى أعلى الركبتين ويشير بيده اليمنى ناحية التاسوع
 .( 11) يمسك بيده اليسرى عالمة العنخ 

يغطى كال منهم رداء  ايظهر أمام المعبود تحوت التاسوع العظيم المكون من أثنى عشر معبود   
ل معبود منهم بيده اليمنى عالمة العنخ بينما يشير بيده اليسرى ناحية ابيض محبوك كما يمسك ك

كل صف ،وقد صور جميع إفراد التاسوع جالسين في ثالث صفوف أفقيه  ،المعبود  تحوت 
( ماعدا واحد كتب di .n.fيتكون من أربع معبودات وقد كتب أمام كل معبود اسمه ثم صيغة )

-أبزه-أوزير-نوت-جب -تفنوت–شو –اتوم -ات هي )مونتووهذه المعبود ،( di.n.f.s)  أمامه
  .( 12)  حتحور -حور -نبت حت-ست"المعبود " ربما  معبود شطب اسمه

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
LD ПI , pl .26 

 النصوص المصاحبة للمنظر .
 حديث المعبود جحوتى للتاسوع : -1

 



                               م(                                                                                    2018)مارس  الثانيالعدد                                                             مجلة البحوث والدراسات األثرية 

29 

 

Dd mdw in DHwty nb xmnw sA-mr Mn-mAat-ra , mrt –imn –ra Dd 
mdw 
Xnty  psDt rn n Mn mAat-ra pw xnt anxw wAs snb.                                

           
من ما عت رع –المحبوب  االبنبواسطة جحوتى سيد خمنو )االشمونين(  )تراتيل(" تالوة

هو)الذي( سيكون له الحياة الذي داخل التاسوع وان اسم من ماعت رع  ،رع   أمون   -(ة)محبوب
 (13) والقدرة والفالح ".

 

                
 

 
             

        Dd mdw in pAxt nbt srw , sAt mrt  Mn mAat ra xnty rxyt nb Dt 
 

العامة من ماعت رع سيد  – )حتشبسوت(المحبوبة  ابنتي ، الواديسطة باخت سيدة ا"تالوة بو 
 (14) لألبد .

 
(Dd mdw)in DHwty nb xmnw n psDt aAt Hryt-ib ipt-swt ,n nTrw tA-nswt tA 
mHt              
sDm mdw pn aA wD n D(s) imn-ra  nb nswt tAwy , n nTrw nbw Mn-mAat-ra ntt 
m, 
nswt-bity xa ti Hr st Hr Dt mrr.k nTr .k nb Hwt-aA ,sSm .s (Dd mdw)anxw , 
irt.n       
nTr-nfr Ds.f mAa Hr-ib n psDt aAt,swt ir sSmw (.s)n m tAwy (Dd mdw) di.n(.i) 
n.s     
anx Dd wAs nb xri.k.n Awit nb xri .Tn sxn .s sn.  

)تالوة( تراتيل بواسطة تحوت سيد خمنو إلى التاسوع العظيم القاطن في الكرنك و وآللهة الجنوب 
 ،والشمال اسمعوا هذا الكالم الذي أمر به العظيم آمون رع سيد عروش االرضين ولجميع اآللهة 

وسيظهر على عرش حور  ،(  سيكون ملكا لمصر العليا والسفلى األول سيتيمن ماعت رع )
ستقود جميع اإلحياء )ألنها( من صنع اإلله  وهى ،وسيد المعبد العظيم ، ومحبوبك وألهك لألبد

أنا  ،وأنها سوف تعمل على قيادتكم في االرضين  ،الطيب نفسه الساكن في قلب التاسوع العظيم 
 (15)لدينا و كل السعادة من لديكم وهى في حضنكم .  نأعطى لها كل الحياة والثبات والقدرة م

 ديث التاسوع للمعبود جحوتى .ح -2
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Dd mdw in psDt aAt nbt pt tA nbt Hwt , di.n.n anx(Dd) wAs nb xri .n snb nb 
xri .n 
Awit-ib nb xri. n Dd mdw nTrt nfr Mn mAat ra ,qd  prw ,smnxt Hwt .n , wHmt 
xAwt 
n mr Tn sAt-ra mr n pth sty, di anx  Dd mdw .s HDit rnw , smnxt irt.n .n nbt , 
iw di.n n.s  anx Dd wAs nb (Dd mdw) xr.n Hna kA wnn .s n xnt (Dd-mdw) 
anxw nbw Dt- mr n- ptH sty imn sA (Dd mdw) mst n pAxt nbt pt Hnt nTrw 
mrr.s(n) (Dd mdw) mi mrr 
.k.s, iw a .n  mH m (Dd mdw) anx wAs nb r fnD nTrt nfr.T n mrr.T itf (Dd mdw) 
.s imn 
anx Dd .s m tA pn Dt.                             

نحن نعطى كل الحياة  ،وسيد المعبد ،تالوة بواسطة التاسوع العظيم سيد السماء واألرض "
–من –الطيب  والثبات والقدرة من عندنا وكل الفالح من عندنا وكل السعادة من عندنا اإلله

ن -)الذي( بنا بيوتنا وحفر معابدنا وجدد موائدنا )القرابين( هذا المحبوب ابنة رع  مر ،ماعت رع 
كل ما عملنا   التي  سببت   )أعطت( الحياة لألسماء المدمرة وأوجدت  وهى  ،سيتي -بتاح –

)نحن( نعطى لها كل الحياة والثبات والقدرة من عندنا وللكا التي ستكون في مقدمة ،)من قبل( 
بتاح سيتي ابن أمون المولودة من باخت سيدة السماء ورئيسة –ن  -مر  –كل األحياء لألبد 

وأيدنا مملؤه بكل الحياة والقدرة ألنف اإللهة الطيبة التي  ،التي تحبها مثلما أنت تحبها اآللهة 
 ( 16) وهى ستعيش وتستقر في هذه األرض لألبد ". ، يحبها والدها أمون 

 

 

 

 

 

 من التاسوع . حديث كل معبود -3
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n.f MnTw  Di(.i)                di(.i)n.f Itm       (di.i n).f Sw               di (.i) n.f 

Tfnwt 

)أنا( أعطى له مونتو  
 (17

 
)

) أنا( أعطى ) أنا( أعطى له شو        )أنا( أعطى له اتوم               

 له تفنوت 

 

                                                                     

 
di (.i) n.f Gb                di (.i) n.f Nwt             di(.i) n.f Wisr                              
di (.i) n.f Ast 

أنا( ()أنا( أعطى له نوت            )أنا( أعطى له أوزير                     )أنا( أعطى له جب

 ة أعطى له ايز

 

                                                                        

 
(di .i n.f Sty           )di(.i)n.s .f Nbt-Ht         di (.i) n.f @r         di(.i)n.f @t-Hr 

)أنا( أعطى له )أنا أعطى له ست(            
 (18

 
 )

أنا( ) )أنا( أعطى له حور )له( نبت حت   

أعطى له حتحور
 (19) 

 

 نستخلص من العرض السابق عدة نتائج عن تاسوع معبد باخت كما يلي :رابعا: 
 يتكون تاسوع معبد باخت من أثنى عشر معبودًا . -1
  ايونو الجنوبية .كانت تمثل التي التاسوع المعبود منتو سيد ارمنت  أعضاءيتقدم  -2
 باخت في التاسوع والتي أخذت هيئة اللبؤة .  ذكرت المعبودة حتحور صورة المعبودة  -3
 تم شطب احد أعضاء التاسوع ربما كان المعبود ست . -4
فنجد مثاًل خمسة عشر معبودًا بالكرنك واثني  ،اختلف عدد التاسوع المصور على المعابد -5

 عشر معبودًا بمعبد باخت وتسع معبودات بمعبد األقصر .
بينما ذكرت حتحور مع  ،ة للمعبود حور داخل مدينة حبنو كانت المعبودة باخت تعد زوج -6

المعبودة الثانوية  تمثل لكونها المعبودة الرئيسة بينما باخت ذلك المعبود حور بالتاسوع ويرجح
 قة .     بالمنط

 
 
 

 حواشي البحث:
                                                 

 ; 12ص .  ، 1980االسكندريه   ،يا الجغرافية التاريخية لمحافظة المن ،ناريمان درويش ويسرى الجوهري  - 1
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قسام  ،منشاوره  رساالة ماجساتير غيار ،الحديثاة  الدولاةونخن في النصوص والمناارر حتاى نياياة عصار  و ببا ، عمر نور الدين   - 

 . 60ص . (.2005كلية اآلداب )جامعة سوهاج  ،اآلثار  المصرية 
بينما  ،إلى الملكة حتشبسوت صاحبة النص األصلي  في المعبد  s.يشير ضمير المتصل  للمؤنث  - 18

فيشير إلى الملك سيتي األول الذي قام بعمل إضافات داخل المعبد ونسب إلى نفسه  f.ضمير المتصل للمذكر 
 أعمال الملكة حتشبسوت .

في التاسوع  وهى المعبودة الرئيسية في المنطقة وسيدة الوديان والمحاجر وقد  ذكرت المعبودة حتحور  - 19
اتخذت شكل أنثى األسد نيابة عن المعبودة باخت صاحبة المكان والتي كانت تمثل صورة حتحور زوجة المعبود 

 حور في حبنو "زاوية األموات " . راجع : 
 –داب ) كلية اآل ،دراسة أثرية وحضارية  –المعبودة باخت في منطقة أثار بني حسن  ،رضا صالح عبد الغنى 

اللبؤة في مصر القديمة حتى نهاية الدولة  ،عماد عبد التواب الشين   ; 44ص .  ،(  2014جامعة طنطا 
  .72ص .  ،  1998جامعة القاهرة  ،كلية اآلثار  ،رسالة ماجستير  ،الحديثة 
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 تونا الجبل بنهاية العصر الصاوي وبداية العصرب عادة تأريخ مقبرة بيتوزيريسإ
خصائص عمارتها وزخارفها مع  من خالل مقارنة( خميني اإل الفارسى األول )

 العصر الصاوي  مقابر
 حسين محمد ربيع حسين                                                

  جامعة القاهرةكلية اآلثار  –أستاذ مساعد 

مقبرة بيتوزيريس الواقعة بمنطقة تونا الجبل بمحافظة يتحدث البحث عن  ملخص البحث :
المنيا والتي دار حول تأريخها الكثير من الجدل وهنا يتناول البحث تأريخها بنهاية العصر 

خصائص عمارتها  األول ) اإلخميني ( من خالل مقارنة الفارسيالصاوي وبداية العصر 
 العصر الصاوي  ارفها مع مقابروزخ

 العصر الصاوي  -  تونا الجبل -  بيتوزيريس - الكلمات الدالة :
 جحوتي -  األول الفارسيالعصر  - 

ان كالذى عطية أوزير(، بمعنى  PA di Wsir با دي أوزير) تقع مقبرة بيتوزيريس
فى جبانة  تونا الجبل بمحافظة المنيا الحالية )انظر خريطة  ،يشغل وظيفة كبير كهنة جحوتى 

وقد كان  Lefebvre.(1 )م على يد الفرنسى 1919(. وقد تم الكشف عنها  عام  2،  1رقم 
يعتقد أن تلك المقبرة قد شيدت معماريا على مرحلتين: المرحلة  األولى ممثلة في الصالة الداخلية 

سشو ثم  شقيق  بيتوزيريس  المدعو جد جحوتى    أيو إف عنخ شيدها والد بيتوزيريس المدعو 
من بعده .  والمرحلة األخري علي يد بيتوزيريس عندما شيد الصالة الخارجية التى تحليها أشكال 

أن   Venit ولكن يرجح (2).الستائر الحجرية بما جعلها أقرب ما تكون فى مظهرها إلى المعبد
وزيريس مرة واحدة وخص لنفسه مناظر الصالة الخارجية وخص تكون هذه المقبرة قد شيدها بيت

 (3) .( 2وشكل رقم  1أباه وشقيقه بمناظر الصالة الداخلية الطولية )انظر شكل رقم 

المقبرة بنهاية االسرة الثالثين وبداية العصر البطلمى  استنادا الي أن   Lefebvreو أرخ       
طراز المقبرة طبقا لرأيه غير معتاد فى المقابر المصرية حيث أنها شيدت على شكل  معبد ،  
باإلضافة إلى طراز المالبس الذى يرتديه العمال ضمن مناظر المقبرة والذى يظهر فيه التأثير 

اء لباس الهيماتون. كما أن هناك نصا داخل  المقبرة يذكر أن بيتوزيريس كان اليونانى مثل ارتد
يشغل وظيفة كبير كهنة جحوتى أثناء دخول الملك األجنبى مصر. و فسر جوستاف لوفيفر هذا 
الملك بأنه اإلسكندر األكبر. أو  أنه الملك الفارسى أرتاكسركسيس الثانى الذى احتل مصر فى 

  ثين ودخلت مصر فى العصر الفارسى الثانى.نهاية األسرة الثال

وأرخوا المقبرة بنهاية االسرة الثالثين وبداية   Lefebvreوقد سار معظم الباحثين على رأى      
(  وهناك من الباحثين من خالفوا جوستاف لوفيفر فى 4العصر البطلمى لألسباب السابق ذكرها.)
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عن االسرة الثالثين خاصة بيير مونتيه استنادا علي  تأريخه للمقبرة وأرجعوها لفترة زمنية سابقة
تأصيل الزخارف الموجودة فى المقبرة ذات التأثيرات األجنبية و التى رأى أنها إخمينية  و ليست 

ق . م .  517يونانية  الطابع  و بالتالى فإن المقبرة يجب أن تؤرخ من وجهة نظره بالفترة من 
 (5) سابعة والعشرين .ق.م. أى  خالل األسرة ال 460إلى 

وتحاول هذه الدراسة إعادة النظر فى تأريخ مقبرة بيتوزيريس من خالل مقارنة خصائص 
عمارتها وزخارفها بمثيالتها المؤرخة  من العصر الصاوى و ذلك من خالل مناقشة طراز المقبرة 

لصاوي، و دالئل المعبد،  و عمارة ونظام زخارف مقبرة بيتوزيريس مقارنة بمثيالتها من العصر ا
 ظهور االسم العلم بيتوزيريس في اآلثار المصرية.

 أواًل : طراز المقبرة المعبد :
اتخذت مقبرة بيتوزيريس فى شكلها الخارجى شكل المعبد حيث تتقدم المقبرة أربعة  أعمدة 

  (6). ( 1تستند على ستائر حجرية )انظر شكل رقم 

ونظرا ألن مقبرة بيتوزيريس تتخذ فى هيئتها العامة شكل المعبد فقد اعتبر أن هذا الطراز 
  ) طراز المقبرة المعبد ( هو طراز جديد من المقابر لم يظهر من  قبل ذلك وبالتالى أرخ 

Lefebvre   . ومن بعده معظم الباحثين المقبرة بنهاية األسرة الثالثين وبداية العصر البطلمى 
ر أن طراز المقبرة المعبد ظهر فى بعض مقابر األفراد فى جبانة سقارة من عصر غي

كما   (7) (. 2الدولة الحديثة مثل مقبرة نفر رنبت و مقبرة  حور محب و مقبرة  مايا) شكل رقم 
أن هذا الطراز من المقابر كان شائعا بدرجة كبيرة فى مقابر العصر الصاوى فى جبانة 

 منها علي سبيل المثل مقبرة مونتومحات وشاشانق وغيرها )انظر شكل رقمالعساسيف بطيبة 

كما يالحظ أن مقبرة مونتومحات  ما زالت تحتفظ بالصرح الخارجي أمامها )أنظر  شكل  (.8).(3
(. هذا باإلضافة لبعض مقابر سقارة من العصر الصاوى و التى أخذت شكل المعبد مثل 4رقم 

ة حور إيرت عا  و ذلك كأحد مظاهر العودة للمظاهر الحضارية مقبرة باك إن رن إف و مقبر 
  ( 9) .( 5القديمة فى ذلك العصر ) شكل رقم  

بمقارنة العناصر المعمارية للجزء السفلى للمقابر الصااوية فاى العساسايف ماع   Eignerوقد  قام 
  (10):المعابد الجنائزية )معابد تخليد الذكري( فى الدولة الحديثة و خرج بالنتيجة اآلتية

 لمقبرة الصاويةا = المعبد الجنائزي 

 الفناء المكشوف = الفناء األول

 الشعائر(صالة األعمدة )حجرات  = صالة األعمدة
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 الحجرات الداخلية = صالة القرابين

  قدس األقداس
 

 حجرة الدفن =

و بذلك فإن تشييد مقبرة بيتوزيريس على شكل معبد ال يعنى أنه كان شيئا جديدا فى العمارة 
 المصرية ، كما ال يعنى بالضرورة أن تؤرخ المقبرة بالعصر البطلمى. 

بيتااوزيريس و تبااابهها مااع مقااابر العصااور ثانيااًا : عمااارة  و نزاااف زخااار  مقباارة 
   السابقة

بداية يمكن القول أن عمارة مقبرة بيتوزيريس فى تخطيطها العام رغم أنها تشبه المعبد فى 
مظهرها الخارجى إال أنها من الداخل تشبه في تخطيطها عمارة مقابر أفراد األسرة الثامنة عشرة 

من مدخل ثم صالة خارجية عرضية وبعدها صالة بطيبة  حيث كانت مقبرة بيتوزيريس مكونة  
وهذا التخطيط  (11)داخلية طولية . و يوجد داخل الصالة الطولية البئر الموصل لحجرة الدفن .

خاصة  طيبة فى الدولة الحديثة فى جبانة غرب لمبنيةا المعماري هو نفسه تخطيط مقابر االفراد
من مدخل ثم صالة عرضية وبعدها صالة طولية  حيث كانت المقبرة تتكون   األسرة الثامنة عشرة

  (12)و كان البئر الموصل لحجرة الدفن يقع إما فى الصالة العرضية أو داخل الصالة الطولية . 
وبالنسبة لمناظر مقبرة بيتوزيريس و الموزعة على الصالتين نجد أنها تتنوع بين مناظر 

الصالة الخارجية فى مقبرة بيتوزيريس لمناظر الحياة اليومية و المناظر الدينية . و قد خصصت 
الحياة اليومية مثل صناعة األثاث الجنائزى و صناعة  العطور ووزن الذهب،  فى حين 

 (13)خصصت الصالة الداخلية للمناظر الدينية مثل التعبد للمعبودات و تقديم القرابين و الجنازة .
فى مقابر األفراد فى الدولة القديمة واألسرة  ومن المعروف أن مناظر الحياة اليومية كانت منتشرة

 (14)الثامنة عشرة من الدولة الحديثة ثم أصبحت نادرة جدا فى مقابر الرعامسة .
وقد توزعت مناظر الحياة اليومية فى مقابر األفراد فى األسرة الثامنة عشرة  بصفة  

 دينية علي جدران الصالةعامة على جدران  الصالة الخارجية العرضية بينما صورت المناظر ال
و هذا بالضبط ما هو موجود فى مقبرة بيتوزيريس حيث  (15)(. 6الداخلية الطولية )شكل رقم 

  خصصت الصالة الخارجية لمناظر الحياة اليومية وخصصت الصالة الداخلية للمناظر الدينية 
 (.7) شكل رقم 
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  مقبرة بيتوزيريس :ثالثًا : المناظر المنقولة من الدولة القديمة فى 
  تعتبر مقبرة بيتوزيريس من أكبر مقابر العصر المتأخر الموجودة خارج الجبانة المنفية

التى حوت مناظر منقولة من مقابر الدولة القديمة . و كانت هذه السمة و هى نقل مناظر و  و
 ( 16)نصوص الدولة القديمة شائعة فى مقابر العصر الصاوى .

الحياة اليومية مثل الزراعة و الصناعة التى كانت شائعة فى مقابر فبالنسبة لمناظر  
الدولة موجودة فى مقبرة بيتوزيريس و كثير من مقابر الدولة القديمة. بل إن هناك مناظر فى 
مقبرة بيتوزيريس ظهرت فى مقابر الدولة القديمة و اختفت بعد ذلك مثل منظر عبور قطيع 

فقد ظهر منظر والدة العجل ضمن مناظر رعى األبقار فى العديد الماشية للمياه والدة العجل . 
من مقابر الدولة القديمة مثل مقبرة تى و بتاح حتب بسقارة ، و مقبرة انتى بدشاشة . كما ورد 

  (17)( .9،  8أيضا فى مقبرة سنبى بن آح حتب فى المير من الدولة الوسطى )شكل 
تومحات بطيبة من العصر الصاوى شبيها و قد ظهر  منظر والدة العجل فى مقبرة مون

.ولعل ظهور هذه  (18)( .10لما حفظته لنا مناظر  مقبر تي  ومقبرة  بيتوزيريس )شكل رقم 
المناظر فى مقبرة بيتوزيريس ومقارنتها بمثيالتها من العصر الصاوى يرجح أن تكون هذه المقبرة 

 . ظهر بها مثل هذه المناظرتؤرخ بالعصر الصاوى خاصة  أن مقابر العصر البطلمى لم ت
   :رابعًا : ظهور اللباس اليونانى الهيماتون فى مقبرة بيتوزيريس

مما كان دافعا   (19) صور العمال فى مقبرة بيتوزيريس يرتدون اللباس اليونانى الهيماتون،
لجوستاف لوفيفر وغيره إلي تأريخ المقبرة بالعصر البطلمى. ولكن ظهور هذا األردية  فى مقبرة 
بيتوزيريس ال يعنى أن تكون المقبرة قد شيدت  فى العصر اليونانى . فمن المعروف أن 

اعتمد عليهم اليونانيين كانوا قد استقروا فى مصر منذ بداية األسرة السادسة والعشرين عندما 
الملك بسماتك األول فى الجيش المصرى و ذلك من أجل الوقوف أمام عناصر المشاوش التى 

 (20)كانت تمثل قوام الجيش المصرى قبل ذلك.
 خامسًا : النص المسجل داخل مقبرة بيتوزيريس :

ورد فى مقبرة بيتوزيريس نص السيرة الذاتية الخاص به والذى يذكر أنه عاش فى وقت 
 (21)االضطراب . و قد ورد هذا النص على الجدار الشرقى للصالة الداخلية على يسار الداخل.
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 عندما كان   -1
حاكم البالد األجنبية حاميا لمصر ) أى ملكا عليها ( ، لم يكن هناك شئ فى مكانه   -2

 لقد اندلعت الحرب فى  
مصر . كان الجنوب فى اضطراب ، و كان الشمال فى ثورة ، و كان الناس  -3

 يمشون ورؤوسهم للوراء ، و كانت المعابد كلها 
 كهنتها ( .بدون خدمها ) أى خالية من خدمها او  -4

و قد اعتمد الكثير من الباحثين على هذا النص فى تحديد تاريخ مقبرة بيتوزيريس حيث 
ذكروا أن النص يتحدث عن فترة لم يكن فيها حاكم معروف و مرت فيه مصر بفترة من 
االضطراب و الفوضى. و هذا العصر هو عصر الملك   الذى يسبق دخول االسكندر األكبر 

الخصائص التى تحدث عنها نص بيتوزيريس تنطيق على الفترة مصر. غير أنه يمكن القول أن 
التى أعقبت سيطرة الملك قمبيز الثانى على مصر و دخول مصر فى األسرة السابعة و العشرين 

 أو العصر الفارسى األول . 
فمن المعروف أن مصر مرت بفترة من الفوضى و القالقل بعد دخول قمبيز الثانى 

 العنيفة التى اتخذها قمبيز ضد المصريين و ديانتهم مثل السماحمصر خاصة بعد اإلجراءات 

  (  و إغالق المعابد المصرية كما جاء فى رسائل22لجنوده باالستقرار فى معبد نيت بدوابهم )

و      (24) أو محاولة هدم معبد آمون بسيوة (23) يهود حامية الفنتين لحاكم غزة المدعو باجواس
يين باإلضافة إلى حرق جثة الملك أحمس الثانى انتقاما من قتل العجل أبيس أمام المصر 

  (25).المصريين 
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كما أن نفس الفوضى و الثورة اللذين وردا فى نص مقبرة بيتوزيريس وردا أيضا فى   
نص موجود على تمثال قائد األسطول و الطبيب وجاحوررسنة الذى عاش فى نهاية األسرة 

متحف الفاتيكان( و شهد الغزو الفارسى) االخميني( لمصر  السادسة والعشرين )محفوظ حاليا في 
  (26). . فقد رود على تمثال وجاحوررسنة

 

   
1-imAxw xr nTrw Nt wr(t)  snnw WDA-Hr-rsnt 

Dd.f iw smn.n.(i) Htp-nTr n Nt wrt    

2- m wD n Hm.f m Awt Dt  ir.n.(i) mnw n Nt 

nb(t) 4Aw m xt nb nfr mi ir.n    

3-bAk mnx(t)
sic
 n nb.f ink s nfr m niwt.f nHm.i 

rmT .s m nSn      

4-wr aA xpr.f m tA Dr.f iw nn xpr mitt.f m tA 

pn nD.i mAwr        

5-m-a  wsr nHm.n.i snD   

المبجل لدى المعبودات و لدى نيت العظيمة كبير األطباء وجاحوررسنة يقول :لقد  -1
  مكنت دخل معبد نيت العظيمة

طبقا ألمر جاللته لطول األبدية . لقد أسست آثارَا ) أو عمائرَا ( لنيت ربة سايس  -2
 )وزودتها ( بكل شئ طيب كما يفعل 

 خادم كفؤ لسيده . إننى رجل طيب فى مدينته . لقد نجيت سكانها من االضطراب -3
العظيم الذى حدث فى األرض كلها ، و  الذى لم يحدث مثيله من قبل فى هذه  -4

 األرض . لقد حميت الضعيف 
 من القوى و حميت الخائف.   -5

يالحظ التشابه الكبير فى األحداث التى سردها وجاحوررسنت عن الفوضى              و 
ق.م.   525ز مصر حوالى عام و االضطراب على تمثاله والتى حدثت فى أعقاب دخول  قمبي

وبين ما ورد فى مقبرة بيتوزيريس و التى يمكن استنتاج أنها تتحدث عن نفس األحداث و هو 
 بداية الغزو الفارسى األول لمصر أى بداية األسرة السابعة والعشرين .
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  :سادسًا: تاريخ ظهور اسم بيتوزيريس على اآلثار المصرية
يورد فى كتابه عن األسماء الشخصية اسم بيتوزيريس لم  Ranke على الرغم من أن 

)با دي أوزير(  قبل االسرة الثالثين إال أن مقطع بادى + اسم معبود مثل بادى حور و بادى 
إيزيس معروف فى اآلثار المصرية فى العصر المتأخر بصفة عامة بل يمكن القول أن أى اسم 

من وسائل التأريخ فى مصر القديمة حيث أنه يتداخل فيه مقطع بادى و بعده اسم معبود يعتبر 
  (27).ظهر فى عصر االنتقال الثالث فصاعدا

لم يورده قبل األسرة الثالثين    Rankeأما اسم بادى أوزير نفسه فعلى الرغم من أن 
كما سبق القول إال أن هناك العديد من األشخاص الذين حملوا اسم بادى أوزير و يؤرخوا باألسرة 

الذى  ( PA s Hr.s)  لعشرين. ومن هؤالء بادى أوزير والد با إس حر إسالسادسة و ا
العصر  عثر له على لوحة جنائزية تؤرخ بالنصف الثانى من القرن السادس قبل الميالد أى فى

كإسم لسيدة و كانت أمًا (    TA di Wsir)كما ظهر اسم تادى أوزير  (28).الصاوى 
  (29).اللوحة بنهاية العصر الصاوى لشخص يدعى بادى إيزيس و تؤرخ هذه 

  الخاتمة :
بتونا الجبل العديد من مالمح و  ) با دى أوزير (  تحتوى مقبرة بيتوزيريس -1

خصائص العصر الصاوى سواء فى عمارتها التى أخذت شكل المعبد أو فى نظام توزيع المناظر 
 على جدرانها أو حتى بالنسبة للمناظر المنقولة من العصور السابقة.

بالنسبة لنظام المقبرة المعبد الذى أخذته مقبرة بيتوزيريس فقد كان معروفا فى مصر  -2
فى سقارة من الدولة الحديثة ، كما كان هو التخطيط السائد لمقابر العصر الصاوى فى جبانة 

 العساسيف بطيبة.
أما نظام توزيع المناظر داخل مقبرة بيتوزيريس فقد سارت على نظام مقابر األفراد  -3

و وضع  فى األسرة الثامنة عشرة من حيث وضع المناظر الدنيوية فى الصالة الخارجية العرضية
 المناظر الدينية داخل الصالة الطولية .

كما ظهرت داخل مقبرة بيتوزيريس مناظر منقولة من مقابر الدولة القديمة مثل منظر 
 والدة العجل .

و بالنسبة لظهور بعض العمال فى مقبرة بيتوزيريس يرتدون مالبس يونانية فال يعد  -4
حيث أن الوجود اليونانى فى مصر معروف منذ  هذا دليال على تأريخ المقبرة بالعصر اليونانى

 بداية االسرة السادسة والعشرين على األقل .
كان اسم بيتوزيريس معروفا فى العصر الصاوى وظهر على بعض اآلثار التى تؤرخ  -5

 بالعصر الصاوى .
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و بالنسبة للنص الموجود فى مقبرة بيتوزيريس و الذى تحدث عن فترة اضطراب و  -6
بها مصر فقد ورد مثل هذا النص على تمثال وجاحوررسنة الشهير و الذى يؤرخ فوضى مرت 

 بنهاية العصر الصاوى وبداية األسرة السابعة والعشرين .
و لذلك يجب  إعادة النظر فى تأريخ مقبرة بيتوزيريس بتونا الجبل و تأريخها بنهاية 

 .العصر اإلخمينى ( ) الفارسى األول  العصر الصاوى و بداية
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 :ملحق الخرائط والصور واألشكال

 
 ) أ (  1خريطة 

 موقع تونا الجبل وخريطة جغرافية لمصر 
عن : شاهين ) عالء الدين عبد المحسن ( ، التاريخ السياسة والحضارى لمصر الفرعونية ، الجزء األول ، 

  ( 1، خريطة رقم )  2008القاهرة ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تونا –األشمونين 

 الجبل 

تونا -األشمونين

 الجبل 
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 ) ب (  1خريطة 

 و نوقع مقبرة بيتوزيريس  طبوغرافية لموقع آثار تونا الجبل خريطة
 2010الشرقاوى ) باسم سمير ( ، محافظة المنيا ، المواقع األثرية و المزارات السياحية ، القاهرة ، عن : 

 . 204، ص 
 

 
 

 
 

 
 (1شكل رقم )

 مدخل مقبرة بيتوزيريس 
 ) تصوير الباحث ( 

 
 

مقبرة →

 بيتوزيريس
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 ( 2شكل رقم ) 
 مقابر من سقارة على شكل معبد من الدولة الحديثة

 حفائر كلية اآلثار جامعة القاهرة
 عن "

Tawfik S., Recently excavated Ramesside tombs at Saqqara, MDAIK, 
47,1991,p.408.  

 
 

 

 

 
 (  3شكل رقم ) 

 صر الصاوى بالعساسيف على شكل معبدالتخطيط المعمارى لمقابر الع
 : نقال عن 

Eigner D., Die Monumentalen Grabbauten der spätzeit in der Thebanischen 
Nekropole , Wien,1984, p.96-97. 
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 (4شكل رقم )

 الصاوىالعصر –الصرح الذى يتقدم مقبرة مونتومحات بالعساسيف 
 ) تصوير الباحث (

 

 
 ( 5شكل رقم ) 

 العصر الصاوى –تخطيط مقبرة باك إن رن إف بسقارة 
 عن : 

El-Naggar S., Etude-Preliminaire du plan du tombeau de Bocckoris a Saqqara 
EVO, I, 1978, p.54. fig. on the right. 
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 (6شكل رقم ) 

 نظام توزيع المناظر على جدران مقابر أفراد األسرة الثامنة عشرة بطيبة  
 ) عمل الباحث ( 

 
 
 

 
 (  7شكل رقم ) 

  نظام توزيع المناظر على جدران مقبرة بيتوزيريس
 ) عمل الباحث ( 

 
 
 

 يومية مناظر حياة –صالة عرضية  

   

  صالة

ةطولي

–  

مناظر 

 دينية

–صالة عرضية 

 مناظر حياة يومية 

صالة 

طولية 

–

مناظر 

 دينية 
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 (  8شكل رقم ) 

 والدة العجل في مقبرة بيتوزيريس منظر
 عن : 

Lefebvre M.G., Le tombeau de Petosiris , tome 3., Le Caire, 1923-1924,pl.XII.   
 

 
 (9شكل رقم )

 منظر والدة العجل من مقبرة تي، دولة قديمة 
أمان )  مرزوق السيد ( ، الرعى والرعاة فى مصر القديمة ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( عن : 

 53، شكل رقم ،  2001، كلية اآلثار جامعة القاهرة ، 
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 (10شكل رقم )
 عن : والدة العجل علي كسرة منسوبة لمقبرة مونتومحات، العصر الصاوي منظر

peter der Manuelian, “A fragment of relief from the Tomb of 

Mentuemhat attributed to the fifth Dynasty”, SSEAJ, 12 (1982), pp. 186-88; 

Fig. 1.    
  
 
 

 
 (11شكل رقم )

 ، متحف الفاتيكانالسابعة و العشرونتمثال وجا حور سنت، األسرة 
وجا حوررسنت ، دراسة تاريخية أثرية ، رسالة ماجستير محمد ) مها  محمد محمود  (  ،  عن : 

 . 21،   شكل  2010،     منشورة (، كلية اآلثار جامعة القاهرة ، )غير 
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 حواشي البحث
                                                           

1
)  ) Lefebvre M.G., Le tombeau de Petosiris , 3vols., Le Caire, 1923-1924.  

 .  48، ص  1999( سعد ) ابراهيم ( ، تونا الجبل ، درة فى صحراء دروة ، القاهرة ،  (2
3)   ) Venit M.S., Visualizing the afterlife in the tombs of Grqeco-Roman Egypt ,Cambridge ,2015,p.8.  

4) ( راجع من العلماء األجانب   Venit M.S., op.cit., p.7-8, Rice M., Who's who in ancient Egypt, 

London,2002,p.152.                                           

، أبو بكر ) جالل أحمد(  ، آثار  41-40و من العلماء المصريين سعد ) ابراهيم ( ، المرجع السابق ، ص  
 و ما بعدها .302، ص  2005لعصر المتأخر ، المنيا ، مصر فى ا

، ص  2010( الشرقاوى ) باسم سمير ( ، محافظة المنيا ، المواقع األثرية والمزارات الدينية ، القاهرة ،  (5
 . ا 205
 .303(  سعد )ابراهيم( ، المرجع السابق ، ص    (6
ويعتقد أن سبب بناء المقابر على شكل معبد فى الدولة الحديثة أن هذه المقابر كانت بمثابة معابد جنائزية   ( (7

راجع : طارق سيد توفيق ، طرز مقابر أشراف الدولة الحديثة فى سقارة ، رسالة ماجستير )غير –ألصحابها 
  . 77-76، ص  2001منشورة( ، كلية اآلثار جامعة القاهرة ، 

8)  ) Peter der Manuelian, “Die Monumentalen Grabbauten der spätzeit in der Thebanischen Nekroploe, 

by Diethe Eigner”, JNES, 47, 1988, P. 300.        

9)   ) El-Naggar S., “Etude-Preliminaire du plan du Tombeau de Bocckoris á Saqqara”, EVO, I, 

1978,pp.. 41-59.  

(10 Eigner D., Die Monumentalen Grabbauten der spätzeit in der Thebanischen( Nekropole, Wien, 

1984, p. 126; Abb. 101.   
11

) ) Lefebvre M.G,. op.cit., tome 3 , pl.1,   

 . 349-348، ص  1990( توفيق ) سيد ( ، تاريخ العمارة فى مصر القديمة ، األقصر ، القاهرة ،  (12
 ( راجع عن توزيع المناظر داخل جدران مقبرة بيتوزيريس :   (13

Lefebvre G., Le Tombeau de Petosiris, II, Le Caire , 1923, pl.( first page ,without number ).  

14
( يذكر الدكتور محمد عبد القادر أن مناظر الزراعة كانت شائعة  فى مقابر أفراد االسرة الثامنة عشرة و لكنها  (

م تصور إال  فى ست مقابر فقط من عصر الرعامسة . و أيضا منظر قطف العنب الذى صور كثرا فى لكنها ل
و التى  217مقابر األسرة الثامنة عشرة و لكنه لم يظهر إال مرة واحدة فى عصر الرعامسة و ذلك فى المقبرة 

 راجع :  –تخص إبوى و الذى كان يعمل نحاتا   من عهد الملك رمسيس الثانى 
Abdul-Qader M.M., The development of the funerary beliefs and practices displayed in the private 

tombs of the new kingdom at Thebes, Cairo,1966,pp. 138-143.                                                    

 .    353-352( توفيق )سيد(،  المرجع السابق ، ص  (15
( ظهر فى العصر الصاوى أسلوبان لتقليد مناظر الدولة القديمة و الحديثة. األسلوب األول هو نقل مناظر  (16

معينة من مقبرة معينة مثل نقل إيبا مناظر مقبرة إليبى من األسرة السادسة و مثل نقل مونتومحات مناظر من 
فى الدولة القديمة ثم اختفت بعد ذلك  مقبرة رخميرع . و هناك أسلوب آخر و هو ظهور مناظر كانت موجودة

لتظهر فى العصر الصاوى دون تحديد مقبرة معينة للنقل منها مثل منظر والدة العجل و ممثالت الضياع و هى 
المناظر التى كانت شائعة فى مقابر الدولة القديمة ثم اختفت وظهرت بعد ذلك فى بعض مقابر العصر الصاوى 

راجع : ربيع ) حسين محمد ( ، مظاهر التقليد و التجديد فى المناظر و –و باسا  مثل مقبرة مونتومحات و إيبا
النصوص الجنائزية لدى ملوك نباتا و مصر فى العصر الصاوى ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ) غير منشورة 

 .   76-70، الجزء األول ، ص  2003( ، كلية اآلثار جامعة القاهرة ، 
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، كلية اآلثار جامعة  ( ماجستير ) غير منشورةرسالة فى مصر القديمة ،  لسيد ( أ ، الرعى والرعاة(أمان )  مرزوق ا (17

 .59-52، شكل  58-54، ص  2001القاهرة ، 
18)    ) peter der Manuelian, “A fragment of relief from the Tomb of Mentuemhat  

attributed to the fifth Dynasty”, SSEAJ, 12 (1982), pp. 186-88; Fig. 1.    

( راجع عن هذا اللباس و غيره من األردية التى شاعت فى مصر فى العصر اليونانى : منى جبر  عبد  (19
)غير منشورة النبى حسين ، أنماط أزياء الرجال فى مصر خالل العصرين اليونانى و الرومانى ، رسالة دكتوراه  

 .    2010(، كلية اآلثار ،جامعة القاهرة ، 
( هناك من الباحثين من يرى أن تاريخ وجود اليونانيين فى مصر ربما يعود لعصر االسرة الرابعة والعشرين  (20

راجع عادل سيد مصطفى مصطفى ، دراسة تاريخية و حضارية لألسرة –وليس من األسرة السادسة والعشرين 
العشرين فى مصر الفرعونية ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية األداب جامعة االسكندرية ، الرابعة و 

 . 326-325، ص  1990
21) ) Lefebvre M.G., op.cit., tome 2,  text no.  81 , p.54 , line 26-32.   

 133-131، ص  2010 ( دراز ) أحمد عبد الحليم ( ،   تاريخ و حضارة شمال إفريقيا ، االسكندرية ،  (22
، محمد ) مها  محمد محمود  (  ،  وجا حوررسنت ، دراسة تاريخية أثرية ، رسالة ماجستير )غير منشورة (، 

 . 137-134، ص  2010كلية اآلثار جامعة القاهرة ،     ، 
 1974اهرة ،  ( الدسوقى )  خالد طه ( ،  الجالية اليهودية فى أسوان فى القرن الخامس قبل الميالد ، الق (23

 . 36، ص 

24)   ) Jackson R.B.,  -Jackson R.B.2002 , At Empire’s Edge, Exploring Rome’s Egyptian   frontier, 

London , 2002 , p.244 . 

  ( دراز ) أحمد عبد الحليم ( ، المرجع السابق ، ص   . (25

ورد هذا النص على سطح الناووس الذى يحمله وجاحوررسنة فى تمثاله و على الجهة اليمنى من الرداء  (  (26
. و  هذا التمثال من نوع التماثيل المقدمة للنواويس و يعتقد العثور عليه فى سايس و محفوظ اآلن فى متخف 

 راجع : –األول الفاتيكان  و قام بوزنير بنشر نصوصه فى كتابه عن آثار العصر الفارسى 
Posener G.,  La premiére domination Perse en Egypte ,Recueil d'inscriptions Hieroglyphiques, Le 

Caire , 1936,pp,3ff. 

و أيضا عبد الحليم نور الدين ، تاريخ و حضارة مصر القديمة ، الجزء الثانى ، منذ عصر األسرة الحادية 
،   و جريمال ) نيقوال ( ، 337-327، ص  2013ألكبر لمصر ، القاهرة ، والعشرين وحتى غزو اإلسكندر ا

 . 477-474، ص  1993تاريخ مصر القديم  ، ترجمة ماهر جويجاتى ، مراجعة زكية طبوزادة ، القاهرة ، 

 33كبير الكهنة المرتلين و صاحب المقبرة رقم   pA di Imn m ipt( راجع مثال  على سبيل المثال  (27
بالعساسيف  و التى تؤرخ بالعصر الصاوى و تعتبر أكبر مقبرة شيدت لفرد فى مصر القديمة كلها وحوت 

 راجع  -نصوص أهرام و توابيت و كتاب ما هو موجود فى العالم اآلخر و البوابات 
PM,I,50-56, Wilson S.L., Aspects of Theban tomb decoration in the twenty fifth – twenty sixth 

Dynasties, phd. Dissertation, Birmingham,1999,p.22. 

 PA di. و هناك أيضا  PN,I, p.122, no,10راجع –الذى يؤرخ بالعصر الصاوى  PA di In-  Hrtو هناك  أيضا 

Imn- Ra nb WAst  راجع –الذى يؤرخ بالعصر المتأخرPn,I,p,122,no,8   و كذلك , PA di Imn-wr  الذى

 .  PN,I,p.122,no 1راجع –يؤرخ بالعصر المتأخر 

سقارة و أبو  -1فى العصر المتأخر ، أوال : اآلثار الجنائزية ،  المصرية( حسن نصر الدين ، اآلثار  (28
 .371-370ص  1161، رقم  2007صير ، القاهرة ، 

 . 1140، رقم  350( المرجع السابق ا ص  (29
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 والروماني اليوناني العصرين خالل البحرية الحياة في "إيزيس" أثر
 صالح درويش محمدين منار                                                                     

 ثاراأل بوزارة مفتشة                                                                     
 :البحث ملخص

 بشهرة وتمتعت القديمة، المصرية الحضارة طوال المعبودات أهم من "إيزيس" كانت

"جب" رب األرض و  ابنة فهي ،(1)كبيرة شعبية لها وكان خارجها، أو مصر في سواء بالغة
زيريس" "نوت" ربة السماء وأخت لكل من "أوزيريس" و"نفتيس" و"ست"، وفى نفس الوقت زوجة "أو 

 في الثانيالعضو  لرومانيوا اليونانيوأصبحت "إيزيس" خالل العصرين ، (2)"الطفل"حورس لـوأم 
 حامية ربة وأصبحت ،(3)حربوقراط" -إيزيس –سرابيس "الذى يتكون من  السكندري  الثالوث

 من الحماية لهم توفرس بأنها العتقادهم لهم، ومرشدة السفن وأرباب والمسافرين للبحارة وراعية

 البحار، عرض في وترحالهم سفرهم أثناء لها يتعرضون  قد التي والعواصف المجاعات أخطار

 .(4)المتوسط البحر أرجاء في عبادتها نشر في هاما   دورا   لعبوا لذا
 الدالة: الكلمات

 سرابيس -      البحرية الحياة -   إيزيس -
    بيالجيا إيزيس -

 البحث: هدف
 خالل من وذلك البحرية الحياة في "إيزيس" دور على الضوء إلقاء إلى البحث يهدف

  الدور. ذلك على تدل التي الفنية القطع من مجموعة
 البحرية: الحياة في "إيزيس" أثر

 والروماني اليوناني العصرين خالل البحرية الحياة في هاما   دورا   "إيزيس" لعبت

 حامية أو والسفن البحر ملكة أو البحر علي المسيطرة" منها ألقاب عدة على وحصلت

 .(5)"الفنار
 نقش وجود "إيزيس"، بعبادة والمالحين البحارة وشغف تعلق في الرئيسي السبب يفسر

 فنون  اخترعت لقد" تقول: فهي "إيزيس" لسان على النقش هذا كتب حيث منف في عليه عثر

 المسؤلة وأنا والحرب، والبرق، والبحار، والرياح، األنهار، سيدة فأنا البحرية والمالحة الصيد

 غير أجعل أن بقدرتي وأستطيع والسفن، البحارة سيدة أنا وهدوئها، البحر أمواج إثارة عن

 قومت من فهي عبادتها على البحارة أقبل لذا ذلك"، أقرر عندما للمالحة صالحا   للمالحة الصالح

  .(6)مصيرهم في وتتحكم حمايته على



 م(                                                                                                                    2018)مارس  الثانيالعدد                                                             مجلة البحوث والدراسات األثرية 

 

51 
 

 عصر خالل والمالحين المالحة حامية بحرية كربة "إيزيس" لعبته الذى الدور عن أما

 بحثا   جبيل ىإل إبحارها قصة تروى  التي األسطورة تلك فنجد قليلة، عنه فالمعلومات األسرات،

 t3 p3" ولقب البحر"، "سيدة أي "nbt n p3 ym"  لقب حملت كما ،(7)"أوزيريس" زوجها عن
ym" الـ" سيدة لقبو  ،البحر" من هي" أي "w3D -wr،  األخضر يعنى المصطلح هذاو" 

 .(8)عليه وسيادتها البحر إلى يشير ما وهو العظيم"
 أو مركب في واقفة امرأة  هيئة في عام بشكل تمثل فكانت بحرية كربة لتصويرها بالنسبة

 في العاتية الرياح بواسطة أمامها منتفخا   شراعا   قدميها وإحدى يديها بكلتا تمسك مقدمتها، على

 عصابه بالرأس وتحيط للخلف معقود الشعر قليال ، اليسرى  عن اليمنى اليد ترتفع بينما البحر،

 من يتطاير ما وأحيانا   الثنايا، من الكثير به قدميها حتى ينسدل طويال   شفافا   ثوبا   وترتدى رأس،

 وهى أسماء عدة تحت الصورة هذه فى وعبدت الرياح، بتأثير أيضا   شال أو عباءة ظهرها خلف

 إنها إال للمالحة كربة يزيس"إ" صورة هي هذه كانت نإو  فاريا"، "ايزيس أو بيالجيا" يزيسإ"

 .(9)بسيطة ولكنها اختالفاتإ عدة تحمل كانت
 Isis"يزيس تيخى "إهيئة  في يصورهايزيس" كربة للمالحة "إلـخر آتصوير  يوجد 
Tyche والتييزيس" بالمعبودة اليونانية "تيخى" ربة الحظ والقدر إ" القتران، والذى جاء نتيجة 

كان من أهم  التيلصدفة، تيخى أو فورتونا هي تشخيص للحظ وا، و عرفها الرومان بـ"فورتونا"
مخصصاتها قرن الخيرات فهي التي تعطى وتمنع، كذلك الدفة التي تقود بها األحداث وتوجه بها 

 .(10)أقدار البشر سواء بالسلب أو اإليجاب
يزيس" التي عرفت بها في هذه الفترة إترتدى مالبس "هيئة إمراءة  فيالصورة الشائعة لها 

يزيس(، والتاج الحتحورى المكون من قرنى البقرة يتوسطهما إتميزها العقدة المقدسة )عقدة  التي
ها قرن الخيرات منفردا  ا قرص الشمس تعلوها الريشة المزدوجة، تمسك في يمناها بالدفة، وفي يسر 

 .(11)كرمز للسرعة كانت تحمل جناحى "تيخى"أو مزدوجا ، وفى بعض األحيان 
 شهر من الخامس  في الربيع فصل في سنويا   بحرية كربة "إيزيس" أعياد أهم يعقد وكان

 إيزس(، إبحار أو إيزيس مالحة) Isidis Navigium يدعى وكان عام، كل من مارس

 وحامية المالحة مخترعة "إيزيس" تعتبر حيث ،(τὰ μέγαλα Πλοιαφέσια) وباليونانية

 اليوم ذلك يف وتقوم لحمايتهم، التدخل على قادرة فهي البحار، عبر والمسافرين والتجار البحارة

 لمسيطرةا باعتبارها ،هادئا   البحر تجعل لكى لها الصلوات تقام حيث المالحي، الموسم بافتتاح

   .(12)البحر سيدة أو البحر على
 ظهر لذا للبحارة، حامية بصفتها المتوسط البحر حوض في "إيزيس" عبادة انتشرت

 -المثال: سبيل على ومنها الدور هذا تؤكد التي الفنية القطع من الكثير



 م(                                                                                                                    2018)مارس  الثانيالعدد                                                             مجلة البحوث والدراسات األثرية 

 

52 
 

 
 بيالجيا" "إيزيسلـ تمثال (1) صورة

، ولكن يا" فكانت تمسك بكلتا يديها شراعبيالج –يزيس إيزيس" واقفة في هيئة "إتظهر "
جانبها  معظم هذا الشراع قد فقد ولم يتبقى منه سوى جزء صغير، ويظهر بقايا هذا الشراع على

، )عصابة الرأس(الجزء العلوى من الديادم المعبودة مفقودين، وأيضا   األيسر، كذلك يظهر ساعدي
يزيس" بخصالت شعر مموجه إوأجزاء من خصالت شعرها، وحواف ثوبها مفقودين، وتظهر "

وتلتف حول رأسها ثم تنسدل على رقبتها وظهرها، وتبدو بمالمح وجه شبابية، وترتدى مالبس 
وذو أكمام ومثبت  ،Vرقبته تأخذ شكل حرف  وقها حزام رفيع، فهي ترتدى خيتون ة، يططويل

بمشبك مستدير على الكتف األيمن، وترتدى فوق الخيتون هيماتيون له أهداب تغطى كتفها 
ياتها كثيفة وتبدو ط الطيات،كتلة سميكة من  شكل الهيماتيون يوذراعها األيسر وكذلك ظهرها، و 

كليل طويل من الغار والزهور وهو إظهر متطاير من وراء ظهرها، وترتدى الحواف، ويوحادة عند 
يزيس"، فهو يغطى كتفها األيسر، ويصل أسفل فخذها األيمن بقليل، ويختفى جزء إسمة أساسية لـ"

كبير من هذا اإلكليل تحت طيات الهيماتيون، وترتدى صندل رقيق بقدميها، وتبدو أصابع 
لى األمام إتقف فوق قاعدة تظهر من الجزء الخلفي، وتقدم قدمها اليسرى القدمين واضحة، و 

لى الخلف، بينما باقي جسدها خاصة رأسها يلتفت ناحية إوتميل قليال ، بينما ُترجع قدمها اليمنى 
عتا داخل تجويف عميق بين اليمين، وقد نحتت الرأس والرقبة منفصلين عن الجسد ثم وض

 . (13)الكتفين
  بالجيا" لـ"إيزيس نقش عليها لوحة (2) صورة

 نهاية يديها بكلتا تمسك سفينة، مقدمة على واقفة المالحة ربة "بيالجيا يزيس"إ تظهر

 اليسرى  بقدمها تطأ كما اليسرى، يدها من أعلى اليمنى يدها وتبدو الرياح، بواسطة منتفخ شراع

 ،الرياح أثر من الهواء في ايرتتط عديدة طيات ذات واسعة طويلة عباءة وترتدى الشراع، هذا

  .(14) سيئة حالة في والنقش
 "فاريا -"إيزيس عليها مصور عملة (3) صورة

 اليمين، صوب يتجه  هادريان لإلمبراطور  جانبية  صورة  وجه العملة  على يظهر
 :كالتالي نصها كتابة به ويحيط بالغار، رأسه تكلل وقد شارب، وله ملتحيا  

AVT(okra,twr) KAIS(ar) TRAIAN(o,ς) ADRIANOC[CEB](asto,ς) 
 .أوغسطس هادريانوس تراجانوس قيصر اإلمبراطور وترجمتها:

 وتتجه ،جانبى بوضع هيئتها بكامل واقفة "فاريا إيزيس"تصوير للمعبودة  الظهر على يظهر بينما
 وقد الصدر عند المعقود البيبلوس وترتدى ريشتين، بين الشمس قرص رأسها ويعلو اليمين صوب
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 وهى وتظهر السيستروم، يعلوه سفينة شراع يديها بكلتا وتمسك الرياح، شدة من خلفها من تطاير
ويقف عند  ،تجاههإب تبحر كانت لو كما اإلسكندرية فنار يظهر أمامها و ،أسفل من بقدميها تثبته

كبير  تمثال المبنى أعلى فى يظهر بينما للتريتون، صغيران تمثاالن للفنار العلويان الطرفيين
 على موزعا   اإلصدار تاريخ اليسرى، ويظهر يده فى طويلة بعصا ممسكا   بوسيدون" للمعبود "
  .L I H (15)هادريان  حكم من عشر الثامن العام فى والمتمثل واأليسر األيمن الجانبين
   تيخى" – يزيس"إ ـل البرونز من تمثال (4) صورة

 اليمنى بيدها تمسك قليال ، مقوسة اليمنى وقدمها واقفة فورتونا" –تيخى – يزيسإ" تظهر

 تاجا   المعبودة وترتدى الخيرات، قرن  اليسرى  بيدها تمسك بينما األقدار، بها توجه التي الدفة

 صفف والشعر "آمون"، وريشتى القمح وسنبلتى األوريوس حية تعلوه الشمس قرص من يتكون 

 عقدة به خيتون  ترتدى كما الكتف، على بعضها وينسدل ،(16) الرأس بيجان على خصالت فى

 اليد على ويوجد متعددة، ثنايا ذات المالبس نطاق، خصرها لوحو  يزيس"إ" بـ الخاصة الصدر

 .(17) الحفظ من جيدة بحالة والتمثال يزيس"،إ" مع بالدفة يمسك ثعبان اليمنى
 

 البحث: نتائج
 هام دور ولعبت بحرية ربة بصفتها المتوسط البحر حوض في "إيزيس" عبادة انتشرت -1

 من المنقول القمح خاصة وبصفة بضائع من تحمله وما والسفن لبحارةا حامية في

 .روما إلى مصر
 القطع من هائل كم والروماني اليوناني العصرين في بحرية كربة "إيزيس" دور عن نتج -2

  الدور. هذا تؤكد التي المختلفة الفنية
 فاريا" "ايزيس أو بيالجيا" يزيسإ" أسماء عدة تحت بحرية ربة بصفتها إيزيس"" عبدت -3

 تيخى". "إيزيس أو
الذى احتفل به في   Isidis Navigium) إيزيس مالحة) هو "إيزيس" أعياد أهم أصبح -4

 .معظم مدن حوض البحر المتوسط
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 الصور ملحق

 
بمتحف ميسينى لآلثار محفوظ   -عثر عليه بمدينة ميسينى -( تمثال لـ"إيزيس بيالجيا" 1)صورة

Inv.12000- (18) . نقاًل عن:.يرجع للعصر الرومانى -سم1.70رتفاع: ل ا -رخام 

 
 ديلوس بمتحف محفوظة -عثر عليها بديلوس -( لوحة تمثل "إيزيس بالجيا"2صورة ) 

)3127.AInv(.- األول القرن  من األول للنصفترجع  -سم36 العرض: سم، 52 الطول: -رخام رمادى 

 (19) . نقاًل عن:.الميالد قبل
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محفوظة  -مكان السك السكندرية – يزيس فاريا""إمصور عليها  -من فئة الدراخمة ( عملة3)صورة 

الثامن عشر من ترجع للعام  -مم12جم، القطر:26الوزن: -برونز -1117بالمتحف المصري رقم السجل 
 (20) نقاًل عن:. م.(.134-133هادريان ) المبراطور عهد

 
 بإيطاليا بنابولى الوطنى بالمتحف محفوظ -بهيركوالنيوم عليه عثر -تيخى" -"إيزيس تمثال (4) صورة

Inv. 5315- (21) عن:. نقالً  .الميالد قبل األول لقرن ل يرجع -سم43 رتفاع:ال  -برونز 
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 األرخيخالل العصر  اليونانيالفن  فيتصوير التيفون 
 نادية يحي شحاتة                                                                  

 باحث أثري                                                                    
 ملخص البحث :

 Tartarosبناء تارتاروس أهو أكبر الوحوش و أصغر يتناول البحث الحديث عن التيفون و       
لكى تنتقم من  Ciliciaكهف كوركيا فى كيليكيا  فيالتى أنجبته من أسفل فخذيها  Gaeaوجايا 

رواية  فيو  ،ظلمات تارتاروس، ويكمل حرب العمالقة ضده فيبنائها)أخواته( ازيوس الذى ألقى 
، كما يفرد البحث الحديث عن تأصيل  بن اإللهة هيرا أنجبته بمفردهااأخرى يقال أن التيفون 

التيفون في األساطير اليونانية والرومانية مطبقة على بعض التحف التي أورد البحث الحديث 
 عنها وعن وصفها وتحليلها .

 الكلمات الدالة :
 الخصوبة -    ثعبان -   التيفون  -
 أسطورة -   كهف كيليكيا - ألكروبولمتحف ا -
 مقدمة

ظهرت و  ،فى النفوس البشرية منذ أقدم العصور "يعد الثعبان من الحيوانات التى أثرت كثيرا
والمعتقدات المتعلقة به فى مختلف المجتمعات بسبب خصائصه البيولوجية  ،الصور والخرافات

 ،العيون عديمة األجفان ،والسلوكيات البارزة لثقافتنا مثل السرعة وخفة الحركة واللسان األشرم
قته فى التزواج والقدرة على أنتاج وحقن المادة السامة. يوقدرته على تجديد جلده بشكل دورى وطر 

أو  السترضائهمحاولة  فيبان من قبل الكثير من مجتمعات الحضارات القديمة الثع لذا قدس
تصف الثعبان بالعديد من السمات كالحكمة والمخادعة والطاقة والخصوبة والنشاط او  ،تجنبا لشره

ظهرت الثعابين الخرافية ذو ف ،بالد اليونان فيين العديد من الثعاب تعرفو  الجنسى وتجديد الحياة.
وظهرت الثعابين  ،الثعبانيوالشكل  اآلدميت فى شكلها ما بين الشكل الخرافى والتى جمعالشكل 

بين الخير والشر فظهر الثعبان  وتنوعت رمزية هؤالء الثعابين ما ،الكامل الثعبانيذو الشكل 
لشر الذى لحق  "لشجرة الهسبريديس والتيفون رمزا "لضريح ديلفى وإلدون حاميا "بيثون حاميا

عة وغيرهم من الثعابين التىى ورد ذكرهم فى المصادر األدبية والفنون ولكن يعد التيفون بالطبي
 أكثرهم شهرة وتصويرا فى اليونان.

 Typhon  - التيفون 
سماء مستمدة من اللفظ اكلها   typhoeusأو تيفويس  typhoonأو توفون  typhon تيفون 
وهذا يعنى  ،يعنى دخان أو بخار  سم منه واال التدخين أو الدخان يعنى الذى ωθυτتيفو 
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هو أكبر الوحوش و أصغر التيفون  (1)البركانية. االنفجاراتتجسيد واضح من العواصف ومن 
 فيكهف كوركيا  فيأنجبته من أسفل فخذيها  التي Gaea(3)وجايا  Tartaros(2)بناء تارتاروس ا

ويكمل  ،ظلمات تارتاروس فيبنائها)أخواته( الكى تنتقم من زيوس الذى ألقى  Cilicia(4)كيليكيا 
 (6).بن اإللهة هيرا أنجبته بمفردهاافى رواية أخرى يقال أن التيفون  (5)حرب العمالقة ضده.

ضخم ذو رأس  ،والتيفون ثعبان قوى البنية ذو طبيعة ثنائية الجزء العلوى رجل والسفلى ثعبان
قويان  انوذراع ،وأذن مدببة مثل اإلنسان وتعلو لتصل للنجوم وشعره معقد وله لحية تشبه الحمار

يبلغ طوله مائة  (7) ليس بهما أصابع ولكن رؤوس ثعابين يمتدان من شروق الشمس إلى غروبها
 ،ومن كتفيه تخرج رؤوس من الثعابين السامة تخرج ألسنة مليئة باللهب من أسفل حواجبه ،فرسخ

وأحيانا  كخوار  ،وزائير األسود ،لهةعالية تتنوع لهجتها ما بين لهجات اآل وتصدر أصواتا
كنباح الكالب يجلجل صوتها فى الفضاء فيتردد صداها ما بين  أو ،أو عواء الذئاب ،الثيران

ومن فمه  ،وله جنحان كبيران أذا أفردهم أختفى خلفهم ضوء الشمس الساطع (8)الجبال والصخور
 (9).رقط ضخمثعبان قدام ولكن أأما أقدامه ليس ب ،حجرية متلهبة تتساقط صخور

 ،كيربيروس ،نجب ذرية عديدة وهى الكلب أوثروساو  Echidnaتزوج التيفون من إيخيدينا 
كس. فضال عن أنه أب يوالسيكال والخميرا والتنين الخاص بهيسبيريديس واألسفن ،الجريون  ،الهيدرا

    (11)للهيربس ا"كان أيضا أب (10)الشرقية التى تتصف بالدمار.للرياح حيث ينسب إليه الرياح 
Hyrpyins  الالتى أطلق عليهن بعد ذلك تيفونيديسTyphonides ولقد تزوج أيضا من كيتو  

Ketoكهف كيليكيا ثم أستقر بعد  فيبنات بونتو وجايا ولكن لم يذكر له ذرية. كان يسكن  ىحدإ
ل اللهب او الذى بسبب ذلك تفيض من قمته جد   Etnaهزيمته على يد زيوس تحت جبل إتنا 

 والحمم البركانية.
 تصوير التيفون فى األسطورة

يف ذو الهيئة حدثت أولى المواجهات الفردية الكبرى بين زيوس كبير اآللهة والتيفون الوحش المخ
ايا أو هيرا مسخا عرفه اإلغريق أنجبت ج ،تان والعمالقةانتصر زيوس على التياالثعبانية. بعد أن 

لهة حيث ل األولمبيوس وأثار الفزع بين اآلأو تيفويوس. أنطلق التيفون نحو جب ،سم التيفون اب
 ،السماء فيفى قذف الصخور المتوهجة  أوبدأثار ثورة عارمة أهتزت لها الجبال واألشجار 

ستطع اآللهة فعل شئ فلم تولم  (13)نحو السماء ا"ن النار أشتعلت عاليعاصفة قوية موأرسل 
ففروا هاربين نحو مصر فأتبعهم التيفون فنكروا أنفسهم فى هيئات  ،يجدوا أمامهم سوى الفرار

لهة أثينا هى الوحيدة التى وقفت فى مواجهة التيفون ولم تقبل أن تهرب ولكن اآل (14)مختلفة
وأقنعت زيوس بالتصدى له.وبالفعل بدأ زيوس فى قذف صواعقة الرعدية ثم البرقية وبدأ فى 

به العضو الذكوري لوالده. وأصاب التيفون  التيفون بالمنجل الذى سبق أن بترالهجوم على 
  ،على حدود سوريا Casiosوفر هاربا الى جبل كاسيوس ،لمبجروح غائرة وصاح من شدة األ
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 أتغلب التيفون على زيوس الذى بد  هذه المرة فيولكن طارده زيوس وتواجهان مرة أخري ولكن 
سد من أعلى قمة الجبل بأرسال حيات ساقيه ويديه نحو زيوس وقد التفت هذه الحيات حول الج

عيه وساقيه المنجل من يده وتقدم وقطع  أعصاب زرا نتزع امما شل حركة زيوس وعلى الفور 
وحمل التيفون زيوس على كتفيه وعبر به  ،نتزعهما من زيوس مما جعله عاجزأ عن الحركةاو 

حيث   Taurosفوق تاوروس Corcisch وأودعه فى كهف كوروكيشCilica البحر إلى كيليكيا 
 (15)بحراستهم.  Delphyneتنين دلفونىأخفى األوتار)األربطة( المقطوعة فى الكهف ذاته وأمر ال

واإلله هرمس Pan لهة قرر أبنائه اإلله بانهزيمة زيوس بين جماعة اآل وعندما أعلن خبر
Hermes فأنطلقا إلى الكهف وظل يترقبان الوضع حتى أستطاعا أن أعادة األوتار  ،أنقاذ والدهم

ستطاع بعد أن اصراع والتى تنتهي بفوز زيوس حيث إليه. وهنا تأتي المواجهة األخيرة من ال
ت دماؤه تتساقط  بكميات كبيرة وبالرغم ألجبال كاملة على التيفون الذى بدأسترد قوته أن يلقى با

جاءت نهاية التيفون  Aetnaوفوق جبل أتنا  (16)ضه فأتبعه إلى صقليةاو ذلك ظل التيفون ير من 
لقى أوايات بأن زيوس قد هزم التيفون و بعض الر حيث وقع صريعا" ودفن تحت صخوره. ذكرت 

 (17)به فى ظلمات تارتاروس ومازال التيفون هناك حيا لم يمت.

 تصوير التيفون فى الفن اليونانى
حظى بشعبية كبيرة لم تقتصر  فقد ،قديما اليونانيينين التيفون من الموضوعات المحببة لدى الفنان

فقد أمتد ظهوره من إلكونيا فى الجنوب إلى كورنثية وأتيكا  ،بالد اليونان فيعلى منطقة بعينها 
ومستوطنة خالكيس فى جنوب إيطاليا. على الرغم من أنه لم يكن إلها ولم تكن له معابد أو 

وحتى األعمال  طقوس تعبدية فقد ظهر على جميع أنواع الفنون من األوانى الفخارية والدروع
لى العديد من األوانى الفخارية والتى تعد فيها األوانى ظهر تصوير ثعبان التيفون عالنحتية. و 

وقد مال  ،(1الكورنثية أقدمهما حيث يرجع أول ظهور لتيفون إلى القرن السابع ق.م.)صورة رقم
الفنان الكورنثى إلى تصوير التيفون على نوع محدد من األوانى وهو اإلناء المسمى بالباسترون 

Alabastron  عرضه من صور يتضح لنا أن تصوير التيفون كان عنصرا" تم سيومن خالل ما
. ويمكن تفسير السبب فى كثرة األوانيهذه  مستهلكيومحببا لدى  ،مفضال" لدى الفنانين وقتئذ

تصوير التيفون على هذه األوانى  لكونه يمثل عنصرا" مالئما للظهور بمفرده على إناء صغير ال 
ى وقت واحد. وكان تصويره يتصف بالصورة يتسع سطحه لتصوير عدة عناصر زخرفية ف

األدابية التى وصفه بها الكتاب فكان يصور بوضع أمامى مع تصوير الجزء العلوى بالهيئة 
بالبشرية برأس ملتحية وشعر ينسدل خلف الراس ويخرج من األكتاف رؤوس ثعبانية على هيئة 

وير التيفون على األوانى أجنحة منشورة. والجزء السفلى له على شكل ثعبان. وكما ظهر تص
الفخارية ظهر تصويره على واجهات المعابد وخير مثال الواجهة المثلثة لمعبد اإللهة أثينا على 
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( يدل على الصراع بينه وبين زيوس أصبح من الموضوعات المحببة 3األكربوليس)صورة رقم
   (18). (4)صورة رقمللفنان اليونانى. ظهر أيضا تصويره على مقابض الدروع بهيئته المعتادة 

يؤرخ  ،سم20،9 ارتفاعه ،رة السوداءفخار الصو  ،صوير التيفون على إناء من نوع الباسترون 
هامبورج متحف  فيمحفوظ  ،كورنثية فيمن القرن السابع ق.م. عثر عليه  الثانيللنصف 

Hambourg 1966.12.(19) 
 الوصف

اليسار الشعر طويل ينسدل خلف الرأسين صور التيفون برأسين أحدهما خلف األخر ينظران نحو 
 ،الجبهة ضيقة العيون واسعة يعلوها حواجب مستقيمة األنف معقوفة الفم صغير ولحية طويلة

يرتدى الخيتون القصير بدون أكمام مزخرفة أطرافه بخطوط متداخلة له جنحان مرفعان )مقوسان( 
يخرج من األكتاف  ،انيةرؤوس ثعبان بيوينتهاجية ز ألعلى الجزء السفلى لهم مزخرف بخطوط زج

ثنان من الكتف األيمن ممتدان )مفرطان( لألمام وأخران من الكتف األيسر منثنيان اأربعة أذرع 
ن حول بعضهم ين ثعبانين ملتفيفون عبارة عن جسدلتيلالجزء السفلى  ،لألسفل بشكل متعامد

 ن أربع حلقات دائرية. وتظهر الزخارف النباتية بكثرة على اإلناء. يالبعض مكون
 التعليق

بوضع  الجسم يالحظ أن الفنان صور الرأسين بوضع جانبى بينما صور الجزء العلوى من 
وصور الجزء السفلى من الجسم بشكل يشبه أسلوب فنان فورتسبورج حيث قام الفنان  ،أمامي

وجعلهما يلتفان حول بعضهم البعض مكونان حلقات  ،بالزخرفة الثعبانيبتحديد جوانب الجسم 
 يستغل النباتية بكثرة لكىستخدم الفنان أسلوب رسم الزخارف ائرية متعامدة مع الجزء العلوى. و دا

الجزء الفارغ على سطح اإلناء. ونظرا" ألن الفنان صور التيفون بوضع رأسى تماما فإن رأس 
اصلين بين إفريز الخطوط المشعة أعلى اإلناء وبين اإلفريز الشكل الخلفى تغطى الخطين الف

الرئيسى الذى يحتوى على صورته وعلى الزخارف النباتية. كذلك فإننا نجد أيضا الرؤوس 
الثعبانية هنا منشورة فى شكل أجنحة خلف التيفون. وتدل الصورة المصور بها التيفون على مدى 

الوقت حيث صور التيفون بصورة لم يرد ذكرها فى  التعبيرة التى تمتع بها الفنان فى تلك
المصادر األدبية فلم يذكر بأن له رأسين ولكن ذكر بأن له رأس واحدة ويخرج من أكتافه مائة 

 رأس ثعبانية. 
ق.م. عثر 528-550يؤرخ لحوالي  ،الصورة السوداء فخار ،الهيدريامن نوع صور على إناء 

 . 596متحف ميونخ برقم  فيمحفوظ  ،(20)فولكى فيعليه 
 الوصف

دمى والسفلى آالجزء العلوى منه  صور التيفون فى أقصى اليمين بوضع جانبى ينظر نحو اليسار
الوجه لرجل له شعر كثيف  ،الجسم فهو بالمواجهة باقيالرأس جانبية أما  ،كبيرة أجنحةثعابين له 
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العيون  ،األذن مدببة وتشبه أذن الحمار ،ولحية طويلة منثنية الى أسفل وتغطى جزء من الصدر
 ،له ذراعان منثنيان أمام صدره ،والفم مفتوح كما لو كان يصرخ ،األنف مرتفعة ومدببة ،واسعة

زخارف هندسية وخطوط مستقيمة متوازية. أما الساقان فهما عبارة عن  اوجناحان كبيران بهم
الجانب األيسر صور زيوس بوضع  ثعبانين كبيرين منثنين ومتداخلين مع بعضهما. أما على

 ،الوجه طويل ،نصف راكع ينظر نحو اليسار شعره ناعم مصفف وينسدل على الرقبة والظهر
يده  ،وله لحية متوسطة مدببة ،األنف طويلة والفم صغير ،والعيون واسعة ،الحواجب مستقيمة

أما يده اليسرى ممتدة  نحواألمام   ،اليمنى مرفوعة ألعلى يحمل بها صاعقته ويهاجم بها التيفون 
يرتدى معطفا"  ،لزيوس الحركيالوضع  في التوازي ربما ليحس التيفون على التوقف أو ألحداث 

ستخدم الزخارف ان أعلى الكتف. يالحظ  أن الفنان يغطى الجزء العلوي منه وتنسدل أطرافه م
 ،تلى المشهد التية لحيوانات البريناء ويتضح هذا فى أفريز االحيوانية فى تزين باقى أجزاء اإل

 ستخدم زخارف األسهم فى تزين القاعدة.اكما 
 التعليق
أن الفنان قد أعطى أهتماما" كبيرا" فى تصوير التيفون الذى شغل الحيز األكبر فى  يالحظ

ناء الكبير وهو الذى كان ألهتمام هو شغل الفراغ فى بطن اإلالمشهد.وربما كان الدافع من ذلك ا
بين الدوافع الفنية الهامة فى منتصف القرن السادس ق.م. مع أهتمام الفنان بالناحية الزخرفية  من 

ويتضح ذلك فى األجنحة وطريقة زخرفتها. أيضا يبدو أن التيفون ال يبالى هجوم زيوس. ولكن 
المعروف أن زيوس سوف ينتصر فى النهاية. وكانت هذه المعركة من المعارك التى تمثل صراع 

 (21)تان.اخير والشر مثل معركة العمالقة والتيال
التيفون على واجهات المبانى وخير مثال على ذلك واجهة األكربوليس حيث عثر على صور 

 ق.م.560تؤرخ ل ،سم90 ارتفاعهايبلغ  قطعة نحتية من حجر الكلس المغطى بطبقة من الطالء
      (22) أثينا. ،متحف األكروبول فيمحفوظة 
 الوصف

 يقتصر النحت اليونانى على تماثيل األفراد فقط ولكن تمثل أيضا فى األشكال التزينية لزخرفةلم 
خص الجزء الخاص بالواجهة ومن بين تلك األشكال النحت األقواس والمبانى والمعابد وباأل

-1885الجداري لواجهة األكروبوليس الذى تم العثور عليه من خالل عملية التنقيب فى عامي 
جزء العلوى ال ،هو عبارة عن ثالث رؤوس بشرية بشعر قصير مصفف ولحية طويلةم و 1890

ضخمة )جسم ضخم( بينما الجزء السفلى  يادأشخاص ذو أ ةنهم ثالثإلهذه الرؤوس تدل على 
وفى  ،جنحةفى شكل متعرج مع وجود زوج من األ فهوعبارة عن جسم ثعبان ضخم يلتف

 د هذا الكائن ولكن هذا الجزء مفقود. منتصف الواجهة صور زيوس يقذف صاعقته ض
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 التعليق
 المعماري كان الجبين المثلث الذى يعلو واجهة المعابد هو أحد العناصر التى تتضافر فيها جهود 

جمع بين عدد  حيث كان هذا الجزء يستغل فى التكوين التشكيلى بالغ التنوع و الذى ،والنحات
نحدار الضلعين من قمة المثلث حتى للحيز. نظرا الن فى وضعيتهم وفقا يمن األشخاص المختلف

 ،يالحظ أن الفنان اليوناني صور الشكل بوضع منظور من جميع الجهاتو الزواتين الجانبتين. 
العيون الواسعة  ،حيث أظهر الرؤوس الثالث بمالمحهم البشرية كطريقة تصفيف الشعر واللحية

 ،ذن المصورة بطريقة أكثر واقعيةوسط مع األاألنف الطويلة والفم المت ،التى يعلوها الحاجب
مازال البعض منها موجود  لتىوس استخدم مجموعه مختلفة من األلوان فى طالء تلك الرؤ ا
و الشارب  ستخدم اللون األزرق فى شعر الرأسالون األحمر فى طالء الجسد بينما ستخدم الا

أستخدم الفنان  ،الحواجب والجفون واألسود فى  ،خضر لتلوين عدسة العيون واللون األ ،واللحية
زرق ستخدم الوان األاكما أنه  ،ء حتى يعطى ثقال للسطححجر الكلس المغطى بطبقة من الطال

ظهور حالة من يالحظ و . ةلخلفية حتى يبرز الشخصيات المصور الغامق فى طالء ا حمرو األأ
كان ظهورها  التيالهادئة  االبتسامةوتظهر  ،الهدوء على التيفون على عكس ما وصفته األسطورة

 (23) سائدا خالل هذه الفترة.
طاليا على مقبض درع يوع حيث عثر فى جنوب اصورت أيضا أسطورة زيوس والتيفون على الدر 

 ،جى.بول جيتىمتحف  فيمحفوظ  ،ق.م.500يؤرخ ل ،سم8،4 ارتفاعه ،هبةمن الفضة المذ
 .AM.343.83ماليبو بكاليفورنيا 

 الوصف
بوضع أمامى للجسم ووضع جانبى للرأس  جهة اليسار فى هيئة محارب واقفى صور زيوس عل

من مقدمة األنف وتمتد  أون واسعة يعلوها حواجب مقوسة تبدالعي ،ينظر نحو اليمين بوجه طويل
سه أيضع على ر  ،ذقن قصيرة مدببة ،غيرالفم ص ،األنف مدببة ،حتى األهداب الخارجية للعين
سه ممسكا فيها بصاعقته يستعد أرافعا يده اليمنى خلف ر  ،القصير خوذة حربية ويرتدى الخيتون 

قدمه اليمنى موضوعة على األرض بينما  ،يده اليسرى ممتدة نحو التيفون  ،إللقائها نحو التيفون 
قدمه اليسرى فى وضع حركى موضوعة على أطراف جذع التيفون. أما على جهة اليمين صور 

سه أويضع على ر  ،ح زيوس ولكن له لحيةيحمل نفس مالمالتيفون نصفه العلوي بشرى له وجه 
ويخرج من ظهره ثعبانان تتجه رأس أحدهما ألعلى واألخرى  ،ناشرا" أجنحته خلف ظهره ،خوذة

 الجزء السفلى له  يأخذ الشكل الثعبانى. ،ألسفل
 التعليق

األرخية القديمة ما  ينتمى هذا الدرع البرونزى إلى مجموعة الدروع األولمبية التى ترجع إلى الفترة
وزية ق.م. وتظهر السمات الفنية لهذه الفترة من خالل تصوير العيون الل550-580بين 
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 ،من زيوس والتيفون. أيضا تصوير التيفون برأس واحدة ملتحية األنف المدببة لكل ،الواسعة
الثعبانين  ثعبان أو ثعبانان من الثعابين الملتوية ويؤكد هذا أنبثاقمجنح يتصل بالوسط  وصدر

لتيفون قوة على قوته لم تذكرها لمن خلف ظهره. أيضا أراد الفنان فى هذه الفترة أن يضيف 
 (24)المصادر األدبية فأضاف األجنحة لإلمعان فى إظهار القوة والقدرة على الحركة السريعة.

ى مما ومن الجدير بالمالحظة هنا أيضا أن الفنان صور التيفون وزيوس يرتديان الزى العسكر 
 وهذا ال ،القتال فييجعل من هذا الصراع األسطورى معركة حربية حقيقية بين جنديين مشتبكين 

إنما يظهران  ،ديها األثنان على بعض الدروعتن خالل المالبس العسكرية التى ير يتضح فقط م
ولم يكن الفنان هنا أقل مهارة من  ،أوضاع حربية فيأيضا وهما قريبان من بعضهما البعض 

وال  ،فنانى األوانى الفخارية وال من النحاتين فيما يتعلق بالتنوع فى تصوير الجزء السفلى لتيفون 
 (25).تصوير الحركة وإنتقاء الرموز التى تشير إليه في
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من مظاهر التأثيرات األندلسية المغربية على العمارة اإلسالمية بمدينتي القاهرة 
 م ( 20 - 19هـ / 14 - 13واإلسكندرية خالل القرنين ) 

 رامي ربيع عبد الجواد راشد                                                        
 مدرس عمارة المغرب واألندلس                                                    

 جامعة الفيوم –كلية اآلثار                                                      
 :  البحث ملخص

م ( ، عديد 20 - 19هـ / 14 - 13شهدت العمارة اإلسالمية بمصر خالل القرنين )           
تها جليـة علـع عمـاتر تلـف الفتـرة ، وعلـع الـر   من التأثيرات األوروبية الوافدة ، التي تركت بصما

مـن للــف ، فــطر الاـرام المعمــار  اإلســالمي لـ  يــ ل ماشــرا دتلـف المصاــهت ، دا  علــع   ــالت  ، 
 ومدى رسوخ قدم  .

كـــار مـــن دـــين رـــرم العمـــارة اإلســـالمية التـــي انعاـــس  ثرهـــا علـــع عمـــاتر  قـــالي  القاـــر           
ديصتي القـاهرة واإلسـاصدر ة ، للـف الاـرام المعـرو) دــ ) الاـرام المصر  في تلف الفترة وبخا ة م

األندلسـي المغربــي ( ، األمــر الــ   يـدعو الــع التســايل عــن ا مــا هـي  ســااب انتاــار للــف الاــرام 
اإلســـالمي الوافـــد علـــع العمـــارة اإلســـالمية بمصـــر خـــالل هـــ   المرملـــة التـــي رغـــع عليهـــا التـــأثير 

نتاـــار للـــف الاـــرام األندلســـي المغربـــي مـــن ميـــ  القـــوة  و األوروبـــي أ و  :ـــا ا مـــا هـــو مـــدى ا
ال:ــع؟ أ و خيــرا ا مــا هــي  هــ  الماــاهر المعمار ــة والفصيــة التــي تعاــس للــف الاــرام اإلســالمي 

 علع العمارة اإلسالمية بمديصتي القاهرة واإلساصدر ة بالفترة قيد الدراسة أ
 الكلمات الدالة :

 األندلسي المغربي .الارام  -    العمارة اإلسالمية . -
  تيجار األعمدة . -   التأثيرات األندلسية المغربية . -
 ال ليج . - -    الاااة المعيصية . -
 و   الب ا  هللا . -

للعمارة اإلسالمية بمصر  همية كبرى دين عماتر بالد الماـر  والمغـرب ، لمـا ماـي بـ           
افيــة ،  ســهمت باــاي رتيســي فــي تاــور وبلــورة رــرم هــ ا القاــر مــن ماانــة سياســية ، ديصيــة ، وثق

العمارة دها علع مر عصور الدول اإلسالمية التي تعاقبت عليها في الحاـ  ، والتـي مافاـت فيهـا 
علــع تلــف الومــدة اإلســالمية العامــة التــي رغــت كليــا وج تيــا علــع ســماتها ، وعصا ــرها المعمار ــة 

 لع ددا ة عهد محمد علي .والفصية ، وللف مص  العهد اإلسالمي الماار ا
م ( ، 1848 – 1805هـــــ / 1265 – 1220كـــار عهـــد محمــــد علـــي باشــــا بمصـــر )           

نقاة تحول ج ر ة في مسار العمارة اإلسالمية ، بما  دخل  من ررم معمار ة وفصية  وروبية وافدة 
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عــد  مــن ، تجلــت بصــماتها واشــحة علــع شــتع العمــاتر التــي ترجــع الــع عهــد  ، وعهــد مــن جــا  ب
الحاام واألمرا  ، دي والعامة من مختل؟ راقات المجتمع المصر  ، وعن للف  قول علي ماـار  
ا ) و ول من  دخي المااني الرومية فـي الـد ار المصـر ة هـو الع  ـ  محمـد علـي فأم:ـر معلمـين 

هــ ا مــن الــروم فبصــوا لــ  ســرا ة القلعــة وســرا ة شــبرى ، ... ، ومــ ا مــ و  فــي اناــا  العمــاتر علــع 
األسلوب دصو  و مراي  ، ... ، وم ا األهالي م و األمرا  فكثرت المااني الرومية فـي داخـي القـاهرة 

 .  (1)وشواميها ( 
علــع الــر   مــن للــف ، فلــ   اــن هــ ا ايــ انا دصها ــة وجــود الاــرام العربــي اإلســالمي فــي           

بعيـد المـدى ريلـة قـرور عديـدة ، العمارة المصر ة خالل تلف المرملة ، لما لـ  مـن تأ ـي وتجـ ر 
والــ   لــ   اــن مــن الســهي محــو   و التخلــي عصــ  بالكليــة ، ومــن جانــب  خــر ، فــر   ســيارة تلــف 
ـي العمـاتر ،  نفـراد السـامة  مـام المعمـار ين األوروبيـين ، ا   ر  الاـرم األوروبيـة الوافـدة علـع جل

، ال ين استهوته  عصا ـر ومفـردات  ه ا ل   مصع من ظهور راتفة من هؤ   المعمار ين األجانب
الاــرام اإلســالمي فــي العمــارة ، فرامــوا  ســتلهمونها لتــ  ين ومخرفــة مصاــهته  ، كمــا اتجــ   خــرور 
مـــصه  الـــع اســـتخدام تلـــف العصا ـــر والمفـــردات لات الاـــابع اإلســـالمي ، وقوفـــا علـــع ر اـــة بعـــ  

سـالمي ، الـ   يتسـ  بجماليتـ  األعيار واألثر ا  في دصا  مصاهت مصممة علـع الاـرام العربـي اإل
وثرات  ال خرفي ، كما كار لعمي بع:ه  في ديوار األوقا) وفي لجصة مفظ اآلثار دور في تأثره  

 .  (2)د لف الارام اإلسالمي 
مــن ناميــة  خــرى ، فقــد ارتااــت محــاو ت اميــا  الاــرام اإلســالمي فــي الربــع األخيــر مــن         

هـــ ( ، باهــور ا تجاهــات الثقافيــة التــي 14 – 13رر العاــر ن ) القــرر التاســع عاــر ، و واتــي القــ
، ومـــن ثــ  ظهـــرت مســـميات مثـــي ا    (3)دعــت الـــع اميـــا  التـــرال المحلــي والح:ـــارة اإلســـالمية 

 . (4)ررام الصه:ة اإلسالمي   ،   الارام اإلسالمي المستحدل   
را بالعمارة اإلسالمية بمصر دوج  كار من دين الارم اإلسالمية التي  قت قبو  وانتاا          

م 20 – 19هــ / 14 – 13عام وبمديصتي القاهرة واإلساصدر ة علع وج  التحديـد خـالل القـرنين ) 
، والواقـــع  ر لهـــ ا الاـــرام  (5)( ، للـــف الاـــرام الوافـــد المعـــرو) دــــ   الاـــرام األندلســـي المغربـــي   

هـــ / 567 – 358  العصــر الفــارمي ) بالعمــارة اإلســالمية المصــر ة   ــول شــاربة فــي القــدم مصــ
هـــ / 648 – 567م ( ، علــع  قــي تقــدير ، ومــرورا باــي مــن العصــر ن األيــوبي ) 1171 – 968

، وقــــــد ســــــاعد  (6)م ( 1517 – 1250هـــــــ / 923 – 648( ، والمملــــــوكي )  1250 - 1171
،  (7)الثقافيــة علــع انتاــار  خــالل تلــف العصــور الثالثــة عديــد مــن العوامــي السياســية ، الديصيــة ، و 

 923األمر ال   جعل  ل   ان ليتوق؟ عصد ه ا الحد ، دـي اسـتمر بقـاي  ابـار العصـر العثمـاني ) 
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 – 1220م ( ، ومــــا تــــال  خــــالل عهــــد محمــــد علــــي وخلفاتــــ  ) 1805 – 1517هـــــ / 1220 –
 م ( .1952 – 1805هـ / 1372

المحـاك  الاـرعية المصـر ة ، من خالل تتاع اإلشارات المصدر ة ، ف:ال عن سجالت           
م ( ، يت:ح للف الح:ور القو  1805 – 1517هـ / 1220 – 923خالل العصر العثماني ) 

علـــع اخـــتال)  ريـــافه   ،  -و يرهمـــا  - (9)بمـــديصتي القـــاهرة واإلســـاصدر ة  (8)لاواتـــ؟ المغاربـــة 
العسار  و  يره  ، ومـا سوا   كانوا من العوام  و الخواص ،  و العلما  والمتصوفة ،  و التجار و 

كار له  من امتداد واسع المجال دين كافة راقات المجتمع المصر  ،  ثـر باـاي كبيـر فـي شـتع 
المصـــــامي الح:ـــــار ة السياســـــية ، الديصيـــــة ، الثقافيـــــة ، ا قتصـــــاد ة ، والعمرانيـــــة و يرهـــــا بـــــالقار 

ب األقصــع ومصــر المصــر  ، ف:ــال عــن الصــالت الود ــة والرســاتي المتاادلــة دــين ماــام المغــر 
 . (10)خالل للف العصر  وعلما  األمهر

م ( ، اســتمر 1952 – 1805هـــ / 1372 – 1220فــي عهــد محمــد علــي وخلفاتــ  )           
هــ ا الح:ــور لاواتــ؟ المغاربـــة ، ميــ   اــير علــي ماـــار  شــمن امصــاتيات  ألعــداد الاواتـــ؟ 

مـن  يـر  –رب والمغاربـة و يـره  م ،  ر عـدد العـ1882هــ / 1299األجصبية بمديصة القـاهرة عـام 
، ومما  اهد ل لف ، ما  شار الي  الجبرتي في مواشع عدة  (11)نسمة  3175يبلغ  –األوروبيين 

، مــن الــدور المهــ  الــ    مــن تار خــ  ، شــمن مديثــ  عــن مــروب محمــد علــي الداخليــة والخارجيــة
، وفــي ماــاركته   (12)كــار  قــوم بــ  عســار المغاربــة المصتامــين فــي جياــ  خــالل تلــف الحــروب 

، ف:ــال عــن مـا  فــاد بــ  مــول بعــ  ماــاهر العالقــات   (13)كـ لف مــع المصــر ين شــد ا نجليــ  
، المـــولع ســـليمار دـــن محمـــد دـــن عبـــد هللا دـــن  الود ـــة دـــين محمـــد علـــي وســـلاار المغـــرب  نـــ ا 

، شـــمن مديثـــ  عـــن ركـــب  (14) م (1822 – 1791/  ـهـــ1238 – 1206) اســـماعيي العلـــو  
 . (15)بي وفيه  المولع ادراهي  ادن المولع سليمار الحاج المغر 
  :ـا مـن خـالل تتاـع اإلفــادات المـ كورة عصـد علـي ماــار  فـي خااـ  ،  ماـن الوقــو)           

علــع  ســما  عديــد مــن الحــارات والــدروب التــي كــار  قاصهــا المغاربــة علــع عهــد  بمــديصتي القــاهرة 
، وكـ لف  (16)لـاع  العـاتالت والمـدر المغربيـة واإلساصدر ة ، علرفـت دهـ   و ممـي بع:ـها اسـما 

، ه ا ف:ال عن  (17)تواجد عديد من العلما  ، المتصوفة ، الارفا  ، والتجار المغاربة ووكاتله  
روا  المغاربة بالجامع األمهر ، وال   ل  ي ل  أتي  علع عهد   هي المغرب لتلقي العلوم الارعية 

، موا ـــا ، ومرافـــة خدميـــة باـــي مـــن القـــاهرة واإلســـاصدر ة  ، ومـــا قـــاموا دبصاتـــ  مـــن مســـاجد (18)بـــ  
 .  (19)وبع  األقالي  األخرى 
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مــن جانــب  خــر ، فطنــ  كــار مــن دــين المعمــار ين األوروبيــين مــن تــأثروا دــ لف الاــرام           
األندلسي ، وقاموا دتصفي  عديد من عصا ر  المعمار ة والفصية دتلـف المصاـهت التـي قـاموا دتصـميمها 

 –إلشرا) عليها بمديصة القاهرة و يرها من مـدر و قـالي  القاـر المصـر  ، وكـار مـن دـين هـؤ   وا
المعمار  األلمـاني كـارل فـور ديبـتو ، والمعمـار  الصمسـاو  يوليـوس فـرانس  –علع سبيي المثال 

باشــا ، وكــ لف المعمــار  الفرنســي  مبــروام دــودر  ، والمعمــار  اإل اــالي مــار و روســي ، وســيأتي 
مقا لكر بع   عماله  المعمار ة التي تجلت فيها مااهر ه ا الارام األندلسي المغربي بـالفترة  

 قيد الدراسة .
ممــا ســبة يت:ــح  ر لكــي مــن الح:ـــور القــو  لاواتــ؟ المغاربــة بمصــر مصــ  العصـــر           

ين الفــارمي علــع  قــي تقــدير ، متــي عهــد محمــد علــي وخلفاتــ  ، وكــ لف ميــي عديــد مــن المعمــار 
األوروبيــين ومــبه  للاــرام اإلســالمي دوجــ  عــام واألندلســي دوجــ  خــاص ،  كبــر األثــر فــي تجلــي 

 – 13عديد مـن ماـاهر هـ ا الاـرام األندلسـي المغربـي علـع العمـاتر اإلسـالمية خـالل القـرنين ) 
م ( ، وفيمـــا يلـــي عـــرن ألهـــ  العصا ـــر المعمار ـــة والفصيـــة التـــي ميـــ ت للـــف 20 – 19هــــ / 14

والتي من خاللها سو) يتبين ما هـو مـدى قـوة  و شـع؟ تـأثير  علـع العمـارة اإلسـالمية  الارام ،
 المصر ة بمديصتي القاهرة واإلساصدر ة في تلف الفترة أ

 تيجان األعمدة :  -1
م ( 1030 – 912هـ / 422 – 300تمي ت بالد األندلس مص  عهد الخالفة بقرراة )           

م ( ، دــصمف فر ــد 1492هـــ / 898دهــا بســقول مملكــة  رنارــة عــام ) ، متــع نها ــة دولــة اإلســالم 
مــن تيجــار األعمــدة ، قاــع فيهــا  شــوارا عــدة مــن مرامــي التقــدم والتاــور ، متــع   ــاح فــي قمــة 

م ( ، 1492 – 1238هــــ / 898 – 635ن:ـــج  وبلورتـــ  خـــالل عصـــر دصـــي نصـــر بغرنارـــة ) 
األ ي من نمـف التيجـار الكورانثيـة ، الـ   ( ، وكار ه ا الصمف من التيجار ماتقا في  1شاي ) 

، و عيــد اســتخدامها بجــامع قرراــة خــالل  كــار شــاتعا فــي العمــاتر الرومانيــة باــا  الج  ــرة اإليبير ــة
، وعـــن هـــ   التيجـــار تاـــورت التيجـــار  (20)م ( 912 – 755هــــ / 300 – 138عهـــد اإلمـــارة ) 

رام اسـالمي خـالم مصـ  عهـد الحاـ  القرربية في عهد الخالفة ، ث  ما لبثت  ر   ـاحت لات رـ
 .  (21)م ( 966 – 962هـ / 355 – 351المستصصر بجامع قرراة ) 

 (22)كانت تلف التيجار القرربية األ ي ال   اشتقت مص  تيجار بالد األندلس األخـرى           
،  (23)م ( 1091 – 1030هــ / 484 - 422، وعصها تاـورت تيجـار عصـر ملـو  الاواتـ؟ ) 

م ( ، انتقي ه ا الصمف القرربي الـع 1144 – 1069هـ / 539 – 462ر المراباي ) ومع العص
بالد المغرب ، وظي هو الصمف الااتع بعماتر العصور التالية مـرورا باـي مـن العصـر ن المومـد  

م ( 1464 – 1269هـــ / 869 – 668م ( ، والمر صــي ) 1269 – 1144هـــ / 668 – 539) 
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م ( ، ومــــا تــــال  خــــالل العصــــر 1658 – 1553هـــــ / 1069 – 961، ثــــ  العصــــر الســــعد  ) 
 م ( .1860 – 1658هـ / 1276 – 1069العلو  ) 
اتس  ه ا الصمف من التيجار باي من األندلس والمغرب داع  الخصاتم الفصيـة ، التـي          

  جعلت مص  نماا فر دا ممي ا عن نااتر  من  نمال التيجار األخـرى دـاالد الماـر  ومصـر ، وهـ 
الســـمات تتمثـــي فـــي  ر التـــاج يتكـــور مـــن ثالثـــة مســـتو ات ، الســـفلي مصهـــا المتصـــي دبـــدر العمـــود 

( ،  1، شـــاي )  (24) ســـاواني الاـــاي ، قـــوام مخرفتـــ  تلـــف ال خرفـــة المعروفـــة دــــ   ر س الحيـــة   
 علوهـــا المســـتوى الثـــاني األوســـف مـــن التـــاج ، وهـــو ماعـــب الاـــاي ، قـــوام مخرفتـــ  تور قـــات نااتيـــة 

فـــي  وشـــار تصاظر ــة بالتقادـــي والتـــدادر ، ماـــررة بصـــورة مماثلـــة  –فـــي  الـــب األمـــوال   – ملســا 
باألوج  األربعة له ا الماعب ، والتي  حد كي مصها تور قتار رتيسيتار في وشـع تـدادر ، تصالقـار 

( ،  مـــا المســـتوى الثالـــ   2مـــن المركـــ  لتصتهـــي كـــي مصهمـــا باـــر) ملتـــو الـــع الـــداخي ، شـــاي ) 
هو  مثي قرمة ) ربلة ( التاج ، والتي داتما ما تكور مقعـرة الاـاي ، خاليـة مـن ال خرفـة واألخير ف

 ( . 2،  1في  الب األموال ،  شاال ) 
ار هــ   الخصــاتم الفصيــة الرتيســية   ــاحت  كثــر تبلــورا وتجســيدا خــالل عصــر دصــي           

 668بــالمغرب ) م ( ، وعصــر دصــي مــر ن 1492 – 1238هـــ / 898 – 635نصــر بغرنارــة ) 
( ، لتاــــي األ ــــي الــــ   ســــار عليــــ  هــــ ا  2،  1م ( ،  شــــاال ) 1464 – 1269هـــــ / 869 –

 .  الصمف من التيجار خالل العصر ن السعد  والعلو  بالمغرب
في شو  العماتر اإلسالمية بمديصتي القاهرة واإلساصدر ة خالل الفترة قيد الدراسة ، نجد           

مف من التيجار األندلسية ، والتي ل  تقتصر علع نور بعيص  من العماتر دور م:ورا قو ا له ا الص
 خــر ، دــي نجــدها باــي مــن العمــاتر الديصيــة والمدنيــة علــع الســوا  ، وجر كانــت بصــورة  كثــر تجليــا 

 بالعماتر الديصية عن نااترها بالعماتر المدنية .
 – 13بالعمـاتر الديصيـة خـالل القـرنين ) من الصمالج التي تعاس تلف التيجار األندلسية           

هــــــ / 1309م ( ، تيجـــــار ديـــــت الصـــــالة بجـــــامع اإلمـــــام الاـــــافعي بالقرافـــــة ) 20 – 19هــــــ / 14
م ( ، لومة ) 1896هـ / 1314( ، تيجار ماهد السيدة نفيسة بالقاهرة )  1م ( ، لومة ) 1891

( ، تيجــار  3م ( ، لومــة ) 1897هـــ / 1315( ، تيجــار الــروا  اليااســي بالجــامع األمهــر )  2
، لومة  (25)م ( 1903هـ / 1321ديت الصالة بجامع العراقي بمديصة تال في محافاة المصوفية ) 

( ، وك لف تيجار ديت الصالة والااتكة الخارجية التي تتقدم الواجهة الغربية من ماهد السيدة  4) 
يجـار ديـت الصـالة بجـامع  ممـد ( ، ت 6،  5م ( ، لومـات ) 1904هــ / 1322سايصة بالقاهرة ) 

( ، تيجـار  8،  7م ( ، و  :ا تـاجي محرابـ  ، لومـات ) 1922هـ / 1340 حيع باإلساصدر ة ) 
( ، و خيــرا ، تيجــار  9م ( ، لومــة ) 1940هـــ / 1359ديــت الصــالة بالماــهد ال  صبــي بالقــاهرة ) 
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هــ / 1382يـوبي بالمصيـي ) الااتكة التي تتقدم المدخي الرتيسي الغربي من جـامع  ـالا الـدين األ
 ( . 10م ( ، لومة ) 1962

فيمــا يتعلــة بالعمــاتر المدنيــة التــي اشــتملت علــع هــ   التيجــار لات الــصمف األندلســي ،           
نجــد تلــف الااتكــة الراتقــة التــي تقــع بالجهــة الاــررية مــن القاعــة الرتيســية بســرا  اإلقامــة مــن قصــر 

( ، محاكــاة  11، والتــي جــا ت تيجانهــا ، لومــة )   م (1929/  ـهــ1348) محمــد علــي بالمصيــي 
( ، وكـ لف  12 ر حة لاع  تيجار األعمدة دبهو الساار من قصور ممـرا   رنارـة ، لومـة ) 

تيجــار البواتــف الخارجيــة التــي تتقــدم الجهــة الاــررية مــن مبصــع اقامــة الســفير الفرنســي بالقصصــلية 
 . (26)الفرنسية بالجي ة 

 ، فطنـــ  مــن خــالل امــدى الصــور األرشـــيفية (27)الج  ــرة بحــي اإلســماعيلية   مــا قصــر          

، يت:ــح مـدى التــأثر الاــديد بـالارام المعمــار  والفصــي األندلسـي دبهــو الســاار  (28)للقصـر القــد   
( ، و  تــ ال كــي مــن الاــاتكتين الخــارجيتين باــي مــن الــواجهتين  13مــن ممــرا   رنارــة ، لومــة ) 

( ، ال نجــد العقــود  15،  14مبصــع الســالملف شــاهدة علــع للــف ، لومــات )  الاــررية والغربيــة مــن
محمولــة علــع  ــفو) مــن  –لاتعــة الصــيت بــالارام األندلســي المغربــي  –المفصصــة المتجــاومة 

( ، شــــديدة  17،  16األعمــــدة المعدنيــــة الرشــــيقة ،  علوهــــا تيجــــار  ندلســــية الاــــرام ، لومــــات ) 
( ، والجـــدير  12، لومـــة )  (29)ار بقصـــور الحمـــرا  بغرنارـــة المحاكـــاة لتيجـــار  عمـــدة دهـــو الســـا

بالــ كر  ر هــ ا القصــر مــن  عمــال بعــ  المعمــار ين األوروبيــين الــ ين تــأثروا كثيــرا فــي  عمــاله  
بـالارام المعمـار  والفصـي األندلسـي ، وهمــا كـي مـن المعمـار  األلمــاني كـارل فـور ديبـتو ، الــ   

را  الـ   قــام ددراســت  لمـدة ســتة  شــهر مصـدر الهــام لــ  فــي سـافر الــع اســاانيا ، وكـار قصــر الحمــ
 . (30)  لب  عمال  المعمار ة ، والمعمار  الصمساو  يوليوس فرانس باشا 

مــن خــالل تلــف الصمــالج المــ كورة يت:ــح مــدى الح:ــور القــو  لــصمف التيجــار األندلســية           
م ( 20 – 19هــ / 14 – 13القـرنين )  بالعمارة اإلسالمية في مديصتي القـاهرة واإلسـاصدر ة خـالل

، والتي كانت  كثر م:ورا بالعماتر الديصية عصها بالعماتر المدنيـة ، والمالمـظ عليهـا جميعـا  (31)
لهـ ا الـصمف مـن  –السـادة لكرهـا  –دوج  عام  نهـا مافاـت علـع تلـف الخصـاتم الفصيـة الرتيسـية 

ـــة مســـتو ات ، الســـفلي مصهـــا التيجـــار بالعمـــاتر األندلســـية والمغربيـــة ، مـــن ميـــ  كون هـــا مـــن ثالث
 ساواني الااي ، قوام  مخرفة ر س الحية ،  علو  المستوى الثاني الماعب ، وقوامـ  تور قـات فـي 

مخرفــة محار ــة  –فــي بعــ  األميــار  – وشــار تصاظر ــة بالتقادــي والتــدادر ، تحصــر فيمــا ديصهــا 
ر مقعـرة الاــاي ، خاليــة مــن ال خرفــة ، محـورة ، ثــ  المســتوى الثالــ  وهـو ربلــة التــاج ، والتــي تكــو 

 ( . 17،  16،  12 – 1لومات ) 
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 الشبكة المعينية :  -2
هي من  ه  العصا ـر المعمار ـة ال خرفيـة علـع العمـارة باـي مـن األنـدلس والمغـرب مصـ            

م ( ، وهـــ   ال خرفـــة عاـــارة عـــن شـــااة 1269 – 1144هــــ / 668 – 539العصـــر المومـــد  ) 
المعيصــات ، مترا ــة بجــوار بع:ــها الــاع  ، لات  شــاال مخرفيــة متعــددة ، ا   ر متصــلة مــن 

( ،  3، شـاي )  (32) كثرها شيوعا داالد األندلس والمغرب للف الصور المعـرو) دــ   كتـ؟ ودرج   
وقد اختل؟ الاامثور مول األ ـي فـي ظهـور هـ ا الصـور مـن ال خرفـة ، وجر كـار الـراجح مصهـا هـو 

ة تقــارع العقــود المفصصــة بجــامع قرراــة خــالل التوســعة الكبــرى التــي تمــت بــ   نهــا تولــدت نتيجــ
 . (33)م ( 966 – 962هـ / 355 – 351علع عهد الحا  المستصصر ) 

قامـــت هــــ   ال خرفــــة دــــدور كبيـــر فــــي عمــــاتر العصــــر المومـــد  ، ميــــ  نجــــدها تــــ  ن           
وكــــ لف الاــــادة الثــــاني مــــن  ( ، 4، شــــاي )  (34) ــــومعة ) م  نــــة ( جــــامع القصــــاة بطشــــبيلية 

، وكــي مــن  ــومعتي جــامع  (35) ــومعة جــامع الكتبيــة ، كأقــدم نمــولج قــات  لهــا دــاالد المغــرب 
 1269هــ / 869 – 668مسار بالربـال ، وجـامع القصـاة بمـراكو ،  مـا فـي العصـر المر صـي ) 

تر للــف م ( ، فقــد ماد ا هتمــام دهــ   ال خرفــة ، بحيــ    ــاحت  كثــر شــيوعا علــع عمــا1464 –
العصــر ســوا  الديصيــة  و المدنيــة ، كمــا تعــددت  نمارهــا ، و  ــاحت  كثــر ثــرا  عمــا كانــت عليــ  

م ( ، ال نجـدها علـع الصـوامع   1269 – 1144هــ / 668 – 539خالل العصـر المومـد  ) 
تكاد تخلو من تكسيتها داالرات ال ليج ، متعددة األلوار واألشاال ال خرفيـة ،  مـا داخـي المصاـهت 
فأشحت عاارة عن ارارات هصدسية ت:  دـداخلها عديـد مـن ال خـار) الصااتيـة والصقـوا الكتاديـة ، 

هـــ / 898 – 635وهــي فــي للــف كلــ  محاكيــة لصااترهــا بعمــاتر  رنارــة فــي عصــر دصــي نصــر ) 
علـع  –م ( ، والتي شهدت قصوره  بالحمرا  شيوعا كبيرا لها ، مسب ما نجد  1492 – 1238

 ( . 5قبتي دهو الساار ، شاي ) ب –سبيي المثال 
ــــة راتجــــة ا نتاــــار خــــالل العصــــر الســــعد  )            ــــت هــــ   ال خرف هـــــ / 1069 – 961ظل

م 1860 – 1658هـــ / 1276 – 1069م ( ، ومـا تـال  مـن العصـر العلـو  ) 1658 – 1553
،  ( ، الــع الوقــت الحاشــر ، مفاظــا علــع للــف المــورول األندلســي بــالمغرب ريلــة قــرور عديــدة

 وتأكيدا في الوقت لات  علع األهمية الفصية التي امتلتها بالارام األندلسي المغربي .
من خالل العماتر اإلسالمية بمديصتي القاهرة واإلساصدر ة في الفترة قيـد الدراسـة ،  ماـن           

صمـالج الوقو) علع عديد من الصمالج التي تعاس ه ا الصـور مـن ال خرفـة ، ولعـي مـن  دـرم تلـف ال
( ، فه ا البرج محاكاة  ـر حة  18، درج الساعة الملحة بقصر المصيي مجاورا للمسجد ، لومة ) 

لـــاع   ـــوامع كـــي مـــن العصـــر ن المومـــد  والمر صـــي ، ال جـــا  مربـــع المســـقف كمـــا هـــو الحـــال 
بصــوامع بــالد األنــدلس والمغــرب ، ومــن ناميــة  خــرى لعبــت الاــااة المعيصيــة الــدور الرتيســي فــي 
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الواجهــات األربــع للبــرج مــن  ســفلها الــع  عالهــا ، مثلمــا هــو األمــر فــي العصــر المومــد   مخرفــة
( ،  19( ، و ــومعة جــامع القصــاة بمــراكو ، لومــة )  4بصــومعة الخيرالــدا بطشــبيلية ، شــاي ) 

( ، كمـــا  ر هــ ا الصــور مـــن  20وكــ لف  ــومعة الجـــامع الكبيــر المر صــي بفـــاس الجديــد ، لومــة ) 
( ،  21ة ال   ي  ن واجهـات للـف البـرج هـو المعـرو) دــ   كتـ؟ ودرج   ، لومـة ) الاااة المعيصي

 األكثر شيوعا بعماتر األندلس والمغرب . –كما سبة اإلشارة  –وهو 
  :ا من دين العماتر التي امتلت فيها ه   الاااة المعيصية ماانة مهمة في مخرفتهـا ،           

، ميــ  نراهــا تــؤرر  علــع الواجهــات  (36)ار   بال مالــف القصــر المعــرو) دـــ   قصــر دصــت الســلا
(  22الخارجية للقصر ، ارتكاما علع باتكة ممتـدة مـن األعمـدة لات العقـود المفصصـة ، لومـة ) 

( ، كمــا  20،  19، مســب مــا نجــد  بصــوامع كــي مــن العصــر ن المومــد  والمر صــي ، لومــات ) 
، المالـة علـع الصيـي ، جـا ت هـي األخـرى م  صـة  ر البوابة الخارجية للقصر مـن ناميتـ  الاـررية 

( ، علــع  ر  هــ  األمثلــة التــي تعاــس تلــف  23فــي كافــة  ج اتهــا دتلــف الاــااة المعيصيــة ، لومــة ) 
ال خرفة ده ا القصر ، ما نجد  بالقاعة الرتيسية التي  ف:ي اليها المدخي الرتيسي الغربـي ، فهـي 

ي جهـة مـن جهاتهـا األربـع باتكـة مـن  ربعـة  عمـدة ، عاارة عن مسامة مربعة المسقف ،  حـدها باـ
تحمــي ثالثــة عقــود مفصصــة ،  عالهــا  وســاها ،  علوهــا جميعهــا شــااة مــن تلــف المعيصــات علــع 

( ، لتــ كر فــي هــ ا كلــ  دصااترهــا بقبتــي دهــو الســاار  25،  24 رشــية مــن الجــم ، لومــات ) 
 ( .  5بحمرا   رنارة ، شاي ) 

مــن المحاكــاة لقصــور الحمــرا  نجــد   :ــا تلــف ال خرفــة المعيصيــة مصفــ ة  علــع هــ ا الصحــو          
، لومـة )  (37)بالجم لتغمـر مـواتف قاعـة الاـرام التركـي الكبـرى بقصـر عمـرو ادـراهي  بال مالـف 

والتي تعد كلها  –سيأتي لكرها فيما بعد  –( ، مع بع  مااهر التأثيرات األندلسية األخرى  26
لحمـرا  بغرنارـة علـع فصـور للـف القصـر بالقـاهرة خـالل المرملـة قيـد  دى مقيقي لفصـور قصـور ا

 الدراسة .
اشافة الع ه   الصمالج ، فقد مايت تلف ال خرفة بأهميـة كبـرى   :ـا فـي تـ  ين عديـد           

( ،  27م ( ، لومـة ) 1904هــ / 1322من القااب ، مسب مـا نـرا  بقاـة ماـهد السـيدة سـايصة ) 
صــة مــن الــداخي دتور قــات نااتيــة ماــررة فــي  وشــار تصاظر ــة بالتقادــي والتــدادر وهــي دتلــف القاــة م  

، كمــا نجــد هــ   الاــااة المعيصيــة تــ  ن راــة مــدفن ســليمار باشــا الفرنســاو  بمصــر القد مــة ،  (38)
( ، و  :ا تـ  ن المسـتوى السـفلي مـن األعمـدة المعدنيـة بأركـار المـدفن مـن الخـارج ،  28لومة ) 
مـــرة ثالثـــة نراهـــا مـــن خـــالل تقـــارع باتكـــة العقـــود الماونـــة للمســـتوى الســـفلي مـــن ( ، و  29لومـــة ) 

السياج المعدني المحيف ده ا المدفن من الخارج ، وفة مـا شـار بالعمـارة والفـن األندلسـي المغربـي 
، علـع نسـة  (39)( ، وه ا المدفن من  عمال المعمار  األلماني كارل فـور ديبـتو  30، لومة ) 
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ألندلسية ، وجلع ه ا المعمار  األوروبي تصسب   :ـا تلـف البواتـف الحديد ـة التـي  كاا  القصور ا
( ،  15،  14تتقــدم الواجهتــار الاــررية والغربيــة مــن مبصــع الســالملف بقصــر الج  ــرة ، لومــات ) 

الـع جانـب العقـود المتجـاومة ونمـف التيجـار األندلسـية سـادة اإلشـارة  –والتي ل  تخي هـي األخـرى 
 ( . 31مخرفة تلف الاااة المعيصية ، لومة )  من –اليها 

كـــ لف مـــن دـــين القاـــاب التـــي ت  صهـــا هـــ   الاـــااة المعيصيـــة ، راـــاب جـــامع  دـــي الياـــاس           
( ، وعمـارة وتصـمي  هـ ا الجـامع مـن  32م ( ، لومة ) 1943هـ / 1362المرسي باإلساصدر ة ) 

ار هـ   القاـاب جـا ت   :ـا قبتـا المـدخي ، وعلع  ـر  (40) عمال المهصدس اإل االي مار و روسي 
( ، و خيرا ،  33م ( ، لومة ) 1962هـ / 1382الرتيسي بجامع  الا الدين األيوبي بالمصيي ) 

لعبــت هــ   ال خرفــة دورا بــارما فــي مخرفــة الواجهــات الخارجيــة لجــامع  ممــد  حيــع باإلســاصدر ة ) 
فتها لبـوارن العقـود الحاملـة لقاـة ( ، ف:ال عن مخر  35،  34م ( ، لومات ) 1922هـ / 1340

 ( .  36، لومة )  (41)م ( 1911هـ / 1329جامع الرفاعي بالقاهرة ) 
الاـارمة فـي  -لعل  من خالل ه   األمثلة يت:ح   :ا مدى ما مايت بـ  تلـف ال خرفـة           

ر ة خــالل مــن ماانــة و هميــة كبــرى بعمــاتر مــديصتي القــاهرة واإلســاصد –الاــرام األندلســي المغربــي 
 م ( .  20 – 19هـ / 14 – 13القرنين ) 

 الزليج : -3
 سلوب التكسـية بـال ليج مـن  هـ  الخصـاتم التـي تميـ ت دهـا عمـاتر بـالد األنـدلس  عد           

والمغــرب ، علــع خــال) بــالد الماــر  ومصــر ، وقــد  شــار الــع للــف المقــر  التلمســاني فــي ســيا  
ا ) و صـصع باألنـدلس نـور مـن المفصـم المعـرو) فـي مديث  عن بع  ف:ـاتي األنـدلس بقولـ  

الماــر  بالفسيفســا  ، ونــور ياســف بــ  قاعــات د ــاره   عــر) بــال ليجي  اــا  المفصــم ، وهــو لو 
.  (42)  لــوار عجياــة  قيمونــ  مقــام الرخــام الملــور الــ    صــرف   هــي الماــر  فــي مخرفــة ديــوته  (

ين ماروا بــالد المغــرب فــي عهــد الســلاار  دــي كمــا  شــار الــع للــف   :ــا  مــد الرمالــة الماــارقة الــ 
م ( ، وهـــو ادـــن ف:ـــي هللا العمــــر  ) ت 1348 – 1330هــــ / 749 – 731الحســـن المر صـــي ) 

م ( ، ميـ   قـول عـن الـ ليج شــمن مديثـ  عـن مديصـة فـاس ا ) وتفـرا بالرخــام 1348هــ / 749
، بــأنوار األلــوار البــي   د ــاراته  وبــال ليج ، وهــو نــور مــن اآلجــر مــدهور دــدهار ملــور كالقاشــاني

والسود واألمر  واأل فر واألخ:ـر ومـا يتركـب مـن هـ   األلـوار و الاـ  األمر  الكحلـي ، ومـصه  
 .  (43)من يتخ  مص  ومرات لحياار الدور ( 

من خالل تلف اإلفادات المصدر ة الدريقة مـول هـ   المـادة ال خرفيـة ، يت:ـح  نهـا ممـا           
لس والمغرب علع خال) بالد المار  مسب ما سـبة اإلشـارة ، كمـا يتبـين اختصت ب  بالد األند

كـ لف األلــوار الاــاتعة فــي تـ جيج تلــف الاالرــات الخ فيــة ، ومـن ناميــة  خــرى ، مواشــع اســتخدام 
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تلــف الاالرــات فــي تكســية الــدور والقصــور وبــاقي المصاــهت دــاالد األنــدلس والمغــرب ، وللــف علــع 
 الدراسة .نحو ما سصجد  بالصمالج قيد 

ماي  سلوب ال خرفـة بـال ليج بانتاـار واسـع المـدى خـالل عصـر دصـي نصـر بغرنارـة )          
 – 668بالمغرب )  –معا ر ه   –م ( ، وعصر دصي مر ن 1492 – 1238هـ / 898 – 635
م ( ، و  تــ ال الاــواهد الماد ــة باــي مــن قصــور الحمــرا  ، والمــدارس 1464 – 1269هـــ / 869

حواشر المغرب الكبرى مثي فاس ، مـراكو ، وماصـاس شـاهدة علـع للـف ، ور ـ  توقـ؟ المر صية ب
م ، ظلـت بـالد المغـرب 1492هــ / 898عجلة الح:ارة األندلسية بعد سقول مملكة  رنارة عام 

 1069م ( ، والعصــر العلــو  ) 1658 – 1553هـــ / 1069 – 961خــالل العصــر الســعد  ) 
الوقــت الحاشــر ، محافاــة علــع للــف المــورول الفصــي  م ( ، الــع1860 – 1658هـــ / 1276 –

فـــي ال خرفـــة ، مـــع بعـــ  التاـــورات التـــي رـــر ت عليـــ  فـــي األلـــوار ، و شـــاال ال خـــار) الصااتيـــة 
 والهصدسية .

هـــ / 14 – 13تعاــس العمــارة اإلســالمية بمــديصتي القــاهرة واإلســاصدر ة خــالل القــرنين )          
مـن األهميـة لهـ ا األسـلوب الفصـي فـي ال خرفـة ، ولعـي مـن  م ( ، نمالج علع قدر كبير20 – 19

 ه  ه   الصمالج ، تلف التكسية البد عة التي ماي دها محراب الجامع الحسيصي بالقاهرة ، لومـة ) 
( ، فقــد جمعــت هــ   الاالرــات ال ليجيــة عديــد مــن الخصــاتم الفصيــة التــي شــاعت دتكســيات  37

م ( ، علـع 1860 – 1658هــ / 1276 – 1069و  ) الـ ليج دـاالد المغـرب خـالل العصـر العلـ
الــع جانــب عديــد مــن الصقــوا الكتاديــة  –وجــ  التحديــد ، والجــدير بالــ كر  ر هــ   التكســية تاــتمي 

علـــع نقاـــين تســـجيليين يؤرخـــار لهـــا ، األول يتوســـف الـــصقو القر نـــي  –القر نيـــة والدعاتيـــة و يرهـــا 
انتهــع بحمــد هللا ( ،  مــا الــصقو  1304ول ( ســصة الــداتر بعقــد المحــراب ، و قــر  ا ) ربيــع ل ) األ

التســجيلي الثــاني فيقــع علـــع  ســار المواجــ  للمحـــراب ، يــ  ن  مــد تـــروس األراــا  الصجميــة التـــي 
تكســو هــ ا الجانــب ، ميــ   قــر  ا ) اللهــ  كــن درممتــف خيــر مجــام  ) كــ ا ( لمصاــ   عبــد الوامــد 

  ( . 38( ، لومة )  1303التام  سصة 
الع جانب الخصاتم الفصيـة اآلتـي  –تكمن  همية ه ا الصقو التسجيلي في كون   قاع           
 (44)دصساة تلف الكسوة الخ فية الع  مد المعلمين المغاربة ، وهو عبد الوامـد التـام   –لكرها  نفا 

، ومــن ناميــة  خــرى تبــرهن علــع  ر المغاربــة كــار   يــ ال لهــ  م:ــور قــو  بمصــر متــع للــف 
، و خيرا ، تبرم مدى ما كار يتمتع ب  هؤ   الصصار المغاربة من ماانة في  (45)أخر التار خ المت

فــي للــف العهــد دــين  وســال الفصــانين المحليــين ، ممــا دعــع الحاــام واألمــرا  الــع اســصاد مثــي هــ   
 المهام الفصية اليه  .
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، لومــة )  مــن خــالل ناــرة عامــة علــع تلــف التكســية ال ليجيــة بمحــراب الجــامع الحســيصي          
( ،  مان القول  نها تعاس  ورة مية له ا األسلوب ال خرفي داالد المغرب خالل تلف الفترة  37

المعا رة ، والتي نجد لها عديد من الصمالج بقصور ومصاهت العصر العلو  بالحواشر الكبرى ، 
لي والقصر كمراكو ) قصر الستيصية وقصر الااهية نمولجا ( ، وفاس ) قصر الااحا  بفاس الاا

الملكــــي بفــــاس الجديــــد نمولجــــا ( ، وماصــــاس ) القصــــور اإلســــماعيلية بالقصــــاة وكــــ لف ال:ــــر ح 
 اإلسماعيلي نمولجا ( ، و يرها من مواشر المغرب .

ار الخصاتم الفصية التي اتسمت دها تلف التكسية ، والتي تبرم التأثر الكبير دصااترهـا           
عديدة ، و أتي علع ر سـها األلـوار المسـتخدمة ممثلـة فـي األمر  ، داالد المغرب خالل تلف الفترة 

األمر  المــــاتي ، األممــــر الامــــارمي ، واأل ــــفر العســــلي ، األخ:ــــر ، األدــــي  ، واألســــود ، 
( ، وهـــي امـــدى التاـــورات التـــي  39، لومـــة )  (46)وكـــ لف مخرفـــة األراـــا  الصجميـــة العصكبوتيـــة 

، ه ا  (47)بالمغرب  -وما تال   –عصر العلو  الثال  رر ت علع مخرفة الابة الصجمي خالل ال
( ،  41،  40، لومـات )  (49)، و ظفـار السـاع  (48)ف:ال عن دروم كي من الارافات الاخار ـة 

و يرها من الومـدات الهصدسـية األخـرى التـي مايـت بانتاـار كبيـر دتكسـيات الـ ليج دـاالد المغـرب 
 خالل تلف الفترة  . 

ر من  ه  مـا تتسـ  بـ  تلـف التكسـية ال ليجيـة بمحـراب الجـامع الحسـيصي ، هـو  خيرا ، فط          
، في تصفي  عديد من الصقوا الكتاديـة ، لومـات  (50)استخدام التقصية المعروفة دـ   ال ليج المقار   

هـ 898 – 635( ، وهو  سلوب فصي انتار بقصور الحمرا  في عصر دصي نصر )  42،  38) 
 – 668ومصهــــا عــــر) رر قــــ  الــــع المغــــرب خــــالل العصــــر المر صــــي )  م ( ،1492 – 1238/ 

م ( ، و  تــ ال الاــواهد الماد ــة بمــدارس للــف العصــر باافــة مواشــر 1464 – 1269هـــ / 869
( ، علــع  43، لومــة )  (51)المغـرب تعاــس  ــورا فصيـة  صيــة لهــ ا األسـلوب فــي ال خرفــة بـال ليج 

دية هو  نها مصف ة بخف الثل  ، ال   ع  استخدام  خالل  ر ال   يلفت ا نتاا  دتلف الصقوا الكتا
، الـ   اتسـ   (52)تلف الفترة علع العماتر اإلسالمية بمصر ، وليسـت بـالخف الماـرقي المتمغـرب 

داع  الخصاتم ال   مي ت  عن للف الخف المارقي ، األمر ال   يبين مدى انصهار الصصار 
، و نه  كما  ْثـروا تلـف المصاـهت بعديـد مـن  (53)بمصر  والحرفيين المغاربة داخي األوسال الحرفية

مااهر ررامه  الفصي األندلسي المغربـي ، تـأثروا فـي الوقـت لاتـ  دـاع  األسـاليب الفصيـة المحليـة 
 . (54)التي كانت متداولة بمصر خالل العصور اإلسالمية المتعاراة 

في ال خرفة بالفترة قيـد الدراسـة ،  من دين الصمالج التي تعاس   :ا ه ا األسلوب الفصي          
التكســيات ال ليجيــة التــي ماــي دهــا قصــر المصيــي بالقــاهرة ، ميــ  كســيت دركــاة المــدخي الرتيســي 
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للقصر بمواشع عدة مصها دتوليفات متعددة من بالرات ال ليج وفة األسلوب األندلسي المغربي ، 
الخ فيـة علـع الاـرام العثمـاني )  ( ، في تصا   راتة مع  خرى من الاالرـات 45،  44لومات ) 

التركــي ( ، وجلــع جانــب تكســيات الــ ليج دهــ   الــدركاة ، فهصــا   خــرى تغاــي جميــع جــدرار القاعــة 
العليا بالاادة األول من سرا  ا ستقاال ، ف:ال عن المستوى السفلي علع  مين و سار مـدخلها 

 تسميتها دـ   القاعة المغربية   .علع  -بالمقام األول  –( ، وهو ما ممي  47،  46، لومات ) 
  يـ ال هـ ا القصـر  اـتمي علــع م  ـد مـن الصمـالج التـي تبــرم هـ   األسـلوب الفصـي فــي           

التكسية وال خرفة ، ال نجد تلف الاالرات ال ليجية تكسو دخلة السقا ة الملحقة بالقصر علع  سار 
( ،  مـــا المـــدخي الخـــاص دتلـــف  48)  المتجـــ  مـــن ســـرا  ا ســـتقاال الـــع ســـرا  اإلقامـــة ، لومـــة

السرا  األخيرة ، فقد كسيت كافـة األجـ ا  السـفلع مـن الجـدرار داالرـات مـن الـ ليج تؤلـ؟  راـا  
( ، وفــة نااترهــا بقصــور  49نجميــة ،  علوهــا  فــار   مــن مخرفــة الاــرافات المدرجــة ، لومــات ) 

 ( .  50ممرا   رنارة ، لومة ) 
ده ا القصر ل لف األسلوب الفصي في ال خرفة ، الـ   تميـ ت بـ  كـي  ار الح:ور القو            

من بالد األندلس والمغرب ، دال باي  رامة علـع مـدى مـا ماـي بـ  الاـرام األندلسـي المغربـي 
من ماانة بعماتر مصر اإلسالمية علع عهد ماام و مرا  األسـرة العلو ـة بمصـر خـالل القـرنين ) 

المرملــة التـــي شــهدت تــأثيرا قو ـــا للاــرم المعمار ــة والفصيـــة  م ( ، وهــي20 – 19هـــ / 14 – 13
مسـب مـا  –األوروبية ، األمر ال   يؤكد من جانب  حة ما ورد بالصقو التسجيلي لهـ ا القصـر 

مــن  ر اناــات  كــار ر اــة مــن مصاــ   إلميــا  الفصــور اإلســالمية وججــال  لهــا ، ومــن  –ســبة لكــر  
دها الصصار والحرفيور المغاربة لدى الحاام واألمرا  بمصر جانب  خر ، تبرم الماانة التي تمتع 

 دتلف الفترة ، و ن  كار من دين هؤ   األمرا  من يرعع للف الارام األندلسي المغربي .
من األمثلة المهمة ك لف ، التي يتجلع فيهـا هـ ا األسـلوب الاـاتع فـي الاـرام األندلسـي           

درار القاعــة الصــيفية بالاــادة العلــو  مــن مصــ ل روســور  دــو المغربــي ، التكســيات التــي تــؤمر جــ
( ، ميـــ  يت:ـــح مـــن هـــ   التكســـيات  51، لومـــة )  (55)م ( 1947هــــ / 1367جبـــي بـــالجي ة ) 

ال ليجية التأثر الاديد باألسلوب الفصي ال   شار بقصور الحمـرا  بغرنارـة فـي عصـر دصـي نصـر 
  األلــوار المســتخدمة ،  و مــن ميــ  م ( ، ســوا  مــن ميــ1492 – 1238هـــ / 898 – 635) 

، التـي  (56)مخرفة األراـا  الصجميـة الماونـة لهـا ،  و تلـف الاـرافات المعروفـة دــ   شـرافات ماـة   
 تتوج ه   التكسيات .

 خيــرا ، مــن دــين المصاــهت التــي لــ  تخــي مــن هــ ا األســلوب الفصــي ، مــدفن ســليمار باشــا           
ســبة اإلشــارة الــع  ر بعــ   جــ ا  وعصا ــر للــف المــدفن م صتهــا الفرنســاو  بمصــر القد مــة ، وقــد 

مخرفة الاااة المعيصية المعروفة في الارام األندلسي المغربي ، وكـ لف فـطر المسـتوى السـفلي مـن 
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جدرار للف المدفن من الداخي  عاس وجها  خر من  وجـ  تـأثيرات الاـرام األندلسـي علـع عمـاتر 
م ( ، ممـــــثال للـــــف فـــــي تكســـــيتها 20 – 19هــــــ / 14 – 13مصـــــر اإلســـــالمية خـــــالل القـــــرنين ) 

( ، والتــي  علوهــا الــع  ــرة القاــة التــي تعلــو قاعــة المــدفن ، عديــد  52داالرــات الــ ليج ، لومــة ) 
، مســب الاــاتع باــي مــن بــالد  (57)مــن المســامات ال خرفيــة الهصدســية والصااتيــة المصفــ ة بــالجم 

نــة الرفيعــة التــي تبو هــا للــف الاــرام األندلســي ، األنــدلس والمغــرب ، ليؤكــد هــ ا   :ــا علــع الماا
وال    ثار  بع  المعمار ين األوروبيين فـي  عمـاله  المعمار ـة تحـت رعا ـة ماـام األسـرة العلو ـة 

من  عمال المعمـار  األلمـاني كـارل فـور ديبـتو  –كما سبة ال كر  –بمصر ، ال ار ه ا المدفن 
، والـ   ماـي هـو اآلخـر بم  ـد مـن تـأثيرات الاـرام  ، المصسوب ل    :ـا قصـر الج  ـرة بال مالـف

 ( .  31،  17 – 13األندلسي بقصور الحمرا  بغرنارة ، لومات ) 
 العبارة الدعائية ) وال غالب إال هللا ( :  -4

ـــب ا  هللا   ، كانـــت شـــعار ماـــام دصـــي نصـــر            ـــارة ا   و   ال ـــف اليا ـــوم  ر تل مـــن المعل
ولــــ ا عــــ  اســــتخدامها علــــع كافــــة مــــهثره   م ( ،1492 – 1238/  ـهــــ898 – 635) بغرنارــــة 

المعمار ة والفصية ، فال  ااد  خلو مصها موشع من قصوره  بالحمرا  ، ممتـدة فـي تكـرار داتـ  الـع 
 –كمــا  اــير بعــ  الاــامثين  –مــا   نها ــة ، وبصــور و شــاال فصيــة  صيــة متصوعــة ، ال كــار لهــا 

باألمـــدال السياســـية المؤلمـــة التـــي كانـــت تتـــوالع علـــع مملكـــة د لـــة مهمـــة مرتااـــة كـــي ا رتاـــال 
 . (58) رنارة ،  خر معاقي الوجود العربي اإلسالمي باألندلس 

كانــت هــ   الياــارة الدعاتيــة علــع وجــ  التحديــد شــارة علــع عصــر دصــي نصــر وقصــوره            
المعا ـر لعصـر دصـي  –بحمرا   رنارة ومسب ، ال ل  تلة انتاارا علع عماتر العصر المر صي 

، ولعــي هــ ا  فســر مــن وجــ  ،  (59)والعلــو  بــالمغرب  ومــا تــال  خــالل العصــر ن الســعد  –نصــر 
ندرة الصمالج التي تعاس تلف الياارة الدعاتية علع العماتر اإلسالمية بمديصتي القاهرة واإلساصدر ة 

دراسـتها ، ال لـ   ماـن  خالل الفترة محي الدراسة ، علع خال) العصا ر ال خرفية األخرى السادة
 الاح  من الوقو) علع  مثلة لها ا  بمصاأة وامدة ممثلة في قصر عمرو ادراهي  بال مالف .

علــع الــر   مــن للــف ، فقــد مايــت تلــف الياــارة بماانــة مهمــة شــمن الصقــوا الكتاديــة           
صـر ، والتـي نجـدها مصفـ ة ال خرفية ده ا القصر ، دي  ماـن اعتاارهـا السـمة الفصيـة المميـ ة لهـ ا الق

بصورة واسعة ا نتاار وبار  و ساليب فصية متعددة ، ال نجدها مصقوشـة بـالخف الكـوفي األندلسـي 
الم هــر ، ماــررة مــرتين علــع  مــين و ســار المــدخي الرتيســي للقصــر ، كمــا نجــدها مصقوشــة دــصفس 

ثالثـة مصفـ ة بخـف الثلـ  ( ، ومـرة  53، لومـة )  (60)الخف  علع المدافئ الثالل الملحقـة بالقصـر 
بقاعـة الاـرام  –لات الاـرام التركـي  –في تكرار دات  باإلفر   ال    علو امار الاالرـات الخ فيـة 
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الفــارمي ، علــع  ر  هــ  الصمــالج التــي يتجلــع فيهــا ماــاهر التــأثير األندلســي تلــف المصقوشــة بقاعــة 
 ( .  54،  26الارام التركي والقاعة المتصلة دها ، لومات ) 

ار المالمـظ علـع هـ ا الصمـولج الفر ـد هـو  نــ  محاكـاة  ـر حة مـن ميـ   سـلوب الــصقو          
( ، كمــا  نــ  مصفــ  بــالجم كمــا هــو الحــال  6والكتابــة لمــا شــار بقصــور ممــرا   رنارــة ، شــاي ) 

  :ا بقصور الحمرا  ، و خيرا ، جا ت ه   الياارة ممتدة في تكرار داتـ  علـع هي ـة افر ـ  يـؤرر 
 –لات الاـرام التركـي  –الحواتف ، واألج ا  السفلع مصها التي تكسوها بالرات من الخـ )  علع 

 محاكية   :ا في للف نفس األسلوب المتاع بأدها  وقاعات قصور الحمرا  بغرنارة .
 الخالصة :   

ممـــا ســـبة يتبـــين الماانـــة الرفيعـــة التـــي ماـــي دهـــا الاـــرام األندلســـي المغربـــي بالعمـــاتر           
م ( ، وهــي 20 – 19هـــ / 14 – 13إلسـالمية فــي مــديصتي القـاهرة واإلســاصدر ة خــالل القـرنين ) ا

المرملـة التــي شــهدت فــي الوقــت لاتــ  تــأثيرا قو ــا للاــرم المعمار ــة والفصيــة األوروبيــة ، وممــا  ســه  
  في للف بااي رتيسي ، هو الح:ور القو  لاوات؟ المغاربة علع اختال)  ريـافه  بمـدر و قـالي

 – 358القاــــر المصــــر  ، وانصــــهاره  الكبيــــر داخــــي نســــيج المجتمــــع مصــــ  العصــــر الفــــارمي ) 
م ( ، 20 – 19هـ / 14 – 13م ( ، علع  قي تقدير ، متع القرنين ) 1171 – 968هـ / 567

 قيد الدراسة .
 من جانب  خر ، فعلع الر   مـن سـيارة الاـرم األوروبيـة المختلفـة الوافـدة علـع عمـاتر         

مصــــر اإلســــالمية خــــالل هــــ   الفتــــرة ، فــــطر هــــ ا لــــ   مصــــع مــــن شــــغ؟ بعــــ  هــــؤ   المعمــــار ين 
األوروربيين بالارم اإلسـالمية ، والتـي نـال فيهـا الاـرام األندلسـي المغربـي نصـياا وافـرا ، جسـدت  
 عمــاله  المعمار ــة التــي  ناــأوها بمصــر خــالل تلــف المرملــة ، األمــر الــ   يؤكــد مــرة ثانيــة علــع 

مـــا تمتـــع بـــ  الاـــرام األندلســـي المغربـــي مـــن ماانـــة لـــ  تكـــن لتتوقـــ؟ عصـــد مـــدود  الجغرافيـــة مـــدى 
ومســب ، دــي تــردد  ــداها بقــوة ، شــاهدة علــع عاــي  ف:ــي تلــف الح:ــارة األندلســية علــع بــالد 

 الار  اإلسالمي والغرب المسيحي علع السوا  . 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       م(              2018)مارس  الثانيالعدد                                                             مجلة البحوث والدراسات األثرية 

80 

 

 األشكال واللوحات

 هو الساار بقصور الحمرا  بغرنارة ، عن ا( ا نمولج لتاج عمود من د1) شاي
Marçais : L´Architecture Musulmane dʼOccident .P.340, Fig, 208. 

 

 
 ( ا نمولج لتاج عمود من راة سيد  دو مدين دتلمسار ، عن ا 2شاي )

Marçais : L´Architecture Musulmane dʼOccident .P.341, Fig, 210. 

 

 

 يصية كت؟ ودرج بصومعة جامع مسار بالربال ، عن ا الاااة المع( ا 3شاي )
 ( . 2/  43، لومة مجمعة )  259،  ـ  3مالدونادو ا عمارة المساجد . جـ
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 ( ا الاااة المعيصية بصومعة الجامع الكبير بطشبيلية ، عن ا 4شاي )

Golvin : Essai Sur L´Architecture. T.4, P.277, Fig,94. 

 

 

  العقود الثالثية والاااة المعيصية بقبتي دهو الساار من قصور الحمرا  بغرنارة ، عن( ا باتكة ا5شاي )
 ( . A-5، شاي )  340،  ـ  3مالدونادو ا عمارة القصور . جـ

 

 
 ( ا الياارة الدعاتية ) و   الب ا  هللا ( بقصور الحمرا  بغرنارة ، عن ا 6شاي )

 ( .67ي )، شا 253محمد الجمي ا قصور الحمرا  .  ـ
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 ( ا تاج  عمدة ديت الصالة بجامع اإلمام الاافعي بالقرافة .1لومة )

 

 
 ( ا تاج  عمدة ماهد السيدة نفيسة بالقاهرة .2لومة )

 

 
 ( ا تاج  عمدة الروا  اليااسي بالجامع األمهر .3لومة )
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 ( ا تاج  عمدة ديت الصالة من جامع العراقي بمديصة تال .4لومة )

 

 
 ( ا تاج  عمدة ديت الصالة بجامع السيدة سايصة بالقاهرة .5ة )لوم

 

 
 ( ا تاج  عمدة الااتكة الخارجية من جامع السيدة سايصة بالقاهرة .6لومة )
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 ( ا تاج  عمدة ديت الصالة بجامع  ممد  حيع باإلساصدر ة .7لومة )

 

 
  ة .( ا تاج عمود  المحراب من جامع  ممد  حيع باإلساصدر 8لومة )

 

 
 ( ا تاج  عمدة ديت الصالة بجامع السيدة م صب بالقاهرة .9لومة )
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 ( ا تيجار  عمدة الااتكة التي تتقدم المدخي الرتيسي لجامع  الا الدين األيوبي بالمصيي .10لومة )

 

 
 يي .( ا تاج  عمدة الااتكة الملحقة بالاادة األول من سرا  اإلقامة بقصر محمد علي بالمص11لومة )

 

 
 ( ا نمالج من تيجار  عمدة دهو الساار من قصور الحمرا  بغرنارة ، عن ا12لومة )

https://www.google.com.eg/search?q 
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 ( ا  ورة  رشيفية إلمدى  قسام قصر الج  رة .13لومة )

 

 
 ( ا الااتكة التي تتقدم الواجهة الاررية من مبصع السالملف بقصر الج  رة .14لومة )

 

 
 ( ا الااتكة التي تتقدم الواجهة الغربية من مبصع السالملف بقصر الج  رة .15لومة )
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 ( ا تاج  عمدة الااتكة التي تتقدم الواجهة الاررية من مبصع السالملف بقصر الج  رة .16لومة )

 

 
 صر الج  رة .( ا تيجار  عمدة الااتكة التي تتقدم الواجهة الغربية من مبصع السالملف بق17لومة )

 

 
 ( ا درج الساعة بقصر محمد علي بالمصيي .18لومة )
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 ( ا  ومعة جامع القصاة بمراكو .19لومة )

 

 
 ( ا  ومعة الجامع الكبير بفاس الجديد .20لومة )

 

 
 ( ا تفصيي للاااة المعيصية كت؟ ودرج دبرج الساعة بقصر محمد علي بالمصيي .21لومة )
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 المعيصات ت  ن  علع واجهات قصر دصت السلاار بال مالف . ( ا شااة22لومة )

 

 
 ( ا الاااة المعيصية ت  ن المدخي الارقي لقصر دصت السلاار بال مالف .23لومة )

 

 
 ( ا الاااة المعيصية ت  ن عقود الجهة الجصوبية من دهو ا ستقاال بقصر دصت السلاار.24لومة )
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  ن عقود الجهة الغربية من دهو ا ستقاال بقصر دصت السلاار .شااة المعيصات ت   ( ا25لومة )

 

 
 ( ا الاااة المعيصية ت  ن جدرار قاعة الارام التركي بقصر عمرو ادراهي  بال مالف .26لومة )

 

 
 ( ا الاااة المعيصية ت  ن راة ماهد السيدة سايصة بالقاهرة .27لومة )
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 ة مدفن سليمار باشا الفرنساو  بالقاهرة .( ا الاااة المعيصية ت  ن را28لومة )

 

 
 ارج مدفن سليمار باشا الفرنساو  ( ا الاااة المعيصية بالمستوى السفلي من األعمدة المعدنية خ29لومة )

 

 
 ( ا الاااة المعيصية بالسياج المعدني المحيف ددمفن سليمار باشا الفرنساو  .30لومة )
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 لااتكة التي تتقدم الجهة الاررية من مبصع السالملف بقصر الج  رة .( ا شااة المعيصات با31لومة )

 

 
 ( ا الاااة المعيصية ت  ن رااب جامع  دي اليااس المرسي باإلساصدر ة .32لومة )

 

 
 ( ا الاااة المعيصية ت  ن القبتين  علع مدخي جامع  الا الدين األيوبي بالمصيي .33لومة )
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 معيصية ت  ن الواجهة الامالية لجامع  ممد  حيع باإلساصدر ة . ( ا الاااة ال34لومة )

 

 
 ( ا الاااة المعيصية ت  ن الواجهة الاررية لجامع  ممد  حيع باإلساصدر ة . 35لومة )

 

 
 ( ا الاااة المعيصية ت  ن دوارن عقود القاة التي تعلو ديت الصالة بجامع الرفاعي بالقاهرة .36لومة )
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 ( ا محراب الجامع الحسيصي بالقاهرة .37لومة )
 

 
 ( ا الصقو التسجيلي بمحراب الجامع الحسيصي .38لومة )

 

 
 ( ا مخرفة األراا  الصجمية بمحراب الجامع الحسيصي .39لومة )
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 ( ا مخرفة الارافات الاخار ة بمحراب الجامع الحسيصي .40لومة )

 

 
 محراب الجامع الحسيصي .( ا مخرفة شرافات  ظفار الساع ب41لومة )

 

 
 ( ا نقوا كتادية مصف ة بار قة ال ليج المقار بمحراب الجامع الحسيصي .42لومة )
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 ( ا نقوا كتادية بأسلوب ال ليج المقار بصحن مدرسة العاار ن بفاس الاالي .43لومة )

 

 
 . ( ا تكسيات ال ليج ددركاة المدخي الرتيسي لقصر محمد علي بالمصيي44لومة )

 

 
 ددركاة المدخي الرتيسي لقصر محمد علي بالمصيي . ( ا تفصيي لتكسيات ال ليج45لومة )
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 ( ا تكسيات ال ليج علع جانبي مدخي القاعة المغربية بسرا  ا ستقاال بقصر محمد علي .46لومة )

 

 
 مد علي بالمصيي .( ا تكسيات ال ليج بجدرار القاعة المغربية من سرا  ا ستقاال بقصر مح47لومة )

 

 
 ( ا تكسيات ال ليج بالسقا ة الملحقة بقصر محمد علي بالمصيي .48لومة )
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 ( ا تكسيات ال ليج بمدخي سرا  اإلقامة من قصر محمد علي بالمصيي .49لومة )

 

 
 ( ا نمولج من تكسيات ال ليج بقصور الحمرا  بغرنارة ، عن ا50لومة )

https://www.google.com.eg/search?q 

 

 

 ( ا تكسيات ال ليج بالقاعة الصيفية من مص ل روسور  دو جبي بالجي ة .51لومة )
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 ( ا تكسيات ال ليج بمدفن سليمار باشا الفرنساو  بالقاهرة .52لومة )

 

 
 ( ا الياارة الدعاتية ) و   الب ا  هللا (  علع مدف ة دهو ا ستقاال بقصر عمرو ادراهي  .53لومة )

 

 
 ( ا الياارة الدعاتية ) و   الب ا  هللا ( بجدرار قاعة الارام التركي بقصر عمرو ادراهي  .54لومة )
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 مواشي الاح ا
                                                 

علي ماار  ا الخاف التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبالدها القد مة والاهيرة . المااعة الكبرى  –( 1)
 .  84 – 83،  ـ  ـ  1هـ ، جـ1306،  1مير ة دبو   مصر ، لاأل
دور الجاليات األجصبية والعربية في الحياة الفصية في مصر في القرنين الثامن محمد علي عبد الحفيظ ا  –( 2)

قس   عار والتاسع عار ا دراسة  ثر ة م:ار ة وثاتقية . مخاول رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ، كلية اآلثار ،
 . 158،  ـ  1م ، جـ2000هـ / 1421اآلثار اإلسالمية ، 

مما  اهد ل لف ، ما ورد بالصقو التسجيلي ال    علو المدخي الرتيسي لقصر محمد علي الصغير بالمصيي  –( 3)3
م ( ، وفي  ا )  ناأ ه ا القصر األمير محمد علي نجي المغفور ل  الخديو  محمد توفية 1929هـ / 1348) 

للفصور اإلسالمية وججال  لها ( . شير ن فوم  عبد الرممن فر لي ا قصر األمير محمد علي وملحقات   اميا 
جامعة القاهرة ، كلية اآلثار ، قس  اآلثار  بج  رة الروشة ا دراسة  ثر ة معمار ة . مخاول رسالة ماجستير ،

 . 222،  ـ  1م ، مج2009هـ / 1430اإلسالمية ، 
 . 158دور الجاليات األجصبية والعربية .  ـ الحفيظ ا  محمد علي عبد –( 4)
للم  د مول   ول وخصاتم ه ا الارام المعمار  الفصي داالد األندلس والمغرب ، انار ا جورج مارسي   –( 5)

م ، 2016،  1ا الفن اإلسالمي . ترجمة ا عبلة عبد الرام  . مصاورات المرك  القومي للترجمة ، القاهرة ، ل
 .، 241 – 217،  169 – 141 ـ  ـ 

Henri Terrasse : L´ Art Hispano – Mauresqe des origins au XIII ͤ  siecle  . Paris , 1932 . 

هصا  بع  األررومات األكاد مية التي تصاولت الحدي  عن التأثيرات المعمار ة والفصية ل لف الارام  –( 6)
خالل تلف العصور ، مصها ا هدى  ممد رجب ا  ثر ال خرفة  األندلسي المغربي علع العمارة اإلسالمية بمصر

الصااتية في المغرب واألندلس علع مثيلتها في مصر الفارمية و وج  ا ستفادة مصها في تصمي   قماة المعلقات 
المابوعة المعا رة . مخاول رسالة ماجستير ، جامعة ملوار ، كلية الفصور التابيقية ، شياة رااعة 

م .، محمد عبد المصع  الجمي ا التأثيرات الفصية األندلسية في الفصور المصر ة اإلسالمية في 1988 المصسوجات ،
عصر المماليف . مخاول رسالة دكتوراة ، جامعة اإلساصدر ة ، كلية اآلداب ، قس  التار خ واآلثار المصر ة 

غربية األندلسية علع العمارة م .، روشة عبد الرام  راشد ا التأثيرات الم1998ه / 1418واإلسالمية ، 
اإلسالمية في مصر في العصر الفارمي . مخاول رسالة ماجستير ، جامعة رصاا ، كلية اآلداب ، قس  اآلثار 

م .، نورا ممدوا محمد ا تأثير الوافدين من شمال  فر قيا واألندلس علع فصور 2006، شياة اآلثار اإلسالمية ، 
خاول رسالة ماجستير ، جامعة اإلساصدر ة ، كلية السيامة والفصاد  ، قس  العصر ن المملوكي والعثماني . م

م .،  سما  سيد  ممد ا التأثيرات المتاادلة دين العمارة الديصية اإلسالمية في مصر 2006اإلرشاد السيامي ، 
امعة رصاا وبالد المغرب مص  ددا ة العصر الفارمي متع نها ة العصر المملوكي . مخاول رسالة ماجستير ، ج

 م . 2015، كلية اآلداب ، قس  اآلثار ، شياة اآلثار اإلسالمية ، 
 . 89 – 30انار ا محمد عبد المصع  الجمي ا التأثيرات الفصية األندلسية .  ـ  ـ  –( 7)
القصد هصا في ه   الدراسة با االا ) المغاربة ( ،  ول ف الوافدين من بالد المغرب األقصع واألندلس  –( 8)

ع وج  التحديد ، وليس بمعصا  العام ال    امي كي المصتسبين الع الامال اإلفر قي من ليبيا وتونس والج اتر عل
  :ا ، ال ار الارام األندلسي المغربي بمفهوم  الدقية وليد التالمة السياسي الح:ار  الواسع دين كي من 

م ، 1492هـ / 898مملكة  رنارة عام عدوتي المغرب األقصع واألندلس مص  العصر المراباي متع سقول 
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وال   انتقلت  ثار  مع الهجرات األندلسية والمغربية لاالد الامال اإلفر قي ومصر . انار ا عثمار اسماعيي ا 
،  1تار خ العمارة اإلسالمية والفصور التابيقية بالمغرب األقصع . مااعة المعار) الجديدة ، الربال ، رـ 

، مسام محمد عبد المعاي ا المغاربة في مصر خالل القرر الثامن عار . . 57،  ـ  2م ، جـ 1993
 .  9م  ،  ـ 2015مصاورات ماتاة اإلساصدر ة ، اإلساصدر ة ، 

عن  سااب استقرار ومصارة توم ع روات؟ المغاربة بمديصتي القاهرة واإلساصدر ة خالل العصر العثماني  –( 9)
.، محمد علي  44 – 17بد المعاي ا المغاربة في مصر .  ـ  ـ وعهد محمد علي وخلفات  انار ا مسام ع

عبد الحفيظ ا ممامات المغاربة بمديصة اإلساصدر ة مص  ددا ة العصر العثماني ومتع  واخر عهد الخديو  
، عدد خاص  2009/  9ا  2م ( ا دراسة  ثر ة م:ار ة . مجلة قصديي ، العدد 1879 – 1517اسماعيي ) 

 – 393م ) جامعة األمهر ( ،  ـ  ـ 2009لثقافة األندلسية في المار  اإلسالمي ( ،  كتوبر دؤتمر )   دا  ا
397 . 

عبد الرممن دن مسن الجبرتي ا عجاتب اآلثار في التراج  واألخاار . تحقية ا عبد الرمي  عبد انار ا  –( 10)
،  123،  76،  64،  55،  49،  ـ  ـ  1م ، جـ1997الرممن ، مااعة دار الكتب المصر ة بالقاهرة ، 

124  ،127  ،130  ،140  ،157  ،158  ،177  ،178  ،183 – 184  ،296 – 297  ،349  ،
406  ،409  ،420  ،459  ،468  ،476  ،492  ،526  ،529  ،537  ،549 – 550  ،572  ،
،  75،  41،  40،  38،  36،  32،  20،  16،  14،  12،  8،  6،  3،  ـ  ـ  2.، جـ 641،  588

78  ،110  ،116  ،122  ،142  ،153  ،155  ،157  ،166  ،168  ،174  ،175  ،178  ،185  ،
187  ،224  ،226  ،227  ،248 - 249  ،251  ،256  ،258  ،277  ،299  ،333 – 334  ،.

 446،  436،  423،  412،  362،  322،  257،  255،  187،  94 – 93،  67،  49،  ـ  ـ  3جـ
.، عبد الرمي  عبد الرممن عبد الرمي  ا المغاربة في مصر في العصر  552،  526،  524،  467، 

( ا دراسة في تأثير الجالية المغربية من خالل وثاتة المحاك  الارعية المصر ة .  1798 – 1517العثماني ) 
م .،  الا  ممد 1982، تونس ، مصاورات المجلة التار خية المغربية ، ديوار المابوعات الجاميية بالج اتر 

هر د  ا الحياة ا قتصاد ة وا جتماعية في مديصة رشيد في العصر العثماني ا دراسة وثاتقية . المجلة التار خية 
،  343،  341،  339،  338،  335،  328م ،  ـ  ـ 1984 – 1983،  31،  30المصر ة ، مج 

 . 264 – 31مصر خالل القرر الثامن عار .  ـ  ـ .، مسام عبد المعاي ا المغاربة في  363،  349
م ( ، في كر الاع  18هـ / 12.،  ما خالل القرر )  98،  ـ  1علي ماار  ا الخاف التوفيقية . جـ –( 11)

نسمة . محمد علي عبد الحفيظ ا دور الجاليات األجصبية والعربية .  10000 ر عدد المغاربة كار يبلغ موالي 
 .   17 ـ 

،  446،  426،  421،  337،  335،  325،  230،  ـ  ـ  4لجبرتي ا عجاتب اآلثار . جـا –( 12)
479  ،493  ،496 . 

 .   83،  ـ  4الجبرتي ا عجاتب اآلثار . جـ –( 13)
محمد دن عبد السالم دن  ممد الرباري ا تار خ عن بع  مصادر ترجمة المولع سليمار العلو  انار ا  –( 14)

م . 1812هـ / 1238 -م 1633هــ / 1043سعيدة من ناأتها الع  واخر عهد مو   سليمار الدولة العلو ة ال
،  2م ، مج2007هــ / 1428،  2دراسة وتحقية ا محمد البوم د  الايخي ، دار الثقافة ، الدار البي:ا  ، ل
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ل اهرة . المااعة .، عبد الرممن دن م دار العلو  ا الدرر الفاخرة بمهثر الملو  العلو ين بفاس ا 439 ـ 
  . 78 – 67م ،  ـ  ـ 1937هـ / 1356ا قتصاد ة بالربال ، 

وهو ما  فادت ب  ك لف بع  .،  446،  221 – 220،  ـ  ـ  4الجبرتي ا عجاتب اآلثار . جـ –( 15)
قد   ال  اني ا الترجمار المعرب عن دول المار  والمغرب . ت المصادر المغربية المعا رة ، انار ا  دو القاس 

وتحقية ا محمد  سار عبيد ، رسالة لصيي ددلوم الدراسات العليا ، شياة التار خ ، جامعة محمد الخامس ، كلية 
 . 838،  ـ  3م ، مج 1994 - 1993اآلداب والعلوم اإلنسانية ، الربال ، 

مار ( ، ) عافة مثي ) درب المغاربة ( ، ) عافة موا المغاربة ( ، ) عافة المغاربة ( ، ) عافة الو  –( 16)
،  3.، جـ 115،  98،  10،  ـ  ـ  2السالو  ( ، ) مارة المغاربة ( ، علي ماار  ا الخاف التوفيقية . جـ

 66،  55،  ـ  ـ  7.، جـ 78،  54،  41،  35،  11 ـ  ـ 
،  ـ  ـ  3.، جـ 115،  92،  85،  80،  76،  74،  ـ  ـ  2علي ماار  ا الخاف التوفيقية . جـ –( 17)

 .  55،  ـ  7.، جـ  77،  38،  37،  24
 .  22،  13،  ـ  ـ  4علي ماار  ا الخاف التوفيقية . جـ –( 18)
،  ـ  ـ  7.، جـ 18،  ـ  6.، جـ 122،  ـ  5، جـ 41،  ـ  3علي ماار  ا الخاف التوفيقية . جـ  –( 19)

69  ،71 . 
. ترجمة ا د. علي ادراهي  مصوفي ، مصاورات هي ة  عمارة المساجد في األندلسباسيليو بادور مالدونادو ا  –( 20)

  . 244 – 243،  ـ  ـ  1م ، جـ2011هـ / 1432،  1 دو ظبي للثقافة والترال ) كلمة ( ، ل 
ليوبولدو تور س دلااس ا تار خ اساانيا اإلسالمية . ترجمة ا علي عبد الر و) الامبي و خرور ،  –( 21)

،  ـ  ـ  2، جـ 2م ، مج2002،  1المارور القومي للترجمة ، القاهرة ، لمصاورات المجلس األعلع للثقافة ، 
 . 161.، مارسي  ا الفن اإلسالمي .  ـ  348 – 343

 . 348،  ـ  2، جـ 2دلااس ا تار خ اساانيا اإلسالمية . مج –( 22)
ة ا علي ادراهي  مصوفي العمارة اإلسالمية في األندلس ا عمارة القصور . ترجم باسيليو بادور مالدونادو ا –( 23)

  . 361،  ـ  1م ، جـ2010،  1، مصاورات المرك  القومي للترجمة ، القاهرة ، ل
تعر)   :ا د خرفة   المحصو   ، وهي تاور وتجر د خالم لورقة األكصتس بالتيجار الكورنثية التي  –( 24)

) التقليد ة اإلسالمية في العمارة . كانت متداولة خالل عصر اإلمارة بقرراة .  ندر   باكار ا المغرب والحر 
.، مارسي  ا الفن  55،  ـ  2م ، جـ1981للصار ، د.م ،  74تعر ب ا د. سامي جرجس ، دار  تولي 

 .  231اإلسالمي .  ـ 
علع الر   من  ر للف الصمولج خارجا عن الصاا  الجغرافي المحدد في ه   الدراسة ، ا   ر مماثلت   –( 25)

تحمي  –والتي ترجع الع عهد الخديو  عااس ملمي الثاني علع وج  التحديد  -والالمقة علي   للصمالج السابقة
علع القول ار ه   التيجار بجامع العراقي دتال مما  نتجت  المدارس الفصية المقيمة بالحاشرة األم القاهرة لعماتر 

 األقالي  التابعة لها تحت رعا ة العاهي الم كور . 
ه   التيجار نقلت من  مد المعلومات الواردة علع الموقع الرسمي للسفارة الفرنسية بمصر  ر  ستفاد من  –( 26)

القصور المبصية علع الارام األندلسي المغربي للاارور شارل جاستور دو سار مور س ، اشترت  ومارة الخارجية 
ت مالة القصر ول   عد مؤهال م ( ، ث  بعد فترة تدهور 1866هـ / 1283لياور مقرا للقصصلية الفرنسية عام ) 

م ( علع شفا) الصيي بالجي ة ، كانت ملكا 1924هـ / 1343للساصع ، فوقع ا ختيار علع فيال  نا ت عام ) 
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م ديعت الفيال لفرنسا و  احت مقرا إلقامة السفير ، 1936لسيصوت بف مصا  مد األراال األ صيا  ، وبوفات  عام 
ين فرنسيين متخصصين ت  نقي بع  األج ا  المهمة من قصر الاارور شارل ومع اعادة تجديدها من قبي معمار 

جاستور مور س الع ه ا المبصع الجديد ، وال   تتجلع في  تلف البواتف المحمولة علع  عمدة  علوها تيجار من 
تيجار الارام األندلسي ، وقد تقدمت بالب رسمي للمستاار الثقافي الفرنسي للحصول علع الر دتصو ر تلف ال

 ، ولكن كار الرد بالرف  لدوار  مصية . 
https://eg.ambafrance.org 

م ( ، وقد رر ت 1879 – 1863هـ / 1297 – 1280يرجع ه ا القصر لعهد الخديو  اسماعيي )  –( 27)
علي  بع  التجديدات ، األمر ال   ترتب علي  اندثار بع   قسام ه ا القصر ، وقد تحول في الوقت الحاشر 

الفصد  المعرو) بفصد  مار وت بال مالف . انار ا محمود عااس  ممد ا القصور الملكية في مصر تار خ الع 
 .   97 – 95م ،  ـ  ـ 2005،  1( . الدار العالمية للصار والتوم ع ، القاهرة ، ل 1952 – 1805وم:ارة ) 

 القصر .   ت ال ه   الصورة معروشة بجصاا ا ستقاال من مبصع السالملف ب –( 28)
وف:ال عن للف ، فطر تيجار الااتكة التي تتقدم الجهة الاررية من مبصع السالملف ي  ن المستوى الثاني  –( 29)

مصها الماعب الااي كي من التور قات المعرقة المختمة والتور قات الم هرة ، وكالهما من  ه  خصاتم ال خرفة 
 الصااتية باألندلس خالل عصر دصي نصر . 

.، محمود عااس  ممد ا القصور  159مد علي عبد الحفيظ ا دور الجاليات األجصبية والعربية .  ـ مح –( 30)
 .   97الملكية .  ـ 

اشافة الع الصمالج السادة لكرها  عال  فهصا    :ا بع  الصمالج األخرى التتي تتاع ه ا الصمف من  –( 31)
ساعيصات و واتي فترة الثمانيصات من القرر العار ن ، ممثال التيجار األندلسية ، وجر كانت ترجع الع  واخر فترة ال

للف في تيجار  عمدة الااتكة التي تتقدم المدخي الرتيسي الغربي من الجامع األممد  باصاا ، وك لف تيجار 
 الااتكة الواقعة  سفي الماتب ال    علو الواجهة الجصوبية من جامع الفتح بميدار رمسيس بالقاهرة .  

 صا   شاال متعددة له   الاااة المعيصية ،  حمي كي مصها اسما بعيص  ، انار ا ه –( 32)
Boris Maslow: Les Mosquées de Fès et du nord du Maroc . Paris , 1934 . P62.  

دراسات جديدة في الفصور اإلسالمية والصقوا العربية بالمغرب األقصع . دار انار ا عثمار اسماعيي ا  –( 33)
 .، 58 – 57ة ، ديروت ، لبصار ، د.ت ،  ـ  ـ الثقاف

Ricard ( P ) : Pour Comprender L'Art Musulmane dans L'Afrique du Nord et en Espagne . Paris , 1924 

,  PP 131 – 134 . Georges Marçais : L´ Architecture Musulmane dʼ Occident , Tunisie , Algerie , 

Maroc , Espagne et Sicile . Paris , 1954 , P 257., Terrasse : L'Art Hispano - Mauresque . PP 333 – 334 

. 

تعر) ه   الم  نة دـ   الخيرالدا   ، وللم  د عصها انار ا عبد الملف ادن  امب الصالة ا المن باإلمامة  –( 34)
.،  394 – 390م ،  ـ  ـ 2012 ، 4. تحقية ا د. عبد الهاد  التام  ، دار الغرب اإلسالمي ، تونس ، ل

بحول اسالمية في التار خ والح:ارة السيد عبد الع    سال  ا   جيرالدا امدى رواتع الفن األندلسي . شمن ) 
 . 268 – 261،  ـ  ـ  2م ، قس  1992،  1واآلثار ( ، دار الغرب اإلسالمي ، ديروت ، لبصار ، ل

(35  – ( Marçais : L´ Architecture Musulmane dʼ Occident. P 245. 

يصسب ه ا القصر إلمدى العاتالت اليهود ة بمصر وهي عاتلة قااو  ، مي  قام موسع  عقوب قااو   –( 36)
م ( ، معي  تلف العاتلة بطناا  ه ا القصر في نها ة القرر التاسع عار 1924 – 1850هـ / 1343 – 1267) 
م ( ، وفي يوم 1937هـ / 1356وفات  واستمرت ب  متع عام )  هـ ( ، ا   ر  سرت  ل  تصتقي الي  ا  بعد13) 

م في قصر عاددين بالقاهرة ، ت  ديع القصر من ورثة موسع  عقوب قااو  الع 1942فبراير  7السبت الموافة 
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األميرة سميحة كامي ادصة السلاار مسين كامي ، وله ا  الة الاع  علي    قصر دصت السلاار   ، وقد 
م ، وبعد وفاتها تبصت ومارة الثقافة مارور ترمي  القصر 1952ا بالقصر متع بعد ريام ثورة يوليو استمرت اقامته

.، هاة مسعد ادراهي  عبد هللا  164وتحو ل  الع ماتاة متخصصة . محمود عااس  ممد ا القصور الملكية .  ـ 
جستير ، جامعة القاهرة ، كلية ا قصر األميرة سميحة كامي ا دراسة معمار ة فصية  ثر ة . مخاول رسالة ما

 . 109،  101،  93،  ـ  ـ  1م ، مج2009هـ / 1430اآلثار ، قس  اآلثار اإلسالمية ، 
م ( ، وهو المعرو) في الوقت الحاشر دـ   متح؟ 1923هـ / 1342 ناأ  األمير عمرو ادراهي  عام )  –( 37)

 . 160الخ )   . محمود عااس  ممد ا القصور الملكية .  ـ 
ه   الااهرة ، وهي مخرفة القااب بالاااات المعيصية الم  صة من الداخي بالتور قات الصااتية ، نجدها  –( 38)

م ( ، 1517 – 1250هـ / 923 – 648داع  الصمالج بعماتر القاهرة التي ترجع الع العصر ن المملوكي ) 
جان  البهلوار بالدرب األممر )  م ( ، مسب ما نق؟ علي  بقاة1805 – 1517هـ / 1220 – 923العثماني ) 

م ( ، راة جامع قاني با  1502هـ / 908م ( ، راة مدرسة خاير بف باارر باب الوم ر ) 1429هـ / 833
م ( ، و خيرا ، راة األمير سليمار بصحرا  المماليف ) 1505هـ / 911الرماا  مير خور بميدار  الا الدين ) 

اتع من مخرفة تلف القااب خالل ه ين العصر ن بال خرفة الدالية ) م ( ، وه ا علع خال) الا1544هـ / 951
ال ج اجية ( ،  و الت:ليعات المفصصة ، بما  مان اعتاار للف امدى مااهر تأثيرات الارام األندلسي المغربي 

ر علع العمارة بمصر ابار ه ين العصر ن ، وقد عرفت ه   ال خرفة ) الاااات المعيصية (   :ا بأسبلة العص
م ( علع وج  التحديد ، 1776 – 1748هـ / 1190 -1161العثماني في عهد األمير عبد الرممار كتخدا ) 

وال    لثر عص  ميل  واستخدام  لاوات؟ المغاربة في جيا  وفي عديد من  عمال  المعمار ة ، ومن  ه  الصمالج 
م 1744هـ / 1157بيل  دبين القصر ن ) التي تعاس تلف ال خرفة المعيصية دواجهات مجرات التسبيي ، كي من س

م ( ، وللف دد  من المصاعات المعدنية التي كانت راتجة 1744هـ / 1157( ، وسبيي جامع الايخ ماهر ) 
بأسبلة العصر ن المملوكي والعثماني ، بما  مان اعتاار    :ا امدى مااهر تأثيرات الارام األندلسي المغربي 

 6،  ـ  ـ  2.، جـ 409،  ــ  1مصر . انار ا الجبرتي ا عجاتب اآلثار . جـعلع عماتر العصر العثماني ب
.، ربيع مامد خليفة ا فصور  116،  ـ  5.، جـ 23،  ـ  2.، علي ماار  ا الخاف التوفيقية . جـ 9 – 8، 

،  3ل م ( . ماتاة مهرا  الار  ، القاهرة ،1805هـ / 1220 –م 1517هـ / 923القاهرة في العهد العثماني ) 
 . 69( ،  ـ 1، هامو ) 64م ،  ـ 2004

 .  159محمد علي عبد الحفيظ ا دور الجاليات األجصبية والعربية .  ـ  –( 39)
تعاس فصور جامع  دي اليااس المرسي م  د من مااهر التأثيرات األندلسية مي  لعبت الاااة المعيصية  –( 40)

المسجد ، شمن عديد من ال خار) الصااتية والهصدسية ،    :ا دورا مهما في مخرفة األمر السفلية من جدرار
و همها تلف الصقوا الكتادية المصف ة  سفي و علع الحواتف بالخف الكوفي المعمار  األندلسي بصورة شديدة المحاكاة 
لصااتر  بقصور الحمرا  بغرنارة ، ه ا ف:ال عما ي  ن واجهات المسجد من الخارج من تور قات نااتية متصوعة 
شديدة التقليد لصااترها بالفن األندلسي المغربي ، و خيرا يلفت ا نتاا  تلف القااب المقرنصة التي تعلو مداخي 
الجامع الرتيسية ، والتي ت كر هي األخرى بمثيالتها بالعمارة األندلسية والمغربية خالل العصر ن الصصر  

 بغرنارة والمر صي بالمغرب .
ة التي تمي ت دها ال خار) الصااتية التي تؤررها الاااة المعيصية دبوارن تلف من دين الخصاتم المهم –( 41)

العقود ، مخرفة التور قات المسصصة ، والتي شار انتاارها شمن ال خار) الصااتية بقصور الحمرا  بغرنارة خالل 
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عصر م ( ، والتي نجد لها م:ورا ك لف داع  مصاهت 1492 – 1238هـ / 898 – 635عصر دصي نصر ) 
م ( ، وجشافة الع تلف ال خرفة الصااتية ، فطر ه   1464 – 1269هـ / 869 – 668دصي مر ن بالمغرب ) 

الاااات المعيصية الم  صة لبوارن تلف العقود تصالة ارتكاما علع باتكة مخرفية من ثالثة عقود  عالها  وساها ، 
 – 300لس والمغرب مص  عهد الخالفة بقرراة ) وهو نمف الااتكات الااتع تداول  في عماتر وفصور بالد األند

م ( ، 1492 – 1238هـ / 898 – 635م ( ، متي عصر دصي نصر بغرنارة ) 1030 – 912هـ / 422
لتؤكد كي من هاتين السمتين علع  ر تلف الاااة المعيصية التي ت  ن دوارن ه   العقود ، انما هي   :ا امدى 

 غربي علع العمارة اإلسالمية بمصر خالل الفترة قيد الدراسة . مااهر تأثيرات الارام األندلسي الم
 ممد دن محمد المقر  التلمساني ا نفح الايب من  صن األندلس الرريب . مقق  ا د. امسار عااس ،  –( 42)

 . 202،  ـ  1م ، جـ1968هـ / 1388دار  ادر ، ديروت ، لبصار ، 
مسالف األبصار في ممالف األمصار . تحقية ا مم ة  ممد شهاب الدين  ممد دن ف:ي هللا العمر  ا  –( 43)

م ، السفر الرابع ،  ـ 2002هـ / 1423عااس ، دار الكتب الورصية ،  دو ظبي ، اإلمارات العربية المتحدة ، 
180 . 

نساة الع مديصة تامة ، امدى الحواشر اإلسالمية المهمة بالمغرب األقصع خالل العصور اإلسالمية  –( 44)
الحسن دن محمد الومار ا و ؟  فر قيا . ترجمة ا محمد مجي ، محمد األخ:ر ، دار اراة . انار ا المتع

 .   355 – 354،  ـ  ـ  1، جـ م1983،  2الغرب اإلسالمي ، ديروت ، لبصار ، ل
حاشر مما  جدر اإلشارة الي   ن    ي ال هصا  من المغاربة ممن يصتسبور الع مديصة تامة متع الوقت ال –( 45)

بالقاهرة ، مي  التقيت بأمد تجار الصا ة باارر المع  بالقاهرة ، يدعع السيد ا عال   مين محمد التام  ، كصت 
 تردد علي  بع  األميار مع  ستال  الجليي األستال الدكتور عبد الهاد  التام  رمم  هللا ، ومن خالل الحدي  

 يياور بالقاهرة ، كما  خبرني  ن  من الجيي الثامن لصسي  مع  مؤخرا  خبرني  ر هصا  مغاربة  ير    ي الور 
 م ( . 18هـ / 12 جداد  ال ين جا وا الع مصر خالل القرر ) 

 ( . 1، شاي )  256،  ـ  1انار ا  ندر ة باكار ا المغرب والحر) التقليد ة . جـ –( 46)
ية هي ا العصر العلو  األول و متد  قس  بع  الاامثين العصر العلو  بالمغرب الع ثالل مرامي رتيس –( 47)

 1664هـ / 1171 – 1075في الفترة الواقعة فيما دين عهد المولع الرشيد الع عهد المولع محمد دن عبد هللا ) 
 – 1171م ( ، العصر العلو  الثاني و بتدئ من و  ة السلاار محمد الثال  دن عبد هللا الع وفات  ) 1757 –

،  ما العصر العلو  الثال  فيستوعب معا  القرر الثال  عار الهجر  ) م ( 1790 – 1757هـ / 1204
م ( . محمد المصوني ا تار خ الوراقة المغربية . مصاورات كلية اآلداب 1860 – 1790هـ / 1276 – 1204

،  1( ، ل 2 كدال ، سلسلة بحول ودراسات رق  )  –والعلوم اإلنسانية ، جامعة محمد الخامس ، الربال 
 .  165،  139،  113م ،  ـ  ـ 1991ـ / ه1412

 ( . 13، شاي )  386،  ـ  1انار ا  ندر ة باكار ا المغرب والحر) التقليد ة . جـ –( 48)
 ( . 3، شاي )  197،  ـ  1انار ا  ندر ة باكار ا المغرب والحر) التقليد ة . جـ –( 49)
اة امميي  غير مع ا بقا  علع العصا ر وهي التي يت  فيها ن ر الميصا من بالرات ال ليج دواس –( 50)

ال خرفية المراد تصفي ها ، فتاهر تلف ال خرفة دلور الميصا علع األرشية المااوفة من الاين المحرو  الابيعي . 
 . 452،  ـ  1 ندر   باكار ا المغرب والحر) التقليد ة . جـ
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فة عرفت بمصر خالل العصر المملوكي ) الجدير بال كر ار استخدام رر قة ال ليج المقار في ال خر  –( 51)
 – 1238هـ / 898 – 635م ( ، المعا ر لعصر  دصي نصر باألندلس ) 1517 – 1250هـ / 923 – 648

شهد  –كما سبة اإلشارة  –م ( ، وال   1464 – 1269هـ / 869 – 668م ( ، وبصي مر ن بالمغرب ) 1492
عماتر  اإلسالمية بمصر ، و ت:ح للف في نمولج فر د بمدرسة تيارا قو ا من التأثيرات الفصية األندلسية علع 

م ( ، مي  ي  ن الصفيس المحصور دين العتب والعقد العاتة لكي من 1356هـ / 757السلاار مسن بالقاهرة ) 
 رشية من ال ليج الم ججة باللور  -المف:يار الع خالو  الالاة  -المدخلين المتقادلين بصحن المدرسة 

و  مد اللونين الااتعين الع جانب األكحي في تصفي  ه   الار قة داالد األندلس والمغرب خالل وه –األخ:ر 
يتوساها نقو كتادي للفظ الجاللة ) هللا ( ، بأسلوب قر ب  –عصر  دصي نصر بغرنارة وبصي مر ن بالمغرب 

ال   يرجح  ر ه ا األسلوب  األمر – تي الحدي  عص   نفا  –الاا  الع مد كبير بخف الثل  المارقي المتمغرب 
 عر)   :ا كأمد مااهر التأثيرات الفصية األندلسية علع العمارة اإلسالمية بمصر خالل للف العصر .

 1269هـ / 869 – 668ي كر الاع   ر ه ا الصور من الخف عر) بالمغرب خالل العصر المر صي )  –( 52)
بت    اد  الفصانين والمبدعين وتصرفت في   لواقه  ، م ( ، و ن  مقتاس من الخف المارقي ، ولكن مغر 1464 –

فأ اح يتس  داع  الخصاتم التي مي ت  عن خف الثل  المارقي . انار ا محمد المصوني ا تار خ الوراقة 
اشراقة الخف العربي في تونس  .، محمد الصاد  عبد اللايف ا 100،  55،  47،  14المغربية .  ـ  ـ 

، شتا   47ة التار خ العربي ، تصدرها جميية المؤرخين المغاربة ، الرابال ، العددعلع العهد الحفصي . مجل
.، محمد المغراو  ا الخاول المغربية في المخاورات والوثاتة .  284 – 279م ،  ـ  ـ 2009هـ / 1430

   .  61 م ،  ـ2011،  31مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة محمد الخامس ، الربال ، العدد 
 اير الجبرتي في مواشع عدة من تار خ  الع  ن  كار بالقاهرة  سات ة من الخاارين  جود عليه  بع   –( 53)

المتعلمين فصور الخف وقواعد رسم  ونام  ، األمر ال   يرجح  ر ه ا المعل  المغربي المصسوب ل  تلف التكسية 
اد  بع  هؤ   األسات ة ، مسايرة في للف للخف الااتع ال ليجية ، كار قد تعل  للف الخف الثل  بمصر علع   

،  290،  261،  ـ  ـ  2استخدام  علع العماتر بمصر خالل تلف الفترة . الجبرتي ا عجاتب اآلثار . جـ
 . 564،  ـ  3، جـ 403،  366،  324

بة ، وعلع ر سه  مما يؤ د ه ا   :ا ، ما  اير الي  بع  الاامثين من وجود بع  الخ افين المغار  –( 54)
الحاج عبد الكر   الفاسي ، وال   تصسب الي  عديد من التح؟ الفصية والاالرات الخ فية التي تعاس الارام 
المحلي العثماني ، الع جانب الارام األندلسي المغربي ، وك لف الحاج مسعود الساع وال   يرجح  ن  من تونس 

ع  مساجد مديصة اإلساصدر ة مثي مسجد عبد الااقي جوربجي ) ، وجلي  تصسب   :ا بع  التكسيات ال ليجية دا
 71 – 61،  35 – 34م ( . ربيع مامد خليفة ا فصور القاهرة في العهد العثماني .  ـ  ـ 1785هـ / 1171

.، خالد مرفي خميس ا الاالرات الخ فية في العماتر العثمانية بالوج  الاحر  ا دراسة  ثر ة فصية . مخاول 
،  ـ  ـ  1م ، جـ 2006هـ / 1427جستير ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة ، قس  اآلثار اإلسالمية ، رسالة ما

132  ،180 – 182   . 
  قع ه ا المص ل باارر الصيي بالجي ة خل؟ مبصع السفارة التركية .  –( 55)
صي نصر بغرنارة ) ها ا  الة علع ه ا الصور من الارافات ، والتي يترجح  نها ظهرت خالل عصر د –( 56)

 – 668م ( ، ومصها عرفت رر قها الع المغرب في العصر المر صي ) 1492 – 1238هـ / 898 – 635
 ( .، 4، شاي )  197،  ـ  1م ( .  ندر ة باكار ا المغرب والحر) التقليد ة . جـ1464 – 1269هـ / 869
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Basilio Pavon Maldonado : Las Almenas decorativas Hispano-Musulmanas . Instituto Hispano-Arabe 

de Cultura , Madrid , 1986 , P 27 . 

تتجلع في   تخلو تلف المسامات ال خرفية   :ا من بع  مااهر التأثيرات األندلسية الصر حة ، والتي  –( 57)
متجاومة ) مدوة  مخرفة رراة القاة دااتكة من األعمدة يتوجها تيجار  رنارية الارام يرتك  عليها عقود داتر ة

بطفر   هصدسي عر   قوام   – سفي الرراة  -الفرس ( ، اشافة الع مخرفة المستوى العلو  من جدرار القاة 
دواتر ثمانية األشالر متماسة بجوار بع:ها الاع  ، علع نحو ما نجد  داع  فصور العصر المر صي بالمغرب 

رفية فو  امار ال ليج دتور قات نااتية في  وشار وبصي نصر بغرنارة ، ه ا ف:ال عن ملئ المسامات ال خ
تصاظر ة بالتقادي والتدادر يتخللها تلف التور قات المعرقة المختمة ، الااتعة في ال خرفة الصااتية األندلسية المغربية 

 –، ولعي كي ه ا  اهد علع مدى التأثير الاديد للارام األندلسي المغربي علع فصور للف المدفن وال   جا  
 علع  رار األكاا  األندلسية .   –كما سبة لكر   عال  

محمد عبد المصع  الجمي ا قصور الحمرا  ديوار العمارة والصقوا العربية . مصاورات ماتاة اإلساصدر ة ،  –( 58)
 . 288 – 287م ،  ـ  ـ 2004

بخف الثل  لت  ن البصيقة هصا  نمالج نادرة له   الياارة بعماتر العصر المر صي ، ال نجدها مصقوشة  –( 59)
م ( ، كما  ن  اعتمادا 1291هـ / 691اليسرى من عقد مدخي مصلع الجصات  بالجامع الكبير من مديصة تامة ) 

علع بع  الدراسات ، فطر ه   الياارة الدعاتية ) و   الب ا  هللا ( نقات علع بع  عماتر العصر السعد  
لحالين  نها شاعت مثلما كار األمر بقصور الحمرا  بغرنارة ، وجنما كار بالمغرب ، ا  ار ه ا    عصي في كال ا

للف  مد مااهر التأثيرات األندلسية علع العمارة والفصور المغربية المترتاة علع هجرة كثير من األندلسيين 
لكر   مسب ما سبة –واستقراره  داالد المغرب األقصع قبي وبعد سقول مملكة  رنارة ، لتاي ه   الياارة 

الاارة الدالة علع عصر دصي نصر بغرنارة ومسب . محمد السيد  دو رماب ا العماتر الديصية  – عال  
م 2008،  1والجصات  ة بالمغرب في عصر األشرا) السعديين ا دراسة  ثار ة معمار ة . دار القاهرة ، مصر ، رـ

 . 557،  ـ 
دة األول من القصر ،  ما الثانية فملحقة بالقاعة المعروفة  ولع ه   المدافئ تتصدر دهو ا ستقاال بالاا –( 60)

دـ ) قاعة الارام التركي ( ، والثالثة بالقاعة المعروفة دـ ) قاعة الارام الفارمي ( ، وقد جا ت باي من 
تمي األخيرتين ماررة مرتين  علع كي مدف ة ،  ما باألولع فمصف ة مرة وامدة ، والجدير بال كر  ر ه   المدف ة تا

علع نقو تسجيلي  فيد بأنها مما عمي بمديصة كوتادي  ) كوتاهية ( علع يد محمد فؤاد لا؟ ، األمر ال    فيد 
 ر مااهر تلف التأثيرات األندلسية انتقلت ك لف الع بالد الخالفة العثمانية دتركيا ، ومما يؤكد للف ، بع  

، والتي شار انتاارها بعماتر وفصور دصي نصر بغرنارة  الياارات الدعاتية األخرى المصف ة علع المدافئ الثالل
 وبصي مر ن بالمغرب .
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        صور القائمين على انتاج الكتاب في مدرستي التصوير العثماني والمغولي الهندي
 )دراسة آثارية فنية مقارنة(

أسماء حسين عبد الرحيم محمود                                                                
 أستاذ اآلثار االسالمية المساعد

 جامعة القاهرة -كلية اآلثار                                                                   
 ملخص البحث : 

يتحدث البحث عن صور القائمين على إنتاج الكتاب من خالل عدة تصاوير تخص مدارس التصوير 
العثمانية والمغولية الهندية ، كما تناول البحث هذه الصور دراسة آثارية فنية ومقارنة فتناول البحث هذه 

الفئات التي كان لها دورا اهتمت المدرستان العثمانية والمغولية الهندية بتمثيل معظم الصور بالتحليل حيث 
 مهما في انتاج الكتاب كرعاة العمل والمؤلفين والنساخ والمصورين والوراقين والمشرفين والمراجعين

 الكلمات الدالة :
  نساخ - مدرسة التصوير العثماني  -                       الكتاب -
 وراقين  -   رعاة الفن -    المغولية الهندية مدرسة التصوير -

االسالمية مع انتاج الورق، فقد تضاعف عدد الكتب، واشتعلت  بدأت المرحلة الذهبية للكتاب في العصور
المنافسة بين الملوك وكبار رجال الدولة على اقتناء النفيس منها، واستقطب العديد منهم المؤلفين والنساخ 

فقد حفظت لنا بعض من هذه األعمال والمصورين والمجلدين وغيرهم لينتجوا لهم الكتب القيمة، ولحسن الحظ 
على هذا الموضوع ألهميته في استجالء  عددا من صور القائمين على انتاج الكتاب. وقد وقع االختيار

على المدرستين العثمانية  االسالمية، كما وقع االختيار بعض من جوانب عملية صناعة الكتاب في العصور
 القائمين على انتاج الكتاب فضال عن تزامنهما .                         والمغولية الهندية تحديدا لثرائيهما بصور

وتهدف الدراسة لالجابة على عدة أسئلة منها: كيف عبرت المدرستين العثمانية والمغولية الهندية عن فئات 
في أعمال  رالمهام التي أوكلت اليهم؟ وأي منهم كان له األولوية في الظهو  القائمين على انتاج الكتاب؟ وما

لذي يمكن أن تضيفه هذه الصور لرصيد معرفتنا عن فنون صناعة الكتاب في  وما المدرستين؟ ولماذا؟
العصرين العثماني والمغولي الهندي؟ ولالجابة على هذه األسئلة يمكن تناول الموضوع على النحو 

                                            التالي:
الكتاب: ويسمى أيضا بطالب الكتاب أو المستكتب له، أي الشخص الذي ينسخ من أجله صورة راعي  أوال:-

، وقد مثل الرعاة في المدرستين العثمانية والمغولية الهندية بغزارة في األعمال التي كتبت برعايتهم وهم 1العمل
على بعض  في مجالس طرب أو شراب أو رحالت صيد أو معارك حربية وغيرها، غير أن الدراسة تركز

النماذج التي يظهر فيها الراعي بشكل وثيق الصلة بعملية انتاج الكتاب الذي انجز من أجله أو بالفريق القائم 
 على انتاج هذا الكتاب وذلك على النحو التالي:                              
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  صورة راعي الكتاب في المدرسة العثمانية:-1
كان انتاج الكتب في العصر العثماني يخضع لموافقة رعاتها، فقد كان دوره وهويته من خالل الصور: -أ

يصدر أمرا منهم بتأليفها وتزويقها، ثم تبدأ أولى الخطوات التنفيذية، فيقدم المؤلفين نماذج من كتاباتهم 
، كما كان يتوجب على المؤلفين تحديدا عرض 2والمصورين نماذج من رسومهم ألخذ موافقة رعاة الكتاب

نالت رضاه  قرارها، ثم عرضها بعد ذلك على راعي العمل، حتى اذا ما ال 3اتهم أوال على شيخ االسالممؤلف
رجال الدولة في العصر العثماني على نسخ  . وقد شجع السالطين وكبار 4واستحسانه أمر ببدء العمل فيها

المدرسة  . وتزخر6ينأو اهدائها لآلخر 5لمخطوطات القيمة، لالحتفاظ بها في خزائن القصورا وتصوير
رعاة الكتاب، ومن أمثلة ذلك صورة من نسخة من مخطوط ديوان رفيقي  العثمانية بالعديد من صور

وتمثل السلطان بايزيد الثاني في أحد قاعات  7م(1538هـ/944المحفوظة بدار الكتب المصرية وترجع لعام )
 ، ويظهر8(1اعيا للعمل الذي ينجزونه )لوحة رقمقصره متصدرا الفريق القائم على انتاج أحد الكتب باعتباره ر 

على يسار السلطان ثالثة شعراء يقرأون عليه جانبا من أشعارهم، بينما يظهر عن يمينه خطاطان ثم صاقال 
-1568هـ/976للورق. وفي صورة من نسخة من مخطوط نزهة األخبار في سفر زكتوار ترجع لعام)

جالسا على مقعد داخل خيمة )لوحة  10ظم صوقللو باشا، يشاهد راعي العمل الصدر األع9م(1569
باشا محصيا رؤوس األعداء  12، والي يمينه يقف مؤلف العمل المؤرخ الشهير أحمد فريدون 11(2رقم

المقطوعة، بينما يقف خارج الخيمة مجموعة من رجال الجيش العثماني . على حين يظهر في صورة أخرى 
من نفس المخطوط راعي العمل صوقللو باشا جاثيا على ركبتيه داخل خيمة، وهو يبكي عقب قراءته لخبر 

المؤلف أحمد فريدون شاخصا ببصره.  كما تتصدر ، فيما يجلس أمامه 13(3وفاة السلطان سليمان )لوحة رقم
صورة للسلطان مراد الثالث  14م(1582هـ/ 990عام) مخطوط مطالع السعادة وينابيع السيادة الذي انجز
ومتفحصا للكتاب الذي انجز برعايته والذي يظهر  15(4جالسا في جوسقه مع حارسين وقزمين )لوحة رقم

عن  16م(1582هـ/990مخطوط نصرت نامة الذي يرجع لعام) صور أحد فيما تعبر على منضده الي يساره.
لهذه الوقائع من مؤلفها المؤرخ مصطفى باشا على  17مصطفى باشا الثاني الال تلقي راعي الكتاب الوزير

.وقد قسمت الصورة الي قسمين أفقيين، يشاهد 19(5، وذلك في تكية جالل الدين الرومي )لوحة رقم18الفلكي
مصطفى باشا جاثيا على ركبتيه ممسكا في اهتمام بالمخطوط الذي انجز من  نها الالفي القسم العلوي م

أجله، على حين يجلس أمامه مؤلف العمل مصطفى باشا علي الفلكي، ويشاهد عن يمينه رجل متقدم في 
العمر قد يكون شيخ التكية، كما يظهر في القسم السفلي مجموعة من دراويش التكية وهم يؤدون رقصاتهم 

، عن مشهد اهداء الكتاب 21م(1591هـ/998. وتعبر صورة من مخطوط كنجينه )20على أنغام الموسيقى
وهو يهديه للسلطان مراد الثالث  22لراعيه، حيث يظهر محمد أغا بصفته صاحب فكرة تدوين هذا الكتاب

آلخرين، حيث عليه  باإلنفاق. وفي نمط آخر يبدو راعي العمل وهو يهدي الكتاب الذي قام 23(6)لوحة رقم
، راعي 24م(1619هـ/1029)             يشاهد في صورة من مخطوط الشقائق النعمانية الذي يرجع لعام 

وهو يهدي السلطان عثمان الثاني نسخة من مخطوط الشقائق  25األعظم جورجو محمد باشا العمل الصدر
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العمل  ى الكتاب، بينما يقف مصورالنعمانية، فيما يشاهد السلطان  جالسا على سجادة داخل قاعة وهو يتلق
                                   (.     7يجري في سكون )لوحة رقم بجوار مدخل القاعة مراقبا ما 26أحمد مصطفى

موقع آداء العمل: تظهر لنا الصور السابقة أن رعاة الكتاب كانوا يشرفون على أفراد الفريق القائم على  -ب
(، أو يتفحصون الكتب المقدمة اليهم في استراحاتهم 1قاعات ملحقة بالقصور)لوحة رقمانتاج الكتاب داخل 
(، كما يشاهدون بصحبة المؤرخين داخل خيام نصبت في أرض المعركة لمتابعتهم أثناء 4الخاصة )لوحة رقم

لمؤلفين (، أو قد يظهرون وهم يتلقون الكتب من كبار رجال الدولة أو ا3،2تدوين األحداث )لوحات أرقام
                                                (.7،5داخل قاعات العمائر المدنية كالقصور والعمائر الدينية كالتكايا مثال )لوحات أرقام

يمكن االشارة لطريقة آداء العمل حين الحديث عن الرعاة، حيث لم تكن رعاية  طريقة آداء العمل: ال-ج
فة ذات تقاليد معينة، بل كان بعض األشخاص محبا للثقافة والفنون، أو شغوفا الكتاب وفنونه مهنة أو حر 

                                        بتخليد ذكره عبر رعايته لهذه األعمال.
على انتاج الكتاب، ودفع أجور  لإلنفاقاألدوات: كانت األموال هي اآلداة الرئيسية بين يدي الراعي -د

تظهر بطبيعة الحال في صور المدارس الفنية، غير أننا نلحظ  ه العملية، وهي اآلداة التي الالقائمين على هذ
عليها بأيديهم أو الي جوارهم وذلك لمراجعتها أو فحصها أو  باإلنفاقأحيانا وجود الكتب التي قام الرعاة 

ر منضدة بجوار راعي فيما تظهر في أحد الصو  (.6،5،4،2،1لتسلمها عقب الفراغ من عملها)لوحات أرقام 
                                                               (.  4العمل يستخدمها لوضع الكتب المراد فحصها ومراجعتها عليها)لوحة رقم

كبار رجال الدولة مرتدين بطبيعة الحال  األزياء: يشاهد رعاة الكتاب وهم من سالطين آل عثمان أو-هـ
 28يعلوها جبات 27ية التركية التي تليق بمكانتهم الرفيعة، والتي جاءت عبارة عن قفاطين ضيقةاألزياء الرسم

مفتوحة قصيرة األكمام تبدو من أسفلها أكمام القفاطين، فضال عن ارتدائهم عمائم ضخمة ذات طيات)لوحات 
   (.7،6،5،4،3،2،1أرقام
 :صورة راعي الكتاب في المدرسة المغولية الهند-2
وهويته من خالل الصور: كان لكل راعي في الفترة المغولية مرسمه الخاص الذي يضم بين جنباته دوره -أ

، وكان الدور األول لراعي الكتاب هو االنفاق 29جملة من صناع الكتاب يسترشدون برأيه ويقتفون ذوقه
ج في أفضل صورة المؤلفين والفنانين، ثم يأتي دوره في مراجعة العمل حتى يخر  بالطبع، فضال عن اختيار

المدرسة المغولية الهندية أن رعاة الكتاب كانوا في الغالب من  . وتظهر لنا صور30فيحفظه في خزانته 
الثانية المحفوظة في المكتبة 31أباطرة المغول وأبنائهم األمراء، ومن أمثلة ذلك صورة من مخطوطة أكبرنامة 

يهدي  32الفضل بن مبارك العمل المؤرخ الشهير أبوم(، وتمثل مؤلف 1596هـ/1005البريطانية وترجع لعام )
.ويبدو في الصورة االمبراطور جالسا على عرش وسط 33(8كتابه لراعي العمل االمبراطور أكبر)لوحة رقم 

الفضل الذي يجلس أمامه جاثيا على ركبتيه في خضوع واجالل، وهو يمد يده  حاشيته ومتحدثا الي أبو
يظهر كتاب آخر بجواره. وفي صورة محفوظة بالمكتبة األهلية في باريس بالكتاب نحو االمبراطور بينما 

 م( يظهر راعي العمل األمير سليم )االمبراطور جهانجير فيما بعد( وهو1600هـ/1007وترجع لعام )
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، ويبدو األمير جالسا على سجادة في أحد 35(9)لوحة رقم  34الشهير أبو الحسن يتفحص أحد أعمال المصور
المقدمة اليه من المصور،فيما يحيط بهما  وهو يميل بجسده الي األمام ليمسك بأحد الصور قاعات القصر،

                                           عدد من األشخاص الذين يبدون اهتماما واضحا بهذا المشهد .
ور يتسلم نسخة من م(، وتمثل االمبراطور تيم1620هـ/1030وتحتفظ المكتبة البريطانية بصورة ترجع لعام)

، ويبدو في الصورة االمبراطور جالسا في الهواء الطلق على مقعد 37(10)لوحه رقم  36أشعار سعدي الشيرازي 
مرتفع تتوجه ظلة، فيما يشاهد أمامه أربعة رجال توضح الكتابات المصاحبة للصورة بان الشخصين الجالسين 

سعدي الذي  هما جهانكير وهمايون. فيما يتقدم الشاعرعن يمينه هما بابر وأكبر، وأن الجالسين عن يساره 
يبدو في هيئة كهل نحو االمبراطور حامال نسخة من أشعاره يهم بتقديمها اليه في خضوع .  كما يظهر راعي 

 ، وذلك في صورة محفوظة في الفرير38بيشتر العمل االمبراطور جهانكير وهو يتسلم ألبوما من المصور
، حيث يبدو االمبراطور جاثيا على ركبتيه على عرش 39(11م()لوحة رقم 1625هـ/1035جاليري ترجع لعام)

بيشتر، فيما يضم المجلس أيضا السلطان العثماني  يشبه الساعة الرملية، وهو يتلقى أحد أعمال المصور
                                                       .      40وملك انجلترا

 الصور التي بين أيدينا عن متابعة الرعاة للفرق القائمة على انتاج الكتاب أو تعبر موقع آداء العمل:-ب
                    (.11،10،9تلقيهم لألعمال التي قاموا برعايتها في شرفات القصور وقاعاتها وحدائقها )لوحات أرقام 

معينة آلداء العمل حين الحديث عن يمكننا كما ذكرنا من قبل االشارة لطريقة  الطريقة آداء العمل: -ج
 الرعاة، حيث لم تكن رعاية الكتاب وفنونه مهنة أو حرفة ذات تقاليد محددة.

تظهر  دوره في انتاج الكتاب، وهي اآلداة التي ال إلنجازكانت األموال آداة الراعي الرئيسية  األدوات:-د
المصورين برسم الكتب التي قام الرعاة  بطبيعة الحال في صور المدارس الفنية، غير أننا نلحظ اهتمام

عليها بين أيديهم أوالي جوارهم وذلك لمراجعتها أو فحصها أو لتسلمها عقب الفراغ من عملها)لوحات  باإلنفاق
                      (.11،10،9،8أرقام 

ء مرتدين أزيائهم رعاة الكتاب في المدرسة المغولية الهندية وهم من األباطرة واألمرا يظهر األزياء:-هـ
الحابكة من أعلى المتسعة من أسفل الخصر، والسراويل  41التقليدية الهندية األنيقة والتي تتألف من الجامات

(.فضال عن أغطية رؤوس جاءت على هيئة عمامات متوسطة الحجم 8،11،10،9الحابكة )لوحات أرقام
                                         .  (11،10،9،8)لوحات أرقام  42تزينها األحجار الكريمة أو الريش

ازدهرت حركة التأليف عند المسلمين منذ أواخر العصر األموي وأوائل العصر  صورة المؤلف: ثانيا:-
العباسي، حتى كتب في كل علم وفن، وأصبح لكل مجموعة من العلماء مجال اعتنوا بتحقيق أصوله وتدوين 

، وقد اهتمت المدرستين العثمانية والمغولية الهندية بتمثيل المؤلفين في عدد كبير من 43فروعة وتصنيفها
 أعمالهما، ويمكننا االشارة الي هذه الصور على النحو التالي:        
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 صورة المؤلف في المدرسة العثمانية:-1
االنتصارات العسكرية المبينة للدولة العثمانية وفتح الممالك الجديدة كانت  دوره وهويته من خالل الصور:-أ

السالطين وكبار رجال الدولة، وكان البد من تسجيل هذه  سببا في تعضيد الشغف بالتاريخ في قصور
، فكانت المؤلفات التاريخية المنظومة والمنثورة، ولذلك فقد تصدرت 44االنتصارات لتوصيلها لألجيال الالحقة

من فئة الشاهنامجية صور المؤلفين في المدرسة العثمانية، والشاهنامجية هم كتاب التاريخ 45المؤرخين صور
،  46الرسمي للدولة الذين دونوا أحداث السراي وأعمال السالطين ورجالهم وفقا ألسلوب الشاهنامة الفارسية 

ورة من نسخة من مخطوط نزهة ، ومن أمثلة ذلك ص47يخلو من المبالغة واالطراء وذلك في أسلوب أدبي ال
م(، ويشاهد فيها أحمد 1569-1568هـ/976للشاهنامجي أحمد فريدون ترجع لعام ) في سفرزكتوار األخبار

فريدون داخل خيمة نصبت في أرض المعركة، وهو يحصي الرؤوس المقطوعة وأعداد األسرى )لوحة رقم 
ها راعي الكتاب الصدر األعظم صوقللو محمد (، ويبدو فريدون منهمكا في الكتابة داخل خيمة يجلس في2

وهو قائم دون االستناد الي شئ . وفي صورة أخرى  48يراه من أحداث في درج باشا، ونالحظ أنه يكتب ما
( يظهر الشاهنامجي أحمد فريدون جاثيا على ركبتيه داخل خيمة وهو يتطلع 3من نفس المخطوط )لوحة رقم

راعي الكتاب الصدر األعظم صوقللو محمد باشا وهو يبكي عقب قراءته  لألمام في شرود، فيما يشاهد أمامه
عن  الذي يعبر خبر وفاة السلطان سليمان القانوني، ويشير المتن الي أنهما فقط من علما بهذا الخبر، األمر

 مكانة الشاهنامجي الرفيعة في تلك الفترة وثقة والة األمر الكبيرة فيه.  وفي صورة نادرة من نسخة من
، يظهر مؤلف العمل 50م(1571هـ/979عام) التي ترجع لحوالي 49مخطوط شاهنامة السلطان سليم خان

وسط فريق العمل المنوط به كتابة وتزويق مخطوط شاهنامة السلطان سليم  51الشاهنامجي الشهير لقمان
األمير  المؤلف لقمان الجلسة، على حين يجلس المشرف على العمل حيث يتصدر 52(12الثاني)لوحة رقم 

عن يمينه . ويبدو المؤلف  54وعلي 53شمس الدين الي يساره، فيما يجلس الخطاط الياس ثم المصورين عثمان
لقمان جاثيا على ركبتيه، وممسكا في يده اليمنى بكتاب، فيما يشير باليسرى لألفراد عن يمينه، على حين 

رسم جالسا على سجادة فرشت له فوق  تظهر أمامه أدواته مثل المقص واألوراق والجلود، ويالحظ أنه قد
                                                               الحصير، فيما رسمت خلف ظهره وسادة لالستناد دون أفراد الفريق . 

)لوحة رقم 55م(1581هـ/989كما مثلت المجموعة ذاتها في نسخة أخرى من نفس المخطوط ترجع لعام ) 
ر وضع األشخاص، حيث يتصدر المؤلف لقمان الصورة، ويبدو جالسا الجلسة الشرقية وقد مع تغيي 56(13

بينه وبين أفراد الفريق، و  أمسك في يده اليسرى بكتاب، فيما يلوح بيده اليمنى دالله على الحديث الذي يدور
الياس عن يبدو المشرف على العمل األمير شمس الدين قره باغي عن يمينه، على حين يجلس الخطاط 

           يساره، والي جوار الياس يجلس مصورا العمل عثمان و علي .
وتكشف الصورتان السابقتان عن حاجة بعض المخطوطات المصورة لوجود أفراد الفريق القائم على انتاجها 

، كما تكشفان أيضا عن مكانة 57معا أثناء انجازها، وذلك لتداخل كتاباتها وتشابكها مع التفصيالت الفنية
الشاهنامجي الكبيرة ودوره في ادارة الفريق القائم على انتاج الكتاب، حيث يعد أكثر أفراد الفريق تفهما لطبيعة 
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نصوصه المراد نسخها وتصويرها، وأكثرهم معرفة بنقاط القوة بها . وفي صورة من نفس النسخة يشاهد 
السلطان سليم الثاني الذي يستقبلهما   عظم صوقللو محمد باشا أمامبصحبة الصدر األ 58(14لقمان)لوحة رقم

وهو جالس على عرش أسفل ظلة تطل على أحد أفنية قصره بأدرنة، وتعبر الصورة عن الحوار الذي يدور 
بينه وبين والسلطان، حيث يرفع لقمان يده اليمنى الي أعلى، بينما يمسك في اليسرى لفافة مطوية، على حين 

 لسلطان بجزعه نحوه.         يميل ا
كذلك فقد أمدتنا نسخة من مخطوط نصرت نامة التي تناولت حروب الال مصطفى باشا في قبرص، بصورة 

وهو يهدي الكتاب لراعي  59لكاتب هذه الوقائع مصطفى باشا علي الفلكي والذي سجل الحرب يوما بيوم
(. حيث يشاهد في يسار 5لدين الرومي)لوحة رقمالعمل الال مصطفى باشا، وذلك داخل تكية موالنا جالل ا

الصورة المؤلف مصطفي باشا ، والي جواره يجلس رجل متقدم في العمر، يمسك المؤلف بكتاب تظهر به 
عبارة )مؤلف كتاب(، فيما يظهر راعي العمل أمامه ممسكا بدوره بكتاب. وفي نسخة من مخطوط شجاعت 

الذي عهد اليه بكتابة هذا العمل  62نا صورة للمؤلف آصفي باشاتطالع 61م(1586هـ/994ترجع لعام ) 60نامة
م( 1578هـ/986عن أخبار الحملة التي قادها اوزتيمور اوغلو عثمان باشا على بالد فارس، والتي بدأت عام)

. حيث يشاهد شاه أوغلي جالسا على مقعد فيما يحيط به بعض الرجال، نلمح 63وطال أمدها عشر سنوات
في باشا في الركن األيسر السفلي من الصورة حيث كتب اسمه الي جواره، وقد مثل رافعا بينهم المؤلف آص

. كما نشاهد صورة للشاهنامجي  64(15الذي يدور بينه وبين شاه أوغلي )لوحة رقم يديه تعبيرا عن الحوار
م )لوحة رق66م(1596هـ/1005في نسخة من كتاب أكرى نامة والذي يرجع لعام) 65الشهير تالقي زاده

، 68، ويبدو فيها داخل المرسم السلطاني الجديد وهو يقود فريق العمل المكون من المصور نقاش حسن67(16
والخطاط الذي لم يذكر اسمه. ويبدو الثالثة جالسين خلف مناضد وضعت عليها أدواتهم . ويشاهد 

والذي انجز بين  الشاهنامجي تالقي زادة أيضا في صورة من نسخة من مؤلفه المعروف بشاهنامة همايون 
، ويبدو فيها داخل مكتبته جاثيا على ركبتيه 70(17)لوحة رقم 69م(1600-1596هـ/1007-1003عامي)

ومتأبطا لكتاب، بينما يرفع يديه ألعلى وكأنه يقوم بالدعاء، وتظهر أمامه منضدة عليها بعض الكتب . كما 
الغني بن عمرشاه الملقب بنادري وذلك  ، ونقصد به محمد بن عبد71نشاهد آخر شاهنامجية البالط العثماني

، ويبدو نادري فيها وهو يهم 72م(1620هـ/1030في صورة من ديوانه المعروف باسمه والذي يرجع لعام )
                                                                .73(18بالقاء جانبا من أشعاره على رواد مجلسه بمدرسة عضنفر اغا )لوحة رقم 

وقد مثلت لنا المدرسة العثمانية فئة أخرى من المؤلفين ونعني بهم المصنفين، الذين يجمعون النصوص  
داخل مصنفه  75، ومن أمثلة ذلك صورة نادرة للمصنف أحمد بن زنبل الرمال74المتباعدة في مجلد واحد

ظهر فيها ابن زنبل بهيئة ، وي 76(19م( )لوحة رقم 1563هـ/971قانون الدنيا وعجائبها الذي يرجع لعام)
شيخا جاثيا على ركبتيه، مستندا الي وسادة ذات طرفين بيضاويين، وقد أمسك في يده اليمنى التي يرفعها 

نصها)هذه صورة مصنف هذا الكتاب العبد  أمامه بدرج، فيما تظهر أمامه عبارة جاءت في خمسة سطور
لمحلي المنجم غفر هللا تعالى له ولوالديه والمسلمين الفقير المعترف بالعجز والتقصير أحمد بن علي زنبل ا
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آمين( كما عبرت المدرسة العثمانية عن فئة ثالثة من المؤلفين ونقصد بهم الشعراء، وتركت لنا في هذا 
المجال صورا للعديد منهم، غير أن هذه الدراسة تهتم بالشعراء بوصفهم مؤلفين الناظمي شعر، ولذلك نشير 

داخل مؤلفه المحفوظ في  78مؤلف كتاب مشاعر الشعراء 77عاشق جلبي ورة الشاعرفي هذا المقام لص
، ويبدو في الصورة عاشق جلبي جالسا الجلسة الشرقية خلف 79(20المكتبة الوطنية في استانبول )لوحة رقم 

منضدة خشبية، وقد أمسك في يده اليمنى التي يرفعها ألعلى بنسخة من أشعاره . وفي صورة من نسخة من 
وهو يعرض  81م( يظهر المؤلف عطاء هللا بن يحيى1721هـ/1133ترجع لعام ) 80مخطوط ديوان عطائي

، ويبدو عطائي داخل قاعة جاثيا على األرض وقد أمسك بديوانه الذي 82(21ديوانه أمام شيخه )لوحة رقم 
رجال في يمين  يقرأ منه لشيخ يجلس أمامه على أريكة، فيما يستمع الشيخ في وقار، على حين يقف أربعة

                                الصورة وهم  يستمعون بدورهم في احترام.
يظهر الشاهنامجية وهم يقودون فريق العمل داخل المراسم الملكية باعتبارهم مؤلفين موقع آداء العمل:  -ب

داخل خيام (، أووهم يكتبون وقائع الحمالت من 16،13،12للنصوص المراد نسخها وتصويرها )لوحات
(، أو يقرأون من مؤلفاتهم أو يستكملونها داخل مكتباتهم ومجالسهم 2نصبت في أرض المعركة )لوحة رقم 

الشعراء وهم يقرأون بعض من مؤلفاتهم في مجالسهم الخاصة )لوحة  (، بينما يظهر18،17الخاصة)لوحة رقم
ات ربما كانت ملحقة ببعض العمائر (، أو يقرأون من دواوينهم أمام شيوخهم لمراجعتها داخل قاع20رقم

 (.          21الدينية )لوحة رقم
يبدو معظم المؤلفين في صور المدرسة العثمانية جالسين على ركبتيهم ممسكين طريقة آداء العمل:  -ج

(، أوهم منحنين بجزوعهم 21،20،18،17،12،5بمؤلفاتهم التي يقرأون فيها أو يهمون بذلك )لوحات أرقام
(،على حين كان الشاهنامجية 16ظهر أمامهم على منضدة استعدادا للتدوين فيها )لوحة رقم نحو كتب ت

                                   (.  2)لوحة رقم ءشييرونه من أحداث في لفافات، وهم قائمين دون االستناد الي  يدونون ما
 والدرج83تبرز صور المدرسة العثمانية بعض األدوات بحوزة المؤلفين كالكتب واألوراق والمقالم  األدوات:-د

                                                ( .19،16،13،12والمناضد)لوحات أرقام84والمقصات
يقة، فهم يرتدون المؤلفين في صور المدرسة العثمانية بكامل مالبسهم الرسمية األن يظهر األزياء:-هـ

القفاطين الضيقة والجباب الواسعة بأعالها، والعمائم البيضاء الضخمة ذات الطيات المتعددة التي تشير الي 
                                                     مكانتهم العالية في المجتمع

 (. 21،20،19،18،17،16،15،14،13،12،5،3،2)لوحات أرقام
 المؤلف في المدرسة المغولية الهندية:صورة -2
المؤلفين من  تظهر لنا المدرسة المغولية الهندية اهتماما واضحا  بصوردوره وهويته من خالل الصور: -أ

فئة الشعراء السيما شعراء الغزل والتصوف، حيث فطن رعاة الفن والفنانين الي اقبال طوائف المجتمع 
، كما تنبهوا الي دور التصوف في التوفيق 86من أفضل النماذج البشرية ، واعتبارهم85المختلفة على المتصوفة

بين الطوائف المختلفة والمعتقدات الدينية المتعارضة وسد الفجوه بين األغنياء والفقراء والتقليديين 
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كان الحكم المغولي في الهند يحتاجه بشدة لترسيخ وجوده. وقد كان الشاعر سعدي  ، وهو ما87والمبدعين
ازي أحد أبرز شعراء التصوف تمثيال في المدرسة المغولية الهندية، ومن أمثلة ذلك صورة من مخطوط الشير 

جلستان تمثل مؤلف العمل الشاعر سعدي الشيرازي وهو يخطب في المسجد األموي بدمشق )لوحة رقم 
وفي   ، وفيها يعتلي سعدي درجا داخل جوسق تحيط به حديقة غناء مخاطبا جمهرة من الناس .88(22

م( يشاهد في الورقة اليسرى الشاعر سعدي 1615هـ/1024صورة مزدوجة من عمل أبو الحسن ترجع لعام)
مجموعة من  ، ويحيط بالشاعر89(23وهو يهم بتقديم نسخة من أشعاره لالمبراطور جهانجير)لوحة رقم 

يظهر أمامه اثنان من األشخاص، حيث يبدو من خلفه بعض المتصوفة الذين يرفعون أيديهم بالدعاء، بينما 
الي سعدي بالتقدم نحو مجلس  الموظفين الرسميين في البالط، أحدهما هو خواجه جهان والذي يشير

االمبراطور، واآلخر ميرزا صادق الذي يمسك بورقة وقلم ليدون بعض المالحظات، أما الشخص الثالث فهو 
أسفل السلطان العثماني بايزيد األول  صادق خان أحد أتباع جهانجير. بينما يظهر في يسار الصورة من

، أما الشاعر سعدي فقد 90م( على يد تيمورلنك أحد أجداد جهانجير1402هـ/804والذي هزم في أنقره عام)
رسم بهيئة كهل منحنيا بجزعه نحو األمام  وقد أمسك بنسخة من أشعاره الهدائها لالمبراطور جهانجير، الذي 

، 91أ(23رة جالسا على عرش أسفل ظلة وقد أحاطت به حاشيته )لوحة رقم يشاهد في الورقة اليمنى من الصو 
. كما يشاهد سعدي 92ألحداث وشخصيات من عصور ماضية جهانجير وتعكس الصورة حنين االمبراطور

م( في هيئة شيخ يتقدم الهداء االمبراطور نسخة من 1620هـ/1029الشيرازي أيضا في صورة ترجع لعام)
جالسا على عرش، على حين يحيط  تيمور الذي يظهر ، ويتصدر الصورة االمبراطور(10أشعاره )لوحة رقم 

به أربعة من أباطرة المغول، فيما تأتي خلفية الصورة على هيئة مروج خضراء متعددة المستويات . وتعبر 
كما  هذه الصورة مع الصورة السابقة عن عظم مكانة سعدي الشيرازي لدى أباطرة المغول وشغفهم بأشعاره .

من نسخة من مؤلفه جلستان ترجع لعام 93يشاهد الشاعر سعدي في صورة تنسب للمصور جفردهن
، ويبدو فيها الشاعر ومؤلف الجلستان واقفا في حديقة، فيما تشير 94(24م( )لوحة رقم1645هـ/1055)

 األشجار مروج تتخللها مالمحه لتقدمه في العمر، ويتحدث سعدي الي شاب يقف أمامه، ومن خلفهما تظهر
                                                 والتالل.

حيث أسس أباطرة المغول دوائر خاصة  كتاب الوقائع، كما تبدي المدرسة المغولية بعض االهتمام بصور
ومن أمثلة ذلك صورة  ،95تهدف لتوثيق أعمال الدولة عمل بها مجموعة من الكتبة ومحرري الوقائع المتميزين

ؤرخ وكاتب الوقائع الشهير في البالط المغولي أبو الفضل بن مبارك وهو يقدم الكتاب األول من أكبر نامه للم
(، حيث يشاهد أبو الفضل جاثيا على ركبتيه أمام االمبراطور الذي يجلس على 8أكبر)لوحة رقم  لالمبراطور

ده نسخه من كتابه يهم بتقديمها عرشه،  فيما ينحني أبو الفضل بجسده في خضوع شديد نحوه، ويمسك في ي
                                                                   له، على حين يشاهد بجواره كتابا آخر.
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لم تهتم المدرسة المغولية كثيرا بتمثيل مجالس المؤلفين الخاصة، بل عنيت أكثر موقع آداء العمل:  -ب
األباطرة وهم  يهمون باهدائهم أعمالهم، ويأتي ذلك المشهد غالبا في قاعات أو بتصويرهم بالقرب من مجالس 

               (.23،10،8جواسق تطل على حدائق القصر)لوحات أرقام
مراجعتهم  لم تعن المدرسة المغولية كثيرا بتمثيل المؤلفين أثناء كتابتهم ألعمالهم أو طريقة آداء العمل: -ج

(، وهي في 23،10،8الفت على لحظة اهدائهم مؤلفاتهم لرعاة العمل)لوحات أرقام لها، لكنها ركزت بشكل
ذلك تمثلهم في أقصى درجات الخضوع والتذلل، حيث يجثون على ركبتيهم ويمسكون بمؤلفاتهم لتقديمها 

                      (.23،10يتقدمون الهدائها وهم منحني الجسد )لوحات أرقام ( أو8لألباطرة  )لوحة رقم
يبدو معظم المؤلفين في صور المدرسة ممسكين بمؤلفاتهم وهم يستعدون لتقديمها للراعي، بينما  األدوات:-د
 (.                             23،10نلحظ اهتماما كبيرا بتمثيل أدوات الكتابة الخاصة بهم)لوحات أرقام  ال
مرتدين المالبس الرسمية التقليدية، والتي تأتي المؤلفون في مدرسة التصوير المغولي  يظهراألزياء: -هـ

تتسع بشكل واضح من أسفل الخصر، كما يرتدون أغطية رؤوس عبارة ، عادة بهيئة جامات ضيقة من أعلى
(.                                           24،23،22،8عن عمامات بيضاء متوسطة الحجم )لوحات أرقام

والناسخ هو الشخص الذي يقوم  بالنقل من أصل ، اخة بوجه عام هي الكتابةالنسصورة الناسخ:  ثالثا: -
المخطوط، وقد اقتصر استعمال مصطلح ناسخ على من كانوا يعملون في نسخ الكتب مقابل أجر أو 

.وكان البد لمن يعمل في هذه المهنة أن يكون ذو خط جميل أو حسن مضبوط، أودقيقا واضحا 96المكثرين
 . ويمكننا االشارة لصور النساخ في المدرستين العثمانية والمغولية الهندية على النحو التالي:   97على أقل تقدير

 صورة الناسخ في المدرسة العثمانية:-1
أمدتنا المدرسة العثمانية بالعديد من صور نساخ المخطوطات، ومن أمثلة دوره وهويته من خالل الصور:-أ

-923والذي يرجع للفترة بين عامي ) 99ف شكري البدليسيللمؤل 98ذلك صورة من مخطوط سليم نامة
في حديقة تتقدم أحد القاعات)لوحة  م(، ويشاهد فيها ناسخ العمل جالسا برفقة المصور1525-1520هـ/927
فيما يبدو مستغرقا في التأمل، حيث يمسك بقلم في يده اليمنى  ، يلتفت الناسخ بوجهه لليسار100(25رقم 

حدق في ورقة يمسكها في يده اليسرى تظهر بها كتابات تركية ترجمتها )أسد العالم يضعه على فمه، بينما ي
السلطان سليم سلطان الزمان األبدي( . بينما يظهر في صورة من مخطوط ديوان رفيقي ناسخا جالسا الي 

تتناثر عن (، ويبدو الناسخ وهو يمد يده اليسرى ليمسك بكتاب فيما 1يمين السلطان بايزيد الثاني)لوحة رقم 
يساره أدوات الكتابة، كما يشاهد الي يمينه ناسخا آخر عاكفا على الكتابة . كما أمدتنا نسختي مخطوط 
شاهنامة سليم خان بصورتين لناسخ العمل الخطاط الياس وهو يجلس بصحبة الفريق القائم على انتاج هاتين 

م( يظهر الياس على يمين الشاهنامجي 1571هـ/979النسختين، وفي النسخة األولى التي ترجع لحوالي عام)
لقمان جاثيا على ركبتيه وقد أمسك بيده اليمنى كتابا مفتوحا، بينما يلوح بيده اليسرى للمؤلف في تعبير عن 

( . أما النسخة الثانية من المخطوط فيظهر بها الياس عن يسار 12الحوار الذي يدور بينهما )لوحة رقم 
 101( وهو ينصت له في اهتمام . فيما يشاهد الناسخ ضمن طوائف الحرف13 الشاهنامجي لقمان )لوحة رقم
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هـ/ 990في الدولة العثمانية في صورة من مخطوط مطالع السعادة وينابيع السيادة الذي يرجع لعام )
(، وتظهر في يمين الصورة كلمة )كاتب(، فيما يبدو الكاتب بهيئة شاب جالسا خلف 26م( )لوحة رقم 1582

ل قاعة تطل على الخارج بعقد بورصه . كما حفظت لنا نسخة من مخطوط اكرى نامة منضدة داخ
م( صورة لناسخها لكنها لم تشر السمه، وفيها يظهر الناسخ متوسطا للمؤلف تالقي زادة 1596هـ/1005)

 (.                                 16ونقاش حسن وهم يؤدون عملهم داخل المرسم السلطاني )لوحة رقم
مثلت المدرسة العثمانية النساخ وهم يؤدون عملهم داخل قاعات ملحقة موقع آداء العمل:  -ب  

(،أو في قاعات خصصت 16،13،12(،أو داخل المراسم الملكية )لوحات أرقام 1بالقصور)لوحة رقم
أحد  (، وفي بعض الصور المبكرة يبدو النساخ وهم  يؤدون عملهم في حديقة تتقدم26لطائفتهم)لوحة رقم
 (.25العمائر )لوحة رقم

المدرسة العثمانية جالسين على ركبتيهم، مستمعين  النساخ في أغلب صور يبدوطريقة آداء العمل: -ج
(، أو خلف مناضد يضعون عليها أوراقهم التي يهمون بالكتابة فيها )لوحات 13،12لخطة العمل)لوحات أرقام

 (.                        26،16أرقام
األدوات التي تشاهد بحوزة نساخ المدرسة العثمانية  كانت األوراق واألقالم والمناضد من أبرز ات:األدو -د

 (.                          26،25،16،13،12)لوحات أرقام 
يرتدي النساخ في معظم صور المدرسة العثمانية ثيابا رسمية تتكون من قفاطين ضيقة وجبات،  األزياء:-هـ

 (.                                                                     26،25،16،13،12وعمائم ذات أحجام متوسطة  )لوحات أرقام 
 صورة الناسخ  في المدرسة المغولية الهندية:-2
أمدتنا  المدرسة المغولية بالعديد من صور النساخ وهم يمارسون مهنتهم،  ره وهويته من خالل الصور:دو -أ

ومن أمثلة ذلك صورة للناسخ سيد حسين يزدي كاتب نسخة من مخطوط عجائب المخطوطات انجزت في 
ر سيد حسين ، حيث يظهر بالنص أعلى الصورة عبارة )تم بالخير على يد فقي102م(1546هـ/953الهند عام )

، ويبدو يزدي بهيئة شيخ جاثيا على ركبتيه داخل شرفة أنيقة تطل على منظر 103(27يزدي()لوحة رقم 
طبيعي، وهو يكتب في ورقة وضعت أمامه على منضدة، على حين تظهر خلفه وسادة ضخمة ذات طرفين 

صورة للناسخ حسين م( ب1581هـ/989بيضاويين . كما احتفظت لنا نسخة من مخطوط البستان ترجع لعام)
، ويبدو الناسخ في يمين الصورة 105(28)لوحة رقم 104مانوهر قلم وهو منهمكا في الكتابة بصحبة المصور

نصه ) هللا أكبر صورت شبيه حسين...قلم(، فيما تظهر خلفه وسادة ضخمة  بهيئة شاب يكتب في ورقة ما
المرسم الملكي أثناء العمل، يشاهد في لها طرفين بيضاويين وشاب يرفع مذبة . وفي صورة هامة تعبر عن 

المستوي العلوي أحد النساخ وهو يهم بتنفيذ توجيهات المشرف على العمل الذي يجلس أمامه )لوحة 
، فيما يظهر خلفه شخص يمسك بمذبة يميل بها نحوه . وفي الركن األيمن السفلي من اطار 106(29رقم

كية، نلمح صورة لناسخ ينحني صوب منضدة وضع عليها صورة يحوي مشاهد للعاملين بدار الكتب خانة المل
 . وفي صورة أضيفت بأمر 107(30كتابين ، فيما يهم باخراج قلمه من المحبرة استعدادا للكتابة )لوحة رقم 
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مخطوط خمسة نظامي كتبها الناسخ عبد الرحيم لالمبراطور اكبر وتعبر من من االمبراطور جهانجير لنسخة 
وهو على هذا  108الملكي ، يظهر الكاتب عبد الرحيم وهو ينسخ، على حين يصوره دولتأيضا عن المرسم 
، ويبدو االثنان جالسين على سجادة تكسو أرضية قاعة يحوي جدارها من خلفهما 109(31الوضع )لوحة رقم 

مجموعة من الدخالت التي تضم بعض األواني الخزفية . كما عبرت لنا أحد الصور التي ترجع لعام 
، عاقدا ساقيه أمامه، ومنحنيا بجزعه لألمام 110(32م( عن ناسخ متقدم في العمر)لوحة رقم 1625هـ/1029)

 خلفه وسادة ضخمة بيضاوية الطرفين.                     ليكتب في ورقة، فيما تظهر
أرقام يظهر النساخ في المدرسة المغولية وهم يؤدون عملهم داخل  القاعات )لوحات  موقع آداء العمل: -ب

 (.            31،29المراسم الملكية )لوحة رقم (، أو28،27
يظهر النساخ في المدرسة المغولية الهندية وهم يؤدون عملهم وفقا لطريقتين، في طريقة آداء العمل:  -ج

األولى يطوي الناسخ رجله اليمنى ويقيمها في صدره بينما يبدو متوركا رجله اليسرى، في حين يضع الورق 
ركبته اليمنى فوق لوح صغير من الخشب أو الورق المقوى ليكتب بيده اليمنى ويحركه بيده اليسرى بما على 

( . أما الطريقة الثانية فيظهر فيها الناسخ جاثيا على ركبتيه 32،31،29،28)لوحات أرقام 111يناسب وضعه
ترعي االنتباه وجود وسائد ( . ويس30،27خلف منضدة يضع عليها أدواته وأوراقه ليكتب فيها )لوحات أرقام

(، فضال عن تواجد صبية خلفهم يمسكون بمذبات لتحريك 32،28،27خلف بعض النساخ )لوحات أرقام 
عن مشقة مهنة الناسخ  (، األمر الذي يعبر29،28الهواء وطرد الحشرات من محيطهم )لوحات أرقام

                              وامتدادها لفترات طويلة تستدعي دعمه ببعض وسائل الراحة.       
في صور هذه المدرسة العديد من األدوات التي يستخدمها الناسخ كاألقالم والمناضد  يظهر األدوات:-د

)لوحات أرقام 116واأللواح أو المساند 115والمبارد 114والمدي 113والفرجارات 112والمقالم والمحابر والمرامل
32،31،30،29،28،27                        .)   

(، أو الثياب الحابكة التي تساعدهم 29يرتدي النساخ في صور هذه المدرسة الجامات)لوحة رقماألزياء: -هـ
(، بينما يبدو المشاهير منهم كسيد حسين يزدي، وحسين قلم، وعبد 32،30على آداء عملهم)لوحات أرقام

ديري والعباءة والوشاح )لوحات الرحيم عنبر قلم، مرتدين ثيابا طويلة حابكة، وقطعا أخرى بأعالها كالص
(.كما كانوا يرتدون أغطية رؤوس على هيئة عمامات أو طواقي متوسطة الحجم )لوحات 31،28، 27أرقام
 (.                                         32،31،30،29،28،27أرقام 

األوراق والقماش وغيره من هو الفنان الذي يزخرف ويلون ويرسم على  المصورصورة المصور:  رابعا:-
باعتباره أحد  ، وتركز هذه الدراسة على الفنان الذي كان يعمل في مجال توضيح الكتب بالصور117المواد

أفراد الفريق القائم على انتاج الكتاب، وقد أمدتنا المدرستين العثمانية والمغولية الهندية بالعديد من صور هذه 
 ى النحو التالي:        الفئة والتي يمكن االشارة اليها عل
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 صورة المصور في المدرسة العثمانية: -1
اطلق األتراك على المصور اسم )نقاش(، وهو الفنان الذي يقوم برسم دوره وهويته من خالل الصور:  -أ

. وقد احتفظت لنا 118المتنوعةالصور في المخطوطات وعمل الرسوم الجدارية والتصميمات الزخرفية 
المخطوطات العثمانية بصور لبعض من هؤالء الفنانين، ومن أمثلة ذلك صورة من نسخة من مخطوط سليم 

وناسخ العمل وهما منهمكين في آداء عملهما )لوحة  نامة كتبها المؤرخ شكري البدليسي ويظهر فيها مصور
و يكتب في ورقة عبارة )نقاش سليم نامة( في اشارة جالسا على أرضية عشبية وه (، ويبدو المصور25رقم 

الي أنه رسام العمل. وعلى الرغم من عدم تسجيل المخطوط السم مصوره، اال أن بعض الدراسات قد رجحت 
.  كما يظهر المصوران عثمان وعلي في احدى 120التبريزي الشهير 119بأنه بير أحمد بن اسكندر المصور

م(، وذلك في الجانب األيسر من صورة 1571هـ/979التي ترجع لعام)نسختي مخطوط شاهنامة سليم خان 
( وقد صور النقاشين جاثيين على ركبتيهما وهما 12تمثل الفريق القائم على انتاج هذا المخطوط )لوحة رقم

يستمعان في اهتمام لخطة العمل التي يطرحها مؤلف الكتاب . كما يظهر نفس المصورين في الجانب األيمن 
( وقد أمسك كال منهما 13م( )لوحة رقم 1581هـ/989من نسخة اخرى للمخطوط ترجع لعام) من صورة

بورقة في يده اليمنى، فيما يضم يده اليسرى الي صدره تعبيرا عن الموافقة على خطة العمل التي يطرحها 
المؤلف . كما يبرز المصور ضمن طوائف الحرف في صورة من مخطوط مطالع السعادة وينابيع 

( ويبدو فيها بهيئة فتى حليق الوجه جالسا داخل قاعة تطل على الخارج بعقد بورصة، 33يادة)لوحة رقمالس
                                                 وقد وضعت أمامه منضدة عليها أوراق يهم بالرسم فيها، على حين تظهر في يمين الصورة كلمة )نقاش( .                                  

ويشاهد نقاش حسن مصور مخطوط اكرى نامة مع فريق العمل المكون من المؤلف تالقي زادة والخطاط 
(، ويشغل نقاش حسن 16الذي لم يسجل المخطوط اسمه، وذلك داخل المرسم السلطاني الجديد )لوحة رقم
عه نحوها، وقد أمسك بريشه الركن األيمن السفلي من الصورة، ويبدو جالسا خلف منضدة مستطيلة مائال بجز 

يهم بالرسم بها على أوراق المخطوط . وفي صورة أخرى يشاهد نقاش أحمد مصطفى مصور مخطوط 
الشقائق النعمانية واقفا بالقرب من مدخل أحد قاعات قصر السلطان، ومراقبا عن بعد الصدر األعظم محمد 

. وفي صورة من نسخة من مخطوط سورنامة ( 7باشا وهو يهدي المخطوط للسلطان عثمان الثاني)لوحة رقم
وتمثل عرض لطائفة الفرسان، نلمح أسفل جواد أحدهم توقيع  122م(1721هـ/1133التي ترجع لعام) 121وهبي

، األمر الذي يرجح معه بأن يكون هذا الفارس هو 123(34مصور المخطوط وذلك بصيغة )لوني( )لوحة رقم 
وقد مثل هذا الشخص بهيئة رجل في منتصف العمر ذو  .124مصور العمل عبد الجليل جلبي الملقب بلوني

بشرة بيضاء ووجه عريض، مرتديا جبة زرقاء مؤطرة بالفراء البني الضارب للحمرة، فيما يمتطي جوادا رمادي 
 اللون ثبت الي ظهره سرج .                                                             

لمصورين في المدرسة العثمانية وهم يؤدون عملهم داخل المراسم الملكية يبدو اموقع آداء العمل:  -ب
(، أووهم يراقبون مراسم اهداء العمل الذي انتهوا من تصويره لراعيه داخل أحد 16،13،12)لوحات أرقام

طريقة -ج(.                        25(. أو في حدائق تتقدم العمائر)لوحة رقم 7قاعات القصر )لوحة رقم
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يظهر المصورون في المدرسة العثمانية وهم يؤدون عملهم وفقا لطريقتين، في األولى يطوي داء العمل: آ
المصور رجله اليمنى ويقيمها في صدره و يضع الورق على ركبته اليمنى ليرسم فيه، فيما يتورك رجله 

ميل نحو المنضدة التي يضع (،أما الطريقة الثانية فيجثو فيها المصور على الركبتين وي25اليسرى )لوحة رقم
عليها أوراقه، فيما يثبت تلك األوراق بأحد اليدين، ويرسم بالريش الذي يمسكه في اليد األخرى )لوحات أرقام 

33،16                                                   .) 
يستخدمونها كاألوراق تظهر في الصور التي بين أيدينا بعض األدوات التي كان المصورين  األدوات:-د

 (.25،16،13،12واللفافات والريش والمناضد )لوحات أرقام 
يبـــدو معظـــم المصـــورين فـــي المدرســـة العثمانيـــة مرتـــدين المالبـــس الرســـمية الكاملـــة المتمثلـــة فـــي األزيـــاء:-هــــ

                                                    (.          7،33،25،16،13،12القفاطين والجبات، والعمامات البيضاء متوسطة الحجم )لوحات أرقام
 صورة المصور في المدرسة المغولية الهندية: -1
تمثيال لفئة المصورين بين مدارس  تعد المدرسة المغولية المدرسة األكثر دوره وهويته من خالل الصور:-أ

ينسبان لحوالي  125كيسو للمصورمنازع، ومن أمثلة تلك الصور صورتين شخصيتين  التصوير االسالمي بال
م(، األولى تمثله وهو شاب يقف وسط مروج خضراء حامال بين يديه ثمرة جوز الهند، 1570هـ/978عام)

، أما الثانية فتمثله وقد تقدم به العمر ممسكا بين يديه لفافة 126(35ومتأبطا للوح من ألواح الرسم )لوحة رقم
. كما تمثل صورة أخرى المصور  127(36المبراطور)لوحة رقمطويلة، ربما تكون عريضة يشكو فيها حاله ل

مانوهر جالسا بصحبة الكاتب حسين قلم وهما منهمكين في آداء عملهما في نسخة من مخطوط البستان 
مانوهر في يسار الصورة جاثيا  ( . ويظهر المصور28م()لوحة رقم 1581هـ/989لسعدي والذي ترجع لعام)

سكها بيده اليمنى في دواه للحبر، بينما يمسك في اليسرى بورقة كتب بها)عمل على ركبتيه وهو يضع ريشة يم
مانوهر ولد بساون( . على حين  تعبر صورة من مخطوط أخالقي ناصري عن المرسم الملكي وقت العمل 

(، ويشاهد في المستوى األوسط منها مجموعة من المصورين منهمكين في الرسم . كما تحتفظ 29)لوحة رقم
م(، وتمثل المصور أبو الحسن يقدم أحد أعماله 1600هـ/1009بة األهلية في باريس بصورة ترجع لعام)المكت

لألمير سليم )االمبراطور جهانجير فيما بعد(، ويظهر أبو الحسن في يسار الصورة بهيئة شاب حليق الوجه 
ض عليه أحد أعماله )لوحة واقفا داخل قاعة، ومنحنيا بجسده نحو األمير سليم الذي يجلس على األرض ليعر 

هـ/ 1011وترجع لعام) ( . وفي خاتمة نسخة من مخطوط خسرو دهلوي محفوظة بمتحف وولترز9رقم 
بصحبة صاقل ورق وهما جالسين وسط منظر  129تطالعنا صورة للمصور والكاتب مسكين 128م(1602

مذنب الحقير عبدهللا . فيما تعلو صورتيهما خاتمة المخطوط وكتب بها)كتبه ال130(37طبيعي )لوحة رقم
(. ويبدو المصور مسكين في اليسار جالسا على 1011مشكين قلم غفر هللا ذنوبه وستر هللا عيوبه سنة 

 سجادة صفراء وهو يكتب في ورقة، فيما تتناثر حوله أدوات الرسم والكتابة.                           
ويرجع للفترة بين ة الملكية بقصر جلستان بطهران المكتبصورة ضمن ألبوم تحتفظ به  فيما يكشف لنا اطار

المصورين العاملين في  عن عدد من الصور الشخصية ألبرز م(1609-1608هـ/1018-1017عامي)
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دولت برسم أبرز المصورين في  المصور ، حيث أمر جهانكير131(38جهانكير )لوحة رقم  مرسم االمبراطور
وجفردهن ودولت الذي طلب منه رسم نفسه أيضا. ونبدأ  132بالطه، وهم أبو الحسن ومانوهر وبشنداس

بالمصور أبو الحسن الذي يتوسط شخصين في االطار األيمن للصورة، ويبدو في هيئة شاب جالسا على 
األرض ممسكا بلوحة من الورق يضعها على احدى ركبتيه فيما ينهمك في الرسم، ويظهر على الصورة توقيع 

، وأسفل أبو الحسن نشاهد المصور مانوهر جالسا 133از عمل فقير دولت" "شبيه أبو الحسن دولت بصيغة
على األرض، وقد أمسك أيضا بلوحة من الورق ، وقد وقع دولت على هذه الصورة بصيغة "شبيه منوهر از 
عمل دولت"، وفي االطار السفلي للصورة يظهر ثالثة من المصورين، أولهم من جهة اليمين يبدو جالسا على 

ممسكا بلوح من الورق ، وتشير الكتابات الي أنه المصور بشنداس ونصها "شبيه بشنداس برادر زاده األرض و 
"صورة بشنداس ابن أخو المصور ننها من عمل دولت"، يلي بشنداس  ننها مصور عمل دولت" وترجمتها

ق، بينما رسم صورة شخصية لدولت الذي رسم نفسه ملتفتا الي بشنداس، ويبدو ممسكا أيضا بلوحة من الور 
الي جواره المصور جفردهن الذي يظهر ببشرة داكنة، وقد وقع دولت على صورته بصيغة "شبيه جفردهن 

. وترجع أهمية هذه الصورة الي تفرد موضوعها، حيث تعد المرة األولى التي يكلف فيها 134عمل دولت"
ا سجل لنا اطار أحد الصور كمامبراطور مغولي أحد المصورين برسم عددا من مشاهير مصوري بالطه .  

م( منظرا للمصور الشهير جفردهن بصحبة أحد األشخاص )لوحة 1610-1609هـ/1018الذي يرجع لعام )
، وقد مثل جفردهن في الصورة بهيئة فتى يافعا جاثيا على ركبتيه، ومنحنيا بجزعه لألمام وممسكا 135(39رقم 

نصه )عمل جفردهن أكثرهم تواضعا المولود  ما في يده اليمنى بقلم يكتب به في كتاب وضع على األرض
كما نرى في  .136هـ( 1018في القصر خادم الملك جهانجير ابن بهوان داس.....انتهى العمل في سنة 

مخطوط خمسة نظامي كتبت بخط الناسخ عبد الرحيم لالمبراطور أكبر، صورة مضافة للمخطوط من نسخة 
ور دولت وهو يصور الناسخ عبد الرحيم وهويكتب )لوحة رقم بأمر االمبراطور جهانجير، ويظهر بها المص

(، ويشاهد دولت في يسار الصورة مراقبا للناسخ ليتمكن من رسمه في ورقه يضعها على ركبته، فيما 31
ضمن  137فروخ بك ويحتفظ متحف المتروبوليتان بصورة شخصية للمصور تتناثر أدوات الرسم من حوله .

، وقد كتب في اطارها السفلي عبارة )شبيه وعمل فرخ بيك 138(40)لوحة رقم  شاه جهان ألبوم لالمبراطور
مصور(، ويتضح من الكتابة أن المصور فروخ بك قد رسمها لنفسه. ويبدو فيها بهيئة شيخ يقف وسط المروج 
الخضراء مرتديا جامة بيضاء وعباءة صفراء طويلة، وحذاء ذو رقبة عالية، ويستند فروخ بك الي عصى 

م(، وتمثل 1625هـ/1035، فيما يبدو شاخصا ببصره. كما يحتفظ الفرير جاليري بصورة ترجع لعام )رفيعة
(، ويبدو فيها بيشتر بهيئة شيخ جاثيا على 11المصور بيشتر يقدم أحد أعماله لالمبراطور جهانجير)لوحة رقم

طور يده لتلقيه محتفيا بالمصور، ركبتيه الي جوار االمبراطور وهو يقدم له ألبوما من عمله، فيما يمد االمبرا
 ومقدما اياه على ضيوفه من سالطين وملوك.                                                                       

مثلت المدرسة المغولية الهندية المصورين وهم يؤدون أعمالهم داخل القاعات أو في  موقع آداء العمل:-ب
الحدائق بصحبة أحد أفراد الفريق القائم على انتاج الكتاب الذي يشتركون في عمله )لوحات 
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(، أو وهم داخل المرسم الملكي منهمكين في عملهم بصحبة عدد كبير من أفراد هذا 39،37،31،28أرقام
كما مثلوا وهم يقدمون أعمالهم المصورة لراعي العمل وسط مجلسه وحاشيته في  (.29)لوحة رقم الفريق

 .                                                            (11،9شرفات القصر )لوحات أرقام 
يستخدموا  من الصور موضوع الدراسة أن المصورين في العصر المغولي لم يظهر طريقة آداء العمل:-ج

المناضد بشكل واسع النطاق، بل كانوا يفضلون االستعانة  بركبتهم في اسناد الورق عليها، حيث يبدو 
المصور في العديد من أعمال المدرسة المغولية مفترشا األرض طاويا رجله اليمنى أو اليسرى، ومقيما اياها 

القائمة، وذلك فوق لوح صغير من  في صدره ومتوركا لرجله األخرى، في حين يضع الورق على ركبته
الخشب أو الورق المقوى، ليكتب بيد ويحرك اللوح باليد األخرى بما يناسب وضعه )لوحات أرقام لوحات أرقام 

38،37،31،28                          .) 
ترة ومنها مثلت لنا المدرسة المغولية العديد من أدوات الرسم التي استخدمها مصورين تلك الف األدوات:-د

والفرش والمقالم واأللواح والفرجارات والمدي والمرامل)لوحات  األوراق واللفافات والريش والمحابر
 (.           38،37،31،28،9أرقام
يظهر عدد من مصوري هذه المدرسة مرتدين أوشحة أو عباءات بأعلى الجامات )لوحات أرقام  األزياء:-هـ

(. أما أغطية 37،29،28رتديا الجامات الحابكة فقط )لوحات أرقام(، كما يظهر البعض اآلخر م31،29
 (.                       38،37،31،28،9الطواقي متوسطة الحجم )لوحات أرقام  رؤوسهم فكانت عادة العمامات أو

ظهرت صناعة الورق في العالم االسالمي مع ازدهار حركة التأليف  خامسا: صورة صانع الورق:-
وذلك في الربع األخير من القرن الثاني للهجرة، وأطلقت كتب األدب العربي على الطائفة التي والترجمة، 

 وتضم المجلدين والمصححين وصناع الورق وغيرهم.                            139تولت أمر هذه الصناعة اسم "الوراقين"
 صورة صانع الورق في المدرسة العثمانية: -1
لم تول المدرسة العثمانية اهتماما كبيرا بتمثيل الوراقين المختصين  الصور: دوره وهويته من خالل-أ

ألفراد هذه الطائفة نلمح صاقل ورق في صورة من نسخة من مخطوط  نادر بصناعة الورق ، وفي ظهور
(، حيث يشاهد في مقدمتها جالسا مع الفريق القائم على انتاج أحد الكتب بصحبة 1ديوان رفيقي )لوحة رقم

سلطان بايزيد الثاني، ومنهمكا في صقل الورق وتلميعه. ويلفت النظر أنه يعمل في طرف المجلس بعيدا ال
عن السلطان الذي يحيط نفسه بالشعراء والخطاطين، ويبدو أن مهنة الوراقة لم تكن موضع تقدير كبير عند 

 رغم مساهماتها الجليلة في نشر العلوم والفنون.      140البعض
صاقل الورق في المدرسة العثمانية  منهمكا في آداء عمله في حديقة تتقدم  يظهرالعمل:  موقع آداء -ب

 ( .                              1أحد قاعات القصر )لوحة رقم 
كانت هذه الوظيفة تتطلب ممن يشتغل بها الجلوس على ركبتيه والميل برأسه نحو طريقة آداء العمل: -ج

ى األرض فوق قاعدة من الخشب أو الرخام، فيما يمسك بين يديه بآداة ثقيلة تعرف الورق الموضوع أمامه عل
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يدلك بها الورق دلكا متوسطا في السرعة والقوة، وهو في ذلك يراعي عدم االمساك بطرف الورقة  141بالمهره
     (.    1)لوحة رقم142باليد األخرى تفاديا لخدشها أو تمزيقها بسبب الحرارة الناتجة عن االحتكاك

 ( ورقة ولوح ومهره.                                                                        1تظهر بحوزة الوراق في أحد صور المدرسة العثمانية )لوحة رقم األدوات:-د
ئر يرتدي الوراق في الصورة الوحيدة له التي بين أيدينا قفطانا ضيقا وعمامة ذات عصا كسااألزياء: -هـ

 (.                                                                                     1أفراد الفريق القائم على انتاج الكتاب في الصورة )لوحة رقم
 صورة صانع الورق في المدرسة المغولية الهندية: -2
هتماما واضحا بهذه الفئة ومراحل عملها، تبدي المدرسة المغولية الهندية ا  دوره وهويته من خالل الصور:-أ

م(، يظهر بها وراق 1600هـ/1009ومن أمثلة ذلك صورة من نسخة من مخطوط أخالقي ناصري ترجع لعام)
(، ويظهر صاقل 29بصحبة فريق العمل القائم على انتاج الكتب المصورة في المرسم الملكي )لوحة رقم

كما يشاهد صاقل ورق ي صقل وتلميع الورق باستخدام المهره . الورق في حديقة تتقدم هذا المرسم منهمكا ف
(، ويبدو 37م( )لوحة رقم1602هـ/1011مسكين في صورة من مخطوط خسرو دهلوي ) بصحبة المصور

صاقل الورق فيها بهيئة صبي ذي بشرة داكنة منهمكا في عمله، حيث يقوم بصقل لوح من الورق المقوى 
ومن اطار صورة محفوظة بالفرير جاليري يظهر في الركن العلوي األيمن صاقل  وتلميعه باستخدام المهره .

(. كما يظهر 30ورق منهمكا في صقل وتلميع لوح من الورق المقوى مستخدما في ذلك المهره )لوحة رقم
صاقل الورق وهو يؤدي نفس العمل وذلك في الركن السفلي األيسر من اطار صورة من ألبوم جهانجير 

، وفي الركن األيمن السفلي من نفس الصورة السابقة 143(41متحف الدولة في برلين)لوحة رقم المحفوظ ب
،ويبدو  144تظهر مرحلة أخرى من مراحل تأهيل الورق وهي مرحلة اعداد النشا المستخدم في تنعيمه وتقويته

عدة قوائم صانع الورق في الصورة وهو يطبخ النشا مع الماء البارد في حوض مربع الشكل مرفوع على 
وضع بأسفله مصدرا للحرارة الهادئة. كما يعلو صورة هذا الشخص وراقا آخرا يبدو منهمكا في ترتيب األوراق 

 .                                                                                  145بعد جفافها وطالئها
م على عدة مراحل، وتحتاج لمساحات كبيرة، وقد كانت عملية صناعة الورق تتموقع آداء العمل:  -ب

عبرت صور المدرسة عن ذلك بتمثيل صناع الورق وهم يؤدون عملهم وسط حدائق تتقدم  القاعات والمراسم 
 ( . 37،29الملكية )لوحات أرقام

(، 41أحد الصور وهو يحضر الطالء )لوحة رقم  يظهر صانع الورق في اطار طريقة آداء العمل: -ج
فيها واقفا ومنحنيا بجزعه قليال أمام حوض مربع مرتفع على عدة قوائم وضع فيه النشا مع الماء البارد،  ويبدو

فيما يمسك بين يديه ابريق يصب منه الماء الساخن في الحوض تدريجيا، حتى ينضج النشا وتزول رائحته، 
ورق آخر آخرا جالسا على في نفس االطار صانع  ويظهر. 146ويصبح معتدل القوام فتغمس فيه األوراق

كما  (.41يلتوي)لوحة رقم  ركبتيه ومنحنيا بجزعه خلف منضده يرتب فوقها الورق المطلي بحذر حتى ال
يشاهد في صور المدرسة المغولية صاقلي الورق وملمعيه الذين تأتي مهمتهم بعد عملية الطالء سالفة الذكر، 

ما يميلون بجزوعهم ميال واضحا لألسفل، على حين ويبدون وهم يؤدون عملهم جالسين على ركبتيهم في
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رخامية)لوحات أرقام  يمسكون بأدوات ثقيلة يدلكون بها الورق الموضوع أمامهم فوق قاعدة خشبية أو
                     ( ويبدو من تعبيرات وجوههم أنهم يبذلون جهدا كبيرا في عملهم.                                                       37،30،29

تظهر في صور المدرسة المغولية عددا من األدوات التي كان يستخدمها صانعي الورق في هذه األدوات: -د
 (.                                          37،30،29والمهرات واألباريق والقدور والمناضد)لوحات أرقام  147الفترة كاألوراق واأللواح والمعاصر

يلفت النظر أن جميع صناع الورق في المدرسة المغولية يرتدون الجامات الحابكة القصيرة زياء: األ -هـ
تعيقهم عن آداء العمل، كما يرتدون  والسراويل الضيقة، بينما يرفعون أكمام الجامات للمرفقين حتى ال

                                             (.              41،37،30،29الطواقي الصغيرة )لوحات أرقام العمامات البيضاء أو
المجلد هو الشخص الذي يقوم بتغليف الكتاب بالجلد، وللحق فان مهنته لم تقف صورة المجلد:  سادسا: -

وجعلها  148عند هذا الحد في كثير من األحيان، بل تعدته الي تنظيم وترتيب وقص الورق وحياكة الكراريس
في كراسة واحدة منتظمة، ثم ابتكار غالف مناسب لها تتناسب زخارفه وأسلوبه الفني مع الكتاب، ولهذا فقد 

، ويمكننا االشارة الي 149تطلب عمل المجلد أن يكون فنانا على دراية بفن الزخرفة والتذهيب وليس حرفيا فقط
                            صورة المجلد على النحو التالي:                        

 صورة المجلد في المدرسة العثمانية:-1
من صور المخطوطات المصورة في العهد  بعد مراجعة عدد كبير دوره وهويته من خالل الصور:-

يعني ذلك بالطبع عدم بروز هذه المهنة في العصر  العثماني، تبين عدم عنايتها بتصوير مجلدي الكتب، وال
تطور فن التجليد بشكل واضح في هذا العصر، واستقطب البالط عددا كبيرا من أفضل العثماني، فقد 

غير أن تمثيل أفراد هذه الفئة  كان له شأنا آخر، حيث ارتبط في المقام األول باختيار راعي  150المجلدين
لفئات القائمة العمل للشخصيات التي لها األولوية في الظهور في كتابه، ويبدو أن المجلدين كانوا من بين  ا
تحتاج لمهارة  على انتاج الكتاب التي ال يحق لها الظهور في تلك األعمال، فقد ساد االنطباع بأن حرفتهم ال

 .                                                                            151فنية كبيرة مثلما هو الحال في مهن المصورين والخطاطين 
 جلد في المدرسة المغولية الهندية:صورة الم -2
-1009في اطار أحد الصور الذي انجز بين عامي) يظهردوره وهويته من خالل الصور: -أ

عن العاملين بالكتابخانة المغولية )لوحة  م( اثنان من المجلدين ضمن صور تعبر1610-1600هـ/1019
االطار وهو يقوم بكبس جلدة كتاب موضوع أمامه المجلد األول في الركن األيسر العلوي من  (، ويبدو30رقم

عليها أدوات التجليد، بينما يشاهد اآلخر بأسفله وهو يشذب حواف كتاب باستخدام آلة  على منضدة تتناثر
حادة تشبه المنشار، فيما يقوم بضغط الكتاب ضغطا شديدا بين قالبين يضعهما على ساقيه، والي يمينه 

                      تظهر منضدة يضع عليها كتاب.
(، 30االطار الذي رسم عليه المجلدين السابقين موقع عملهما)لوحة رقم  يبرز ال موقع آداء العمل:-ب

حيث جاءت خلفيته بهيئة مهاد نباتي تتخلله األشجار المتنوعة، وربما كان  يقصد بتلك الخلفيات مجرد 
 ون أعمالهم بالفعل وسط مساحات مفتوحة.                       الزخرفة، أو قد تعني أن أرباب هذه المهنة كانوا يؤد
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كابس جلود الكتب كان ينحني ( أن 30االطار السابق)لوحة رقم  يبدو من صور طريقة آداء العمل:-ج
بجسده نحو منضدة يضع عليها الكتاب المراد كبس جلدته، ويثبته براحة يده، على حين يرفع بيده األخرى 
مكبسا يهوي به عليه. بينما يظهر أن المشذب كان يتخذ من ساقيه قاعدة لوضع األلواح التي يستخدمها 

 يشذب حافتها بآلة تشبه المنشار.                         لضغط الكتب بينها، ثم ينحني بجسده نحو الكتب ل
 152تشاهد في هذه المدرسة العديد من أدوات التجليد ومنها الجلود واأللواح والمناشير والمخارزدـاألدوات: 

 (.                        30)لوحة رقم 154والمكاشط 153والمكابس
( مرتديا ثوبا حابكا قصيرا يرفع أكمامه حتى 30لوحة رقم في الصورة ) يظهر كابس جلود الكتب األزياء:-هـ

يظهر المشذب  ، بينمايعيقه عن آداء عمله، كما يرتدي غطاء رأس على هيئة طاقية صغيرة المرفقين كي ال
عن  عاري الصدر مرتديا سرواال فضفاضا من أعلى ضيقا من أسفل، وعمامة صغيرة، األمر الذي يعبر

 صعوبة عمله واحتياجه لحرية واسعه في الحركة.                                                
كان الكتاب يمر بعملية مراجعة وتنقيح قبل اجازته وحفظه في مكتبات الرعاة، سابعا: صورة المراجع: -

 ندية وذلك على النحو التالي:                                               ويمكننا االشارة الي صورة المراجع في المدرستين العثمانية والمغولية اله
 صورة المراجع في المدرسة العثمانية:-1
يظهر في صورة من مخطوط ديوان عطائي شيخا يراجع الكتاب)لوحة  دوره وهويته من خالل الصور: -أ

ام الشيخ كما يتلى القرآن لمراجعته قبل فيما يعرف بمصطلح العصرب)العرض(، وهي تالوة العمل أم( 21رقم
عطائي الذي  أريكة ومستمعا في هدوء لمؤلف العمل الشاعر ويبدو الشيخ في الصورة جالسا على، 155اجازته

 .                                            يجلس أمامه على األرض ويقرأ من ديوانه 
( جالسا في 21يظهر الشيخ الذي يراجع عمل المؤلف في الصورة السابقة)لوحة رقم موقع آداء العمل: -ب

 قاعة داخل مبنى ربما كان أحد المدارس أو التكايا. 
يجلس المراجع في الصورة التي بين أيدينا الجلسة الشرقية على أريكة، ويبدو مستمعا طريقة آداء العمل: -ج

 (.                                              21في اهتمام شديد لما يتلوه المؤلف من نصوص حتى يجيزها له، أو يراجعه فيها )لوحة رقم
( أية أدوات حيث أن وسيلته 21ابقة)لوحة رقم تظهر بين يدي المراجع في الصورة الس الاألدوات: -د

للمراجعة كانت السماع ، لكننا نلحظ وجود عدد من الكتب بجواره وعلى مسند أريكته تشير لخبرته واطالعه 
 الواسعين.                                   

يبدو المراجع في الصورة السابقة مرتديا زيا رسميا أنيقا يتكون من قفطان وجبة مؤطرة بالفراء،  األزياء:-هـ
 (.                                               21وكذلك غطاء رأس عبارة عن عمامة بيضاء ضخمة ذات طيات تشير لمنزلته العالية)لوحة رقم

 لهندية:صورة المراجع في المدرسة المغولية ا-2
تشير احدى الصور التي بين أيدينا من هذه المدرسة الي أن وظيفة  دوره وهويته من خالل الصور:-ب

المراجع كانت من بين الوظائف الرسمية في المرسم الملكي، حيث يظهر أحد أفراد هذه  المهنة في أعلى 
( وقد أمسك بين يديه بأحد 38الجانب األيمن من اطار صورة يرجع لعهد االمبراطور جهانجير)لوحة رقم 
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األلبومات لفحصها ومراجعتها بدقة قبل وضعها في الخزانة الملكية . وقد يكون المراجع هنا هو أحد أمناء 
، والذي كان يعهد اليه أيضا بتسجيل أسماء المصورين القائمين 156المكتبة الملكية والمعروف ب)الخازن(

 .                                                                  157ماتهم وذلك بعد انتهاء مهمتهمعلى انتاج العمل في الهوامش السفلية لمنمن
يبرز االطار الذي رسم عليه المراجع في المدرسة المغولية موقع عمله )لوحة رقم  ال موقع آداء العمل:-ب
يلفت النظر في  أن ما ار، غير(، حيث جاءت خلفية االطار على هيئة مهاد نباتي تتخلله بعض األشج38

هذا االطار أنه يضم أيضا صورا شخصية لمصوري البالط المغولي، األمر الذي قد يشير لوجود المراجع 
 معهم في المرسم الملكي.                                                                                     

 جع في الصورة التي بين أيدينا ممسكا بين يديه بكتاب مفتوح يتطلع الي مايقف المراطريقة آداء العمل: -ج
 (.                        38يحويه باهتمام كبير)لوحة رقم

تظهر بين يدي المراجع الرسمي في صور هذه المدرسة سوى الكتب أو األلبومات التي يقوم  الاألدوات: -د
 (.   38بمراجعتها قبل حفظها في المكتبة الملكية)لوحة رقم 

هذه المدرسة مرتديا زيا رسميا أنيقا يتكون من جامة بنية حابكة عند  يبدو المراجع في صور األزياء:-هـ
 (.                                                                      38وعمامة بيضاء متوسطة الحجم)لوحة رقم الصدر ومتسعة أسفل الخصر،

، وتطلق 158المطلع على األمر، المراقب له من أعلى المشرف لغة هو ثامنا: صورة المشرف على العمل:-
، وقد أوكلت مهمة االشراف 159همات العاملعلى الرجل الثقة الذي يجعل مع العامل الطالعه وخبرته بكل م

على الفرق القائمة على انتاج الكتب في العصرين العثماني والمغولي الهندي لبعض رجال الدولة أو الفنانين، 
                                                             ويمكن االشارة الي صورة المشرف في المدرستين العثمانية والمغولية الهندية وذلك على النحو التالي:                          

 صورة المشرف على العمل في المدرسة العثمانية:-1
بعد الحصول على التصريح النهائي من الراعي بالموافقة على أسماء دوره وهويته من خالل الصور: -أ

 ج الكتاب تحت اشراف أحد األمراء أوالمؤلف والنقاش والخطاط المعنيين بآداء العمل، كان يشرع بانتا
، 160موظفي الدولة الرسميين، ذلك أن عملية اخراج الشكل النهائي للمخطوط كانت تعتمد بشكل رئيسي عليهم

بل أن بعض المشرفين كان يتدخل في شكل وطبيعة النصوص المراد كتابتها وتزويقها، وكذلك في اختيار 
. ويظهر المشرف على العمل في  161ومصورين ونساخ وخطاطينالفرق القائمة على العمل من مؤلفين 

المدرسة العثمانية في نسختين من مخطوط شاهنامة السلطان سليم خان، ففي صورة من النسخة األولى التي 
م( يجلس المشرف على العمل األمير شمس الدين قره باغي بصحبة 1571هـ/ 979ترجع لحوالي عام )

كتاب، ويظهر في يمين الصورة جاثيا على ركبتيه ومستمعا لحديث المؤلف )لوحة الفريق القائم على انتاج ال
م( يبدو األمير شمس الدين في 1581هـ/989( .  وفي صورة من النسخة الثانية التي ترجع لعام)12رقم 

يسار الصورة وعلى يمين المؤلف وهو يضم يده اليمنى لصدره تعبيرا عن الموافقة على خطة العمل التي 
 (.   13رحها المؤلف)لوحة رقميط
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هذا وقد لعب المشرف شمس الدين قره باغي دورا محوريا في اخراج هذه المخطوطة، حين اختار تدوين  
 .      162نصوصها باللغة الفارسية وعلى نسق المثنوي 

ي يظهر المشرف في الصور التي بين أيدينا وهو يؤدي عمله داخل المرسم السلطانموقع آداء العمل:  -ب
 (.                                       13،12)لوحات أرقام 

( جاثيا على ركبتيه 13،12المشرف في الصورتين السابقتين)لوحات أرقام  يبدو طريقة آداء العمل:-ج
مؤلف العمل، ومستمعا له في اهتمام، على حين ينظر لباقي أفراد الفريق للتأكد من موافقتهم على  بجوار

المطروحة. ويبدو أن دور المشرف في تلك الجلسات التحضيرية كان ينحصر في التأكد من  خطة العمل
 انسجام الفريق الفني، وتفهمه للمهام المطلوبه منه.                                                                        

(، حيث نراه 13،12ينة )لوحات أرقام هذه المدرسة أدوات مع تظهر مع المشرف في صور ال األدوات:-د
 متابعا آلداء الفريق للتأكد من خروج العمل بالشكل الالئق.      

يبدو المشرف على انتاج الكتاب والذي كان عادة من كبار رجال الدولة أو األمراء مرتديا األزياء: -هـ
 (.                                              13،12بطبيعة الحال زيا رسميا أنيقا، يتألف من قفطان وجبة وعمامة كبيرة تليق بمكانته )لوحات أرقام 

 رسة المغولية الهندية:صورة المشرف على العمل في المد-2
وجدت وظيفة المشرف على العمل داخل المراسم الملكية المغولية من  دوره وهويته من خالل الصور:-أ

أجل انتاج الكتاب، وكان يعهد في الغالب ألحد األساتذة الذين يعملون في المشروع ذاته بادارة فريق 
دين وصناع الورق الذين يعملون معه، ويتجلى ، واالشراف على مجموعة النساخ والمصورين والمجل163العمل

(، والتي تصور لنا مرسما ملكيا يعج بالنشاط، 29ذلك في صورة تمثل مرسم ملكي وقت العمل)لوحة رقم
في المستوى العلوي من هذا المرسم  164حيث يظهر المشرف الذي يبدو أنه كاتب العمل عبد الرحيم عنبر قلم

 يطلبه مباشرة.                                                                             الناسخ وهو ينفذ ماموجها أحد النساخ، على حين يبدو 
يظهر المشرف في أحد صور هذه المدرسة وهو يؤدي عمله داخل المرسم الملكي موقع آداء العمل:  -ب

       (.                                              29)لوحة رقم
يظهر المشرف على العمل في الصورة التي بين أيدينا جالسا أمام ناسخ المخطوط  طريقة آداء العمل:-ج

       (، ومشيرا بيده للوح الذي يكتب فيه لتوجيهه لبعض األمور الفنية.                                                                29)لوحة رقم 
( حيث يبدو 29تظهر أدوات مع المشرف على العمل في صور هذه المدرسة )لوحة رقم  ال :األدوات-د

 مستخدما يده فقط لتوجيه أفراد الفريق.
المشرف على العمل الزي التقليدي األنيق والمكون من جامة ووشاح يضعه على صدره  يرتدي األزياء:-هـ

 (.                                       29وينسدل خلف كتفيه ، فضال عن غطاء رأس جاء عبارة عن عمامة بيضاء متوسطة الحجم)لوحة رقم
يسيا في انتاج الكتاب المصور في العصرين لعبت المراسم الملكية دورا رئ تاسعا: صورة المرسم الملكي:-

العثماني والمغولي، وقد أمدتنا المدرستين العثمانية والمغولية بلمحات عن صورة هذه المراسم والتي يمكن 
 االشارة اليها على النحو التالي:         
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ان سليم خان صورة من مخطوطة  شاهنامة السلط تبرزصورة المرسم الملكي في المدرسة العثمانية:  -1
م( المرسم الملكي القديم الذي أنشأه السلطان سليمان القانوني للشاهنامجي 1571هـ/979التي ترجع لعام)

عريفي وفريقه القائم على انتاج مخطوط "سليمان نامة عريفي" وذلك في يمين الفناء األول لقصر 
مرسم والممتد خلف فريق العمل (. ويظهر في الصورة الجزء السفلي من جدار ال12)لوحة رقم 165طوبقابي

على هيئة  صفوف من اآلجر متوجة بعقد بورصة، على حين تتقدم المرسم مساحة تنبت فيها الحشائش، وقد 
فرشت بالحصير. وتعكس الصورة البساطة التي كانت عليها عمارة المرسم السلطاني القديم الذي أسسه 

ان يؤدي بها الفريق القائم على انتاج الكتاب عمله . وكذلك البساطة التي ك166السلطان سليمان القانوني
 بداخله، حيث يفترش أفراد الفريق األرض ويؤدون عملهم دون االستعانة بأية قطع أثاث.   

مرسم السلطاني الجديد الذي بني عن شكل الم(1596هـ/1005)من مخطوط اكرى نامة بينما تعبر صورة 
(. ويبدو فيها المرسم بهيئة 16)لوحة رقم 167 قرب كشك المواكب خارج قصر طوبقابيالرئيسي على الطريق 

قاعة مستطيلة يكسو السجاد أرضيتها، وقد قسم جدار القاعة الذي يظهر خلف فريق العمل لثالثة أقسام 
رأسية أكبرها أوسطها، وتكسوه البالطات الخزفية، أما القسمين الجانبيين فيظهر باأليمن منهما نافذة مستطيلة 

تطل على حديقة، بينما يشاهد أسفلها تكسيات خزفية، أما القسم األيسر فيأتي بهيئة حنية تشغلها  الشكل
، يتكون الجانب األوسط من قسمين أفقيين، القسم السفلي كبير ويغلق 168خزانة مقسمة الي ثالث أجزاء

مين الجانبيين بمصراعين والعلوي مستطيل ويتوجه عقد بورصه، ويحتوي على بعض المخطوطات، أما القس
للمكتبة فقد قسم كل منهما بدوره الي ثالثة أقسام لوضع الكتب، وقد روعي في  ترتيب الكتب أن تكون 
مستلقية الواحد فوق اآلخر بحيث تكون المجلدات ذات الحجم الكبير في األسفل والصغرى في األعلى حتى 

. وقد  169ات االسالمية في تلك الفترةتتساقط من على الرفوف وهو األمر الذي شاع في جميع المكتب ال
عكست لنا هذه الصورة تطور أساليب العمل في المرسم السلطاني الجديد، حيث تتناثر المناضد التي يستعين 

 بها فريق العمل في المكان بينما جهز المرسم بخزانات حائطية لحفظ الكتب.         
 في احدى صور الملكي من الخارج، حيث يظهركما لم تضن علينا المدرسة العثمانية بصورة للمرسم 

م(، السلطان أحمد الثالث وهو يتابع عرض ختان 1721هـ/1133عام) مخطوط سورنامة وهبي الذي انجز
، ويبدو من الصورة أن هذا المرسم كان عبارة عن بناء مستطيل 170(42أبنائه من هذا المرسم )لوحة رقم

واجهة الطابق األول كانت مقسمة الي قسمين، يتوسط القسم الشكل مكون من طابقين يتقدمهما درج، وأن 
األيسر فتحة مدخل معقوده، وقد كسيت واجهته ببالطات خزفية، بينما يتكون الجزء األيمن من صفوف من 
اآلجر، أما الطابق الثاني فقد فتحت به ثالثة نوافذ غشيت بمصبعات معدنية يعلوها قمريات، فيما يتوج البناء 

. وتوضح هذه الصورة مكانة المرسم الملكي في العصر العثماني، حيث وقع االختيار عليه 171سقف منحدر
 ألحد االحتفاالت الكبرى .                             متابعتهلجلوس السلطان خالل 

أمدتنا المدرسة المغولية الهندية بصورة مهمة صورة المرسم الملكي في المدرسة المغولية الهندية:  -2
للمرسم الملكي وقت آداء العمل، وذلك ضمن نسخة من مخطوط أخالقي ناصري ترجع لعام 
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يأتي  (، ويأتي المرسم فيها على هيئة بناء كبير ذو جدران عالية، كما29م( )لوحة رقم 1600هـ/1009)
خرفة بالزخارف النباتية المحورة، كما يبدو المستوى الثاني البناء على مستويين، تكسو أرضية األول سجادة مز 

والمقام على قاعدة رخامية وقد كسي بسجادة أنيقة أيضا، فيما يتوسط جداره الخلفي نافذه كبيرة معقودة يغلق 
عليها مصراعين من الخشب، وتطل واجهة هذا المرسم على حديقة تتوسطها فوارة رخامية يشاهد بها عدد من 

 من بينهم صانع ورق، مما يدل على أن هذه الحديقة كانت امتدادا للمرسم الملكي.        ص، يظهراألشخا
وتعكس الصورة األناقة المفرطة التي كان عليها المرسم الملكي المغولي آنذاك، حيث استخدم الرخام في 

. 172ات والحدائق البديعةتبطين جدرانه من الخارج والداخل، وفي تغطية أرضيته، كما أحيط المبنى بالفوار 
فضال عن ذلك فقد أعطتنا هذه الصورة فكره واضحة عن أسلوب عمل الفرق القائمة على انتاج الكتاب 
المصور داخل المرسم الملكي في تلك الفترة، حيث كان العمل يتم بشكل جماعي في وجود المشرف على 

 و المساند عوضا عن المناضد.                                                                              العمل، كما كان أفراد الفريق يستعينون في عملهم باأللواح أ
مخطوط خمسة نظامي أضيفت للمخطوط بأمر من من نسخة من يظهر المرسم الملكي في صورة  كما

(، ويبدو المرسم 31لوحة رقماالمبراطور جهانجير، وتمثل المصور دولت يرسم الكاتب عبد الرحيم وهو ينسخ)
فيها على هيئة قاعة مستطيلة مرتفعة قليال عما حولها، وقد فرشت أرضيتها بسجاد أنيق، بينما قسم جدارها 

الي قسمين، يحتل القسم األيمن وهو األصغر فتحة معقودة تطل على الخارج، بينما  خلف الكاتب والمصور
بعض األواني والمحابر . وتكشف لنا هذه الصورة عن كيفية  يشغل القسم األيسر خزانة حائطية وضعت فيها

سير العمل في المرسم الملكي لالمبراطور جهانجير أيضا، حيث يؤدي الفنانين عملهم وهم جالسين على 
                                                                   .               173األرض دون االستعانة بأية قطع أثاث من مناضد أو مقاعد، فيما تتناثر أدوات الكتابة والرسم من حولهم

بعد أن يفرغ الفريق القائم على انتاج الكتاب من آداء عمله، كان الكتاب عاشرا: تقاليد اهداء الكتاب: -
يهدى الي الشخص المستكتب له، وقد كان لهذه العملية بعض التقاليد التي حرصت المدرستان العثمانية 

                          والمغولية الهندية على تسجيل بعض من مظاهرها وذلك على النحو التالي:                               
تكشف لنا صور المخطوطات العثمانية عن بعض جوانب تقاليد اهداء الكتاب في المدرسة العثمانية:  -1

تقاليد اهداء الكتب لرعاتها، ويبدو منها أن هذه العملية كانت تتم في هدوء داخل أحد قاعات القصر، أوفي 
حتى في بعض العمائر الدينية كالتكايا مثال)لوحة  (، أو12،7الظالت المطلة على أفنيته )لوحات أرقام 

(، أو كبير 14(. كما توضح بأن من كان يهدي العمل للراعي هو الصدر األعظم )لوحة رقم 5رقم
(، كما كان بعض الصدور العظام ينفقون على انتاج 5(، أو مؤلف الكتاب )لوحة رقم6األغاوات)لوحة رقم

، خاصة اذا وقع الكتاب من السلطان موقعا  174نوع من أنواع االستجداء األدبيالكتب ثم يهدونها للسالطين ك
(. أما مصور العمل فربما كان يسمح له بمراقبة هذه المراسم 7)لوحة رقم  175حسنا، فيثيبه عليه ثوابا جزيال

 (.                                                           7من بعيد )لوحة رقم
تعكس صور المدرسة المغولية الهندية األهمية د اهداء الكتاب في المدرسة المغولية الهندية: تقالي -2

الكبرى لعملية اهداء الكتاب في العصر المغولي، حيث كان المؤلف أو المصور يتقدم من مجلس راعي 
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مهيبة قد العمل الذي يطل عادة على حدائق القصر  ليهدي له الكتاب، وذلك وسط حاشية ضخمة ومجالس 
(، كما تعكس الصور أيضا حاجة هذه العملية لترتيبات 11،10تضم شخصيات مرموقة )لوحات أرقام 

مسبقة، حيث يتقدم المهدي الهداء عمله، فيما يحيط به مجموعة من موظفي القصر الذين يدونون بعض 
لمهدى اليه )لوحة رقم المالحظات، أو يوجهونه لخطواته التالية حتى يصل لمجلس راعي العمل أو الشخص ا

23                                 .) 
 أهم النتائج :

رصدت الدراسة شيوع تمثيل القائمين على انتاج الكتاب في مدرستي التصوير العثماني والمغولي  - 
ر الهندي، السيما في القرن السادس عشر الميالدي وبداية القرن السابع عشر الميالدي، ويرجع ذلك الزدها

 الدولتين العثمانية والمغولية الهندية سياسيا واقتصاديا في تلك الفترة، وانعكاس ذلك على الذوق الفني للرعاة.             
اهتمت المدرستان العثمانية والمغولية الهندية بتمثيل معظم الفئات التي كان لها دورا مهما في انتاج الكتاب -

              كرعاة العمل والمؤلفين والنساخ والمصورين والوراقين والمشرفين والمراجعين.                                                      
درستين العثمانية والمغولية الهندية على عدم اقتصار دور رعاة الكتاب على االنفاق على الم أكدت صور -

انتاجه، بل تجاوز ذلك لفحصه، ومراجعته، ومتابعة آداء الفرق القائمة على انتاجه، واستقبال بعض من أفراد 
                                       هذه الفرق لالحتفاء بهم وتشجيعهم.                                           

أن الفئة األكثر تمثيال بين فئات القائمين على انتاج الكتاب في المدرسة العثمانية هي  يتضح من الصور -
                          فئة المؤلفين ، بينما كان الظهور األكبر في المدرسة المغولية الهندية من نصيب المصورين.                                   

تبرز الصور التي بين أيدينا أن الفئة األقرب لرعاة الكتاب بين المؤلفين في العصر العثماني كانت فئة -
الشاهنامجية، وذلك لرغبة العثمانيين في تدوين انتصاراتهم الساحقة، على حين يظهر من الصور أن األكثر 

ن المؤلفين هم شعراء التصوف، الذين ناسبت طروحاتهم جميع قربا لرعاة الكتاب في العصر المغولي بي
نعرفه من حاجة البالط آنذاك لتثبيت حكمه من خالل التقرب من جميع  األديان، األمر الذي يتسق مع ما

 الطوائف.                                                                        
ينا  أن المدرسة العثمانية كانت أكثر جمودا ورسمية فيما يتعلق بتمثيل التي بين أيد يتضح من الصور -

القائمين على انتاج الكتاب وأزيائهم وأوضاعهم، على حين كانت المدرسة المغولية أكثر واقعية في تمثيل تلك 
 الجوانب.                                  

من المدرسة العثمانية في التعبيرعن جانب الصنعة المدرسة المغولية الهندية أكثر صدقا  جاءت صور -
 والحرفية لدى القائمين على انتاج الكتاب، حيث عبرت بدقة كبيرة عن بعض مراحل النساخة والتصوير

 والتجليد وصناعة الورق، فضال عن اهتمامها الواضح بتمثيل األدوات المستخدمة في تلك الفنون.                            
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ر المشرف على عمل الكتاب في صور المدرسة العثمانية بصفته موظفا رسميا معينا من قبل الرعاة يظه -
لالشراف على الفريق القائم على انتاج الكتاب، على حين تقدمه المدرسة المغولية باعتباره أحد األساتذة 

 العاملين في المشروع الفني ذاته.             
المدرسة  ، على حين يبرز في صوررسمية سة العثمانية بصفة غيرالمدر  المراجع في صور يظهر -

 المغولية بصفته موظفا رسميا في المرسم الملكي.                     
األغاوات والمؤلفين باهداء الكتب لرعاتها  تكشف صور المدرسة العثمانية عن قيام الصدور العظام وكبار -

التقليدية، على حين توضح صور المدرسة المغولية بانه كان على أو للمهدى اليهم في مجالسهم الرسمية 
 المغولي القيام بهذه المهمة وسط احتفاالت كبرى منظمة.                        مؤلفي ومصوري الكتب في العصر

 خاتمة:
ل من العرض السابق يتضح لنا أن ظاهرة تصوير الفئات القائمة على انتاج الكتاب قد شاعت في أعما 

الميالدي وبداية القرن السابع عشر  المدرستين العثمانية والمغولية الهندية، السيما خالل القرن السادس عشر
الميالدي، وان اختلفت المدرستين في أسلوب التعبير عن هذه الفئات، وفي أولوياتهما فيما يتعلق بظهور 

، يسبقها دون شك اعتبار آخر أكثر البعض منها على حساب اآلخر، وذلك العتبارات سياسية واجتماعية
 أهمية يتمثل في الذوق الفني للرعاة.                              
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 اللوحـــــــــــــات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:السلطان بايزيد الثاني مع شعراء (1لوحة)

م.دار 1538وخطاطين. مخطوط ديوان رفيقي.

 الكتب المصرية. 

فريدون يتابع المؤرخ صوقللو باشا راعي العمل  (2لوحة )

-1568 .   )يحصي األسرى. مخطوط نزهة األخباروهو 

                طوبقابي سراي .. م(1569

صوقللو باشا يبكي وفاة  (3لوحة )

-1568 .)السلطان.مخطوط نزهة األخبار

                    سراي.                   . طوبقابي م(1569

السلطان مراد الثالث يفحص المخطوط. ( 4لوحة )

في  م.المكتبة األهلية1582مخطوط مطالع السعادة.

  .        باريس
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المؤرخ مصطفى الفلكي يقدم  (5لوحة)

المخطوط لالال مصطفى باشا.نصرت نامة. 

 م. طوبقابي سراي.           1582

محمد أغا يقدم المخطوط للسلطان ( 6لوحة )

مراد الثالث. مخطوط 

        م.طوبقابي سراي.1591كنجينة.

:الصدر األعظم محمد باشا يهدي المخطوط (7لوحة)

للسلطان عثمان الثاني.مخطوط الشقائق النعمانية. 

                                                          م.طوبقابي سراي.1619

المؤرخ أبوالفضل يقدم كتاب ( 8لوحة )

أكبرنامة الثانية  لالمبراطورأكبر.مخطوط 

 م.المكتبة البريطانية.1596أكبرنامة.
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مير سليم يفحص عمل للفنان أبو ( األ9وحة )ل

 م.المكتبة األهلية في باريس.1600الحسن.

 يتلقى نسخة من أشعارالمبراطور تيمور( ا10لوحة )

         م. المكتبة البريطانية.1620.الشيرازي سعدي

جهانجير يتلقى ألبوما من ( االمبراطور11) لوحة

 م.الفريرجاليري .1625الفنان بيشتر.
المؤرخ لقمان بصحبة فريق عمل  (12لوحة )

م.المكتبة 1571الشاهنامة  .شاهنامة سليم خان.

 البريطانية.

المؤرخ لقمان بصحبة فريق عمل  (13لوحة )

م.طوبقابي 1581ن.الشاهنامة. شاهنامة سليم خا

 سراي.

السلطان سليم الثاني يستقبل صوقوللو  (14لوحة )

م . 1581باشا والمؤرخ لقمان.شاهنامة سليم خان.

 طوبقابي سراي.
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المؤرخ آصفي باشا في حضرة شاه أوغلي ( 15لوحة )

م.مكتبة جامعة 1586. مخطوط شجاعت نامة. 

 .استانبول

 عملفريق  بصحبةالمؤرخ تالقي زاده ( 16لوحة )

م. طوبقابي 1596نامه .مخطوط اكرى نامة.  اكرى

 .سراي

تالقي زاده في مكتبته.مخطوط المؤرخ  (17لوحة )

. متحف الفن  م(1600-1596 ن)شاهنامة همايو

         التركي واالسالمي باستانبول.

المؤرخ نادري في مدرسة غضنفر أغا.  (18لوحة )

 .                 م. طوبقابي سراي1620مخطوط ديوان نادري.
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   الرمال. مخطوط المصنف أحمد بن زنبل(  19لوحة )

 م طوبقابي سراي.1563قانون الدنيا وعجائبها. 

ي. مخطوط بالشاعرعاشق جل( المؤلف و20لوحة )

 المكتبة الوطنية باستانبول. م.1590مشاعر الشعراء.

أمام يعرض ديوانه لشاعرعطائي ( المؤلف وا21لوحة )

 م. متحف وولترز.1721شيخه.مخطوط ديوان عطائي. 
سعدي الشيرازي يخطب ( 22لوحة )

      في  مسجد.مخطوط جلستان.   

سعدي يهم بتقديم نسخه من أشعاره ( 23لوحة )

                             م متحف وولترز. 1615لالمبراطور جهانجير. 

االمبراطور جهانجير يتأهب لتلقي نسخة من  أ(23لوحة )

 .          م. الفرير جاليري1615أشعار سعدي الشيرازي.
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 ( سعدي يتحدث لشاب.مخطوط.جلستان.24لوحة )

                             م. الفرير جاليري.1645

ناسخ ومصورالمخطوط. مخطوط سليم ( 25لوحة )

          طوبقابي سراي.م( . 1525-1520نامة.)

مخطوط مطالع  كاتب.( 26لوحة )

                                     م  .المكتبة األهلية بباريس. 1582السعادة.

. مخطوط عجائب سيد حسين يزديناسخ ال (27لوحة )

          م. المكتبة الوطنية لعلوم الطب بأمريكا.1546المخلوقات. 

 ( سعدي يتحدث لشاب.مخطوط.جلستان.24لوحة )

                             م. الفرير جاليري.1645
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.مخطوط مانوهروالمصورحسين قلم  الناسخ( 28لوحة )

         م.المكتبة الملكية اآلسيوية بلندن.1581البستان.

  ي      العمل.مخطوط أخالقالمرسم الملكي أثناء ( 29لوحة )

       م . مجموعة صدر الدين أغاخان.1600ناصري. 

-1600الكتب خانة )بالعاملون ( 30لوحة )

          جاليري.م(.من ألبوم بالفرير 1610

.مخطوط والمصور دولت الكاتب عبد الرحيم (31لوحة )

               م. المكتبة البريطانية.1614خمسه نظامي. 
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م . متحف فوج 1625.  ناسخ( 32لوحة )

                                         للفنون.

م  1582نقاش.مخطوط مطالع السعادة.  (33لوحة )

                        .     .المكتبة األهلية في باريس

فارس يرجح أنه المصور لوني. مخطوط ( 34لوحة )

           م .طوبقابي سراي.1720سورنامة وهبي. 

 م.1570المصور كيسو شاب.( 35لوحة )
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م. من 1570المصور كيسو كهل.( 36لوحة )

مسكين بصحبة  والكاتبمصور( ال37لوحة )        البوم جهانجير بمكتبة الدولة في برلين.

                       م. متحف وولترز.1602وراق.مخطوط خمسه دهلوي.

صور شخصية لمصورين ( 38لوحة )

.من ألبوم بقصر جلستان ( م1609-1608ن)ومراجعي

  .                                              بطهران

-1609المصور جفردهن أثناء العمل.)( 39لوحة )

          م( . من ألبوم بمكتبة الدولة ببرلين.1610
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 م(.1610-1609)صناع الورق. ( 41لوحة )

                                    من ألبوم بمكتبة الدولة في برلين .
من  م.1615المصور فروخ بك. ( 40لوحة )

                   ألبوم بمتحف المتروبوليتان.

السلطان أحمد الثالث يشاهد عرضا من المرسم الملكي.  (42لوحة)

             .طوبقابي سراي.م 1721مخطوط سورنامة وهبي. 

 

 

            

من  م.1615المصور فروخ بك. ( 40لوحة )

                   ألبوم بمتحف المتروبوليتان.
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 حواشي البحث :
                                                           

والوراقة الوطنية. بنبين،أحمد شوقي وطوبي، مصطفى، معجم مطلحات المخطوط العربي )قاموس  كوديكولوجي(. المطبعة -1
 .219، 147م.ص ص2003مراكش. الطبعة األولى .

م( في ضوء صور 1622-1520البدري، شيماء جاسم حسين، مدرسة التصوير العثماني  في عصر الوثائق التاريخية ) - 2
 .476م.ص2016جامعة القاهرة.- .كلية اآلثار رسالة دكتوراه  المخطوطات.

نصب الثاني األهم في الدولة العثمانية بعد منصب الصدر األعظم، وكان من اختصاصه تعيين يعتبر منصب شيخ االسالم الم - 3
المفتي وادارة مناصب التدريس والقضاء، كما كان يدعى الي الديوان الهمايوني بالرغم من أنه لم يكن عضوا فيه .وقد ظهر منصب 

م، ومع استقالة آخر وزارة عثمانية عام 1425اري مفتيا عاما عام شيخ االسالم زمن السلطان مراد الثاني بتعيينه شمس الدين الفن
،أكمل الدين احسان، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة.  م أصبح محمد نوري أفندي آخر مشايخ االسالم العثمانيين. أوغلي1922

 301-300المجلد األول. ص  م.1999ترجمة: صالح سعداوي. مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة االسالمية.استانبول.
م .الطبعة 19هـ/13م وحتى القرن 15هـ/9خليفة، ربيع حامد. مدارس التصوير االسالمي في ايران وتركيا والهند من القرن  - 4

 .272م. ص2007األولى .
 476البدري، شيماء جاسم حسين، مدرسة التصوير العثماني .ص  -5

6 -Atil,E,The Age of Sultan Suleyman the Magnificent  . Harry N Abrams Inc.1987.P.29 
يتضمن هذا المخطوط أشعارا مدونة بخط التعليق التركي، المهر، رجب سيد، تصاوير المخطوطات العثمانية في  - 7

 .62م. ص 2003جامعة القاهرة. . .رسالة دكتوراه. كلية اآلثار م( في ضوء مجموعة دار الكتب المصرية16هـ/10القرن)
 .117البدري، شيماء جاسم حسين، مدرسة التصوير العثماني . لوحة رقم  - 8
، وقد خصص لتسجيل أخبار حملة السلطان سليمان القانوني H 1339تحتفظ مكتبة طوبقابي سراي بهذا المخطوط تحت رقم  - 9

م(، وقد ألفه أحمد فريدون باشا بصفته سكرتيرا خاصا للصدر األعظم صوقللو باشا. 1566هـ/974على مدينة زكتوار المجرية عام)
 .          79البدري، شيماء جاسم حسين، مدرسة التصوير العثماني. ص

جليلة  للدولة العثمانية لفترة طويلة، فكان وزيرا أعظم في عهد السالطين سليمان القانوني وسليم أسدى صوقللو باشا خدمات - 10
هـ . بجوي ابراهيم أفندي، التاريخ السياسي والعسكري للدولة العثمانية. ترجمة وتقديم: ناصر 987الثاني ومراد الثالث، وقد قتل عام 

  57-54م.المجلد األول. ص 2015طبعة األولى.عبد الرحيم حسين. المركز القومي للترجمة .ال
11- Fetvaci, A, Picturing History at the Ottoman Court. Indiana University Press.P.115. Fig 3.09.  

ثم أصبح بعد ذلك سكرتيرا عاما للدولة  ،ككاتب م1552التحق أحمد فريدون بخدمة الصدر األعظم صوقللو محمد باشا عام  - 12
 العثمانية.

-Bagci, S, and Others, Ottoman Painting. Turky. 2010. p.114 

13 -Ertug, Z.T, the Depiction of Ceremonies in Ottoman Miniatures: Historical Record or a Matter of 

Protocol? Muqarnas. An Annual on the Visual Cultures of the Islamic world.2010. Vol XXVII. 

Fig.18. 
. وهو ترجمة تركية لكتاب في التنجيم والتنبؤ Supp.turc 242تحتفظ المكتبة األهلية في باريس بهذا المخطوط تحت رقم - 14

وعمائرهم. مركز األبحاث بالحظ لمحمد السعودي أمر السلطان مراد الثالث بترجمته البنته فاطمة.آصالن آبا، أوقطاي، فنون الترك 
 .302-301م. ص 1987للتاريخ والفنون والثقافة باستانبول.

15 -Bagci,S, and Others,Ottoman Painting .Fig .153 
صورة توضح الحمالت على جورجيا  41، ويحوي 1365يحتفظ متحف طوبقابي سراي بهذا المخطوط تحت رقم خزانة -16

 .304آصالن آبا، أوقطاي، فنون الترك وعمائرهم. ص  في قبرص وغيرها .وأذربيجان، وحروب الال مصطفى باشا 
كان الال قره مصطفى باشا بوسنوي األصل من العائلة المعروفة بصقوللو بك، وقد عين سردارا لفتح جزيرة قبرص في عصر - 17

رص وغيرها، كما كان رجل دولة وصاحب سليم خان، فقام بفتحها، ثم أصبح سردارا لحملة العجم فقام بفتح قالع شيروان وتفليس وقا
 47-46بجوي ابراهيم أفندي، التاريخ السياسي والعسكري للدولة العثمانية.المجلد الثاني. ص  هـ.988وقار، وقد توفي عام 
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 هو مصطفى أفندي بن أحمد بن عبد المولى الغاليبولي المعروف بعالي  شاعر ومؤرخ، عمل كسكرتير لحملة القائد العسكري  - 18

 م.1600الال مصطفى باشا، وقد توفي في حوالي عام 
- Bagci,S, and Others,Ottoman Painting.p.193 .                                                   

19 - Bagci, S, and Others, Ottoman Painting. Fig .132. 
 .152م .ص2006مكتبة زهراء الشرق.الطبعة الثانية.ربيع حامد، فن الصور الشخصية في مدرسة التصويرالعثماني . - 20

يتناول مخطوط كنجينة أو كتاب فتح كنجه أخبار حملة القائد فرهاد باشا لغزو غانيشا )كنجه( في اذربيجان عام)  - 21
 .304. ص آصالن آبا، أوقطاي، فنون الترك وعمائرهمم( . 1589هـ/995

كبير الذي لعبه أغا محمد الذي كان وثيق الصلة بالسلطان مراد الثالث في تشجيعه أشار مؤلف الكتاب رحمي زاده الي الدور ال -22
 على تأليف هذا الكتاب الهدائه للسلطان. 

- Bagci, S, and Others, Ottoman Painting. p.175. 

23 - Tanindi, Z, Bibliophile Aghas (Eunuchs) at Topkapi Saray. Muqarnas.Essays in Honor of 

J.M.Rogers.Eds.D.Abouseif and A.Contadini.21.2004.Fig.3 
، وتحوي خمسين صورة تمثل العلماء والشيوخ األتراك في 1236يحتفظ متحف طوبقابي سراي بهذه النسخة تحت رقم سراي خزينة -24

 .198مجالسهم .خليفة، ربيع حامد، فن الصور الشخصية.ص 
بجهود عدد من األشخاص يأتي على رأسهم المانح أو الراعي محمد باشا الصدر األعظم  تذكر بيانات المخطوط الي أنه قد أنجز-25

 .221-220للسلطان عثمان الثاني . البدري، شيماء جاسم حسين، مدرسة التصوير العثماني. ص 
-1618لثاني)ترجح بعض الدراسات أن المصور نقاش أحمد قد ولد في استانبول وعاش حوالي ستين عاما حتى عهد عثمان ا -26

م(، وكان نقاش أحمد متعدد المواهب فهو شاعر ومصور ومؤقت بجامع السليمانية باستانبول. عبد النور، حسن محمد نور، 1622
 .297ص. م.1989صور المعارك الحربية في المخطوطات العثمانية دراسة أثرية فنية.رسالة ماجستير.كلية اآلثار.جامعة القاهرة.

 .288-287ين آل عثمان راجع:آصالن آبا، أوقطاي، فنون الترك وعمائرهم .صعن طرز قفاطين سالط-27
الجبة رداء مفتوح يرتدى فوق الرداء األول وهو القفطان، فيما يكون ردنا الجبة قصيران بالنسبة لردني القفطان، وتبطن الجبة في -28

عند العرب. ترجمة أكرم فاضل. وزارة االعالم. . بغداد الشتاء ببطانة من الفرو. دوزي، رينهارت، المعجم المفصل بأسماء المالبس 
 18ص 

 .57ص م.1995عكاشه، ثروت، التصوير االسالمي المغولي في الهند. الهيئة المصرية العامة للكتاب.-29
ألف مخطوط يوم  24كانت الخزانة أو المكتبة الملكية المغولية تعج بالمخطوطات، حتى أنها كانت تضم فيما يقال نحوا من  - 30

 .57عكاشه، ثروت، التصوير االسالمي المغولي . صوفاة االمبراطور أكبر. 
يتناول سيرة حياته وشؤون دولته، وقد أمراالمبراطور المغولي جالل الدين أكبر وزيره أبو الفضل الناكوري بوضع سفر ضخم  -31

حمل هذا السفر اسم أكبر نامة. الجوارنة، أحمد، المؤرخون وكتاب الوقائع الرسميون في دولة المغول المسلمين في الهند )القرن 
 .1332م . ص2002السابع عشر الميالدي(.أبحاث اليرموك. سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية. 

ن المبارك الناكوري وزير االمبراطور جالل الدين أكبر، ومؤلف الموسوعات التاريخية الشهيرة أكبر نامة وآين هو أبو الفضل ب- 32
 .1336اكبري )قوانين الملك أكبر(. الجوارنة، أحمد، المؤرخون وكتاب الوقائع . ص 

 .145خليفة، ربيع حامد، مدارس التصوير االسالمي. لوحة رقم  - 33
م (، وهو ابن المصور أقا رضا وأخو المصور عبيد،. حسن، منى سيد 1588هـ/966مشهد حوالي عام) ولد أبو الحسن في- 34

. وقد اشترك في تصوير عدد 113-112م. ص2005علي، فنانون في مراسم أباطرة المغول. مكتبة زهراء الشرق. الطبعة األولى.
م(، ونسخة من مخطوط جهانجير نامة 1610-1604انية ) من المخطوطات منها مخطوط أنوار سهيلي المحفوظ في المكتبة البريط

 م(.1618-1610بأكاديمية الفنون في ليننجراد) 
-Beach, M.C, The Mughal Painter Abu l Hassan and some English sources for his Style.The Journal 

of the Walters Galley. Volume XXXVIII.p23- 24.                                                     

35- Okada,A, Indian Miniatuers of the Mughal court.Harry N. Abrams, Ink. Publishers, New York. 

Fig.7. 
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م( من كبار الشعراء االيرانيين، ورائدا للشعر التعليمي األخالقي، كما اشتهر 1291-م1184هـ/690-580سعدي الشيرازي) - 36

بنظمه للغزل الصوفي، ولسعدي انتاج ضخم من الشعر والنثر، ومن  أشهر كتبه  بستان وجلستان. قنديل، اسعاد عبد الهادي، فنون 
، غزليات سعدي الشيرازي، ترجمة محمد عالء الدين 161-160م. ص1981عة الثانية. الشعر الفارسي. دار األندلس. الطب

 .7م . ص2005منصور.المجلس األعلى للثقافة. القاهرة. الطبعة األولى .
37-Painting from the Muslim Courts of India. World of Islam Festival. Publishing Company 

Ltd.1976. Fig. 138. 
م تحت رعاية االمبراطور جهانكير، وظل مزاوال لهذه المهنة حتى عهد 17تر حياته كمصور في النصف األول من القرن بدأ بيش -38

 .114االمبراطور شاه جهان. وتعبر أعماله عن الفخامة الملكية. حسن، منى سيد علي، فنانون في مراسم.ص
39- Okada,A, Indian Miniatures of the Mughal Court. Fig.37. 

 .65عكاشه، ثروت، التصوير االسالمي المغولي. ص - 40
رداء هندي عبارة عن معطف طويل محكم ذي أكمام طويلة غالبا ما تصل الي المعصمين، وقد يكون قصيرا فال يصل  الجامة- 41

 الي القدمين وغالبا مايغلق من جانب على آخر.
Fabri, C.L, Indian dresses- A brief History. Asia Book Crop of Amer.1977.P.24- 

كان الحكام المغول في الهند يرتدون عادة عمامات تحلى بريش غالبا مايكون أسود اللون، وبجوهرة ذهبية تمثل الشمس التي - 42
يزينها أحجار الياقوت، وهي بدورها تثبت الريش الناعم الذي يميل ألسفل من تأثير وزن الماسات بنهاية الريش. نصر، ثريا سيد، 

 .447م.ص1998اريخ أزياء الشعوب.ت
هـ . ص 1422الحسن، صالح بن ابراهيم، الكتابة العربية من النقوش الي الكتاب المخطوط. دار الفيصل الثقافية. الرياض. - 43

120-121. 
 المركز ري.كوبريلي، محمد فؤاد، تاريخ األدب التركي. ترجمة:عبد هللا أحمد ابراهيم الغرب. مراجعة:الصفصافي أحمد القطو  -44

 .596م.ص2010.الطبعة األولى. ةالقاهر  القومي للترجمة.
بدأ السالطين العثمانيين منذ أيام بايزيد بكتابة تواريخهم باللغة التركية، وتعطي هذه المصادر مع الوثائق والسجالت فكرة  - 45

الكتابة التاريخية عند العثمانيين في واضحة عن أحوال الدولة العثمانية. شاكر، رابعة مزهر،خريسات،محمد عبد القادر، 
 .71.ص 1،2014،العدد 41م(. مجلة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد 16هـ/10القرن)

 .73شاكر، رابعة مزهر، وآخرون، الكتابة التاريخية عند العثمانيين، ص - 46
 .203-202لد األول. صأوغلي، أكمل الدين احسان، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. المج -47

 .104الدرج هو الملفوف من رق أو ورق. بنبين، أحمد شوقي، معجم مصطلحات المخطوط.ص- 48
م( فضال عن احتوائها على 1574-1566تتناول هذه الشاهنامة فترة سلطنة السلطان سليم الثاني الذي حكم بين عامي ) - 49

 معلومات قيمة عن كيفية كتابتها وتوضيحها بالصور.
- Fetvaci, E, the Production of the Sehname-I Selim Han.Muqarnas.edited by Gulru Necipoglu, Karen 

Leal.Vol 26.P.270.                                                                                        
  Or.7043 تحتفظ المكتبة البريطانية بلندن بهذه النسخة تحت رقم- 50

-Fetvaci, E, the Production of the Sehname-I Selim Han.P.272 
يعد لقمان المؤرخ المعتمد للبالط منذ عهد السلطان سليم الثاني مرورا بعهد السلطان مراد الثالث، وقد عزله السلطان محمد الثالث -51

 م.1596سنة   لرفضه مرافقته في حملته على المجر وعين تالقي زاده بدال منه وذلك
 .289ص .خليفه، ربيع حامد، مدارس التصوير االسالمي-

52--Fetvaci, E, the Production of the Sehname-I Selim Han. Fig.42. 
م(، وقد قام 16هـ/10يعتبرعثمان أحد أبرز المصورين الذين عملوا في المرسم السلطاني العثماني خالل النصف الثاني من القرن)-53

بتصوير العديد من المخطوطات ومنها شاهنامة سليم خان، والجزء األول من هنرنامة، ومخطوط زبدة التواريخ . وكان عضوا ذا نفوذ 
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 رجب سيد، تصاوير المخطوطات العثمانيةكان المسئول عن صياغة األسلوب الفني لفترة األصالة.المهر، واسع في النقش خانه ،كما 
 .404.ص 

م(، ويبدو 1581هـ/989هو زوج أخت نقاش عثمان، وقد اشتركا معا في تزويق مخطوطة سليم خان التي ترجع لعام)نقاش علي  -54
، فيما عهد لعثمان بعمل المشاهد التاريخية المعقدة. البدري، شيماء جاسم أن علي قد قام بعمل الصور ذات التكوينات البسيطة

 . 103حسين، مدرسة التصوير العثماني. ص
 .3595يحتفظ متحف طوبقابي سراي بهذه النسخة تحت رقم سراي خزانة - 55
 .110خليفة،ربيع حامد، فن الصور الشخصية. لوحة رقم - 56

57- And, M, Turkish Miniature painting (The Ottoman period) .Ankara .Dost 

Publications.1978.p.106. 

58- Fetvaci, E, the Production of the Sehname-I Selim Han.Fig.3. 
 .304آصالن آبا، أوقطاي، فنون الترك وعمائرهم. ص  - 59
زدمير أوغلي عثمان باشا على بالد فارس صورة تمثل الحمالت العثمانية  التي شنها او  77زينت مخطوطة شجاعت نامة ب - 60

 304والحرب التركية الروسية. آصالن آبا، أوقطاي، فنون الترك وعمائرهم. ص 
 304آصالن آبا، أوقطاي، فنون الترك وعمائرهم. ص  .T6043تحتفظ مكتبة جامعة استانبول بهذه النسخة تحت رقم  - 61
الال مصطفى باشا ككاتبا ألحداث حمالته ، ثم معاونا لحاكم شيروان العام عمل آصفي باشا أو دال محمد شلبي في خدمة  - 62

 .2. حاشية رقم 153أوزتيمورأوغلو عثمان باشا حتى وفاته. البدري، شيماء جاسم حسين، مدرسة التصوير العثماني. ص
ي للدولة العثمانية.المجلد الثاني. بجوي ابراهيم أفندي، التاريخ السياسي والعسكر لالستزادة من أخبار هذه الحمالت راجع:  - 63
 .90-77ص
 .51البدري، شيماء جاسم حسين، مدرسة التصوير العثماني. لوحة رقم - 64
م بعد عزل لقمان من منصبه بسبب رفضه مرافقة 1596هو محمد الفناري المعروف بتالقي زاده، عين كشاهنامجي عام  - 65

 .289ة، ربيع حامد. مدارس التصوير. صالسلطان محمد الثالث في حملته على المجر. خليف
صور، وقد صنفه نيساري في عهد السلطان محمد  4. ويضم H. 1609يحتفظ متحف طوبقابي بهذا المخطوط تحت رقم  - 66

م. 1596الثالث، وأطلق عليه اسم اكرى فتحنامة أي رسالة فتح أكرى، واكرى هي قلعة بمدينة أرالد بالمجر فتحها محمد الثالث عام 
 .337اشة، ثروت، التصوير الفارسي والتركي. ص عك

67- Bagci,S, and Others,Ottoman Painting. Fig.150.  
م(، وكان تلميذا للفنان عثمان والفنان علي، وقد بزغ نجمه في 1595هـ/1004عمل نقاش حسن في المرسم السلطاني منذ سنة ) - 68

م( حين أصبح رئيسا 1602هـ/1012نهاية فترة األصالة فحظي برعاية السلطان محمد الثالث، واستمر انتاجه الفني حتى عام)
 .406لمخطوطات العثمانية . صلالنكشارية. المهر،رجب سيد، تصاوير ا

 T1965.يحتفظ متحف الفن التركي واالسالمي بهذا المخطوط تحت رقم  - 69
70 - Bagci, S, and Others, Ottoman Painting. Fig.148. 

ات كان ظهور جريدة تقويم الوقائع بمثابة ضربة قاصمة لوظيفة الشاهنامجية، فقد شرعت هذه الجريدة في عرض أخبار التوجيه -71
وحضارة.المجلد  تاريخ العثمانية بشكل يومي، وبالتالي تدنت وظيفة الشاهنامجي أو كاتب الوقائع . أوغلي، أكمل الدين احسان، الدولة

 .203-202األول.ص 
، ويتناول األحداث التاريخية التي وقعت في عهود السالطين H889يحتفظ متحف طوبقابي سراي بهذا المخطوط تحت رقم  - 72

 .224الثالث ومحمد الثالث وأحمد األول وعثمان الثاني. البدري، شيماء جاسم حسين، مدرسة التصوير العثماني. صمراد 
73- Bagci, S, and Others, Ottoman Painting. Fig.176.  

 .224بنبين، أحمد شوقي، معجم مصطلحات المخطوط. ص -74
م( وله تاريخ السلطان سليم وقانصوه الغوري، ومؤلف آخر 1572هـ/980ابن زنبل الرمال، هو أحمد بن علي بن أحمد،)ت -75

 .72بالتركية يتناول حكام مصر العثمانية في أيامه.شاكر، رابعة مزهر، الكتابة التاريخية عند العثمانيين.ص 
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-923محمود، أسماء حسين عبد الرحيم ، مدرسة التصوير في مصر في العهد العثماني من خالل تصاوير المخطوطات) - 76

 .61. لوحة رقم2008م( رسالة دكتوراه. كلية اآلثار.جامعة القاهره.1805-1517هـ/1220
م(، وتتلمذ على يد 1520هـ/927م( واسمه الحقيقي بير محمد، ولد في بورصه عام) 16هـ/10عاشق جلبي من شعراء القرن )- 77

منصب قاضي في عدة أماكن، وقد توفي  أساتذه عصره في األدب، وقد عين ناظرا ألوقاف السلطان في بورصة ثم شغل
 .2. حاشية رقم 137م( .خليفة، ربيع حامد، فن الصور الشخصية.ص1572هـ/980عام)
توجد النسخة المخطوطة لهذا العمل ضمن ثنايا مخطوطات فاتح علي أميري أفندي بالمكتبة الوطنية باستانبول، وهي مقيدة برقم - 78

،  خليفة، ربيع حامد، فن 226. حاشية رقم 601لي، محمد فؤاد، تاريخ األدب التركي. ص شاعرا. كوبري 242وتحوي ترجمة ل 722
 .137الصور الشخصية.ص

 .88خليفه، ربيع حامد، فن الصور الشخصية. لوحة رقم - 79
رواها صورة تمثل حكايات شعبية  39، وتحوي .W. 666يحتفظ متحف وولترز للفن بالواليات المتحدة بهذه النسخة تحت رقم - 80

 م.18الشاعر عطاء هللا، كما تعكس بعض أساليب الحياة في السلطنة العثمانية خالل النصف األول من القرن 
- Renda, Gunsel, An illustrated 18th- century Ottoman Hamse in the Walters Gallery. The Journal of 

the Walters Gallery.Vol.39. 1981. P.15.                                                 
( الشهير بنوعي زاده، ذاع صيته في عهدي السلطان عثمان الثاني والسلطان 1635-1583هو الشاعر عطاء هللا بن يحيى) - 81

 مراد الرابع، وقد ألف ديوانه على غرار المثنوي.
- Renda, Gunsel, An illustrated 18th- century Ottoman Hamse.p.15.                                         

82- Renda,Gunsel, An illustrated 18th- century Ottoman Hamse 1981.Fig.7 
ة، وربما اقتصرت في المقلمة صندوق ضحل من الخشب أو النحاس األصفر توضع فيها أدوات الكتابة جميعا بما في ذلك الدوا  - 83

-بعض األحيان على وضع األقالم والممسحة فقط. خليفة، شعبان عبد العزيز، الكتب والمكتبات في العصور الوسطى )الشرق المسلم
 .205م . ص2001الشرق األقصى(. الدار المصرية اللبنانية.الطبعة الثانية. 

الورق وتسويته، ويراعى أن يكون من الحديد الرقيق، وأن يكون  المقص: من األدوات الضرورية للكاتب الستخداماته في قص- 84
طويل الساقين لضمان قص الورق بشكل مستقيم دفعة واحدة تقريبا. مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب المخطوط في 

 .59صم . 1989العصر العثماني. رسالة دكتوراه.كلية الشريعة والدراسات االسالمية. جامعة أم القرى .
محمود، أسماء حسين عبد الرحيم، دراسة في خصائص المخطوطات الفارسية المصورة في كشمير خالل الحكم األفغاني - 85

 .158م. ص2012م(. مجلة كلية اآلثار. جامعة القاهرة .العدد السادس عشر.1819-1752هـ()1165-1234)
ماعية وثقافية. عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية. صبره،صفاء محمد، اقليم جامو وكشمير. دراسة اقتصادية واجت- 86

 .157م .ص 2005الطبعة األولى. 
 .157صبره،صفاء محمد، اقليم جامو وكشمير .ص  - 87
 .59عكاشه، ثروت، التصوير االسالمي المغولي. لوحة رقم - 88
  (W.688,fol.37)تحت رقممتحف وولترز للفن - 89

- Beach,M.C, The Mughal Painter Abu I Hassan .Fig.1 

90- Beach, M.C, The Mughal Painter Abu I Hassan .p.11. 
  (46.28)الفرير جاليري تحت رقم  -91

- Beach,M.C, The Mughal Painter Abu I Hassan .Fig.2 

92 - Beach, M.C, The Mughal Painter Abu I Hassan .p.11. 
في البالط المغولي في أواخر عهد االمبراطور أكبر، وقدعهد اليه بتوضيح مخطوطة أكبر  عمل جفردهن ابن بهوان داس مصورا- 93

نامة الثانية بالصور، كماامتدت حياته الفنية حتى عهد شاه جيهان الذي كلفه بعمل عدد من الصور الشخصيه له ولعائلته. حسن، 
 .105منى سيد علي، فنانون في مراسم. ص 

 مجموعة خاصة. - 94
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أباطرة المغول دوائر خاصة تسعى لتوثيق سيرة أعمال الدولة اليومية بأنشطتها المختلفة عرفت ب"وقائع نويس" و" سوانح  أسس - 95

نكر" أي كتبة ومحرري الوقائع واألخبار العامة والسرية التي تحدث يوميا في كافة األقاليم. الجوارنة، أحمد، المؤرخون وكتاب الوقائع 
 .1332الرسميون. ص

 235بنبين، أحمد شوقي، معجم مصطلحات المخطوط .ص  - 96
المنيف، عبد هللا بن محمد، صناعة المخطوطات في نجد مابين منتصفي القرنين العاشر حتى الرابع عشر الهجريين.أروقة  - 97

 . 199م. ص2014للدراسات والنشر.الطبعة األولى. 
صورة، وهو عبارة عن حوليات تاريخية لعصر السلطان  24ي ، ويحو 1597يحتفظ متحف طوبقابي بهذا المخطوط تحت رقم  -98

. وتعد  هذه المخطوطة أقدم 18-17سليم األول كتبت نظما بالتركية .عبد النور، حسن محمد نور، مناظر المعارك الحربية . ص 
الت التركية المصورة .عكاشة، المخطوطات التاريخية التي بقيت والتي أنجزها فنانو مراسم السلطنة العثمانية، وبذلك تظل أم السج

 .313ثروت، التصوير الفارسي والتركي. ص
99 - Ertug, Z.T, the Depiction of Ceremonies in Ottoman Miniatures.P.252. 

100- Ertug, Z.T, the Depiction of Ceremonies in.Fig.1.  
الرسمية، وقد ادرجت ضمن المهن األساسية في الدولة كأرباب كانت فئة أرباب القلم )قلمية زمره سي( تعمل في وظيفة الكتابة  - 101

أكمل ،م .أوغلي15السيف وأرباب العلم التي تشكلت مع بداية اشتداد ساعد البيروقراطية المركزية في الدولة العثمانية أواخر القرن 
 .213-211الدين احسان، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة.المجلد األول. ص 

 .Ma. 29مكتبة الوطنية لعلوم الطب في الواليات المتحدة بهذا المخطوط تحت رقم تحتفظ ال - 102
 أ.173ورقة رقم   - 103
م، كما عمل في مرسم 1580التحق المصور مانوهر ابن الفنان بساون بالمرسم الملكي لالمبراطور أكبر في حوالي عام - 104

األعمال، منها لوحة من مخطوط خمس نظامي بمجموعة كير، االمبراطور جهانجير أيضا، وقد اشترك مع والده في رسم بعض 
ولوحة من مخطوط جامع التواريخ بالمكتبة الملكية بطهران . ويتضح من أعمال مانوهر تأثره الكبير باألساليب الفنية األوروبية. 

 .88-87حسن، منى سيد علي، فنانون في مراسم. ص
 .224م. ص.1993ترجمة: محمد األرناؤوط.عالم المعرفة. الكويت. يناير ستيبتشفيتش، الكسندر، تاريخ الكتاب.  - 105

106
- Okada, A, Indian Miniatures of the Mughal court. Fig.3. 

107- Okada, A, Indian Miniatures of the Mughal court .Fig.6. 
هانجير، ونظرا لنبوغه في رسم الصور التحق دولت بالمرسم الملكي لالمبراطور أكبر، ثم عمل في مرسم االمبراطور ج - 108

الشخصية كلفه االمبراطور بعمل صور شخصية لزمالئه من مصوري المرسم الملكي، وتظهر توقيعات دولت في عدة أعمال منها 
 .89مخطوط بابر نامة والبستان. حسن، منى سيد علي، فنانون في مراسم. ص 

 .71رقم عكاشه، ثروت، التصوير االسالمي المغولي. لوحة - 109
 .78عكاشه، ثروت، التصوير االسالمي المغولي . لوحة رقم  - 110
 .107مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب. ص - 111
 217معجم مصطلحات المخطوط .صبنبين، أحمد شوقي المرملة أو المتربة وهي وعاء الرمل الذي تجفف به الكتابة.  -112

قاسات وعمل األشكال الهندسية. مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب. ص الفرجار أو البرجل ويستخدم لضبط الم- 113
284. 
 215المدية أو السكينة وتستخدم في قط القلم فهي مسن لألقالم. بنبين، أحمد شوقي، معجم مصطلحات المخطوط. ص- 114
 .208ت المخطوط.صالمبرد آداة تستخدم لتسوية الجرائد والدفاتر. بنبين، أحمد شوقي، معجم مصطلحا- 115
كان المسند عبارة عن لوح من خشب الزان أو مستوي حبيبي السطح يستخدم لسند الكتاب . مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن،  - 116

 .285فن الكتاب. ص 
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م. ص 1966الباشا، حسن، الفنون االسالمية والوظائف على اآلثار العربية. الجزء الثالث. دار النهضة العربية . القاهرة.- 117

1283. 
 .210-209خليفة، ربيع حامد، فن الصور الشخصية . ص  - 118
 .31البدري، شيماء جاسم حسين، مدرسة التصوير العثماني . ص  - 119
كان المرسم الملكي العثماني قائما منذ عهد السلطان بايزيد الثاني، وكان يدعم بالمصورين التبريزيين الذين جاء بهم فيما بعد - 120

 .471األول وذلك بعد سيطرته على تبريز. البدري، شيماء جاسم حسين ، مدرسة التصوير العثماني . ص  السلطان سليم
هو شاعر البالط  سيد وهبي حسين الملقب بوهبي،  له ديوان  من الشعر، و أبياتا من الشعر نقشها على سبيل السلطان أحمد  - 121

 .334ص الثالث.خليفة، ربيع حامد. مدارس التصوير االسالمي. 
.ويتناول فيه شاعر البالط الشهيروهبي A 3593تحتفظ مكتبة متحف طوبقابي بهذه النسخة من المخطوط تحت رقم  - 122

يوما وليلة في استانبول  15االحتفاالت التي أقامها السلطان أحمد الثالث بمناسبة ختان أوالده األربعة التي استمرت 
 .335دارس التصوير االسالمي . ص م(. خليفة، ربيع حامد، م1720هـ/1132عام)

123 -Gul Irepoglu, Levni painting poetry color. Republic of turkey Ministry of culture. Istanbul. 

1999. Fig 137a.,137b 
حياته بتعلم عمل عبد الجليل جلبي المعروف بلوني تحت رعاية السلطان أحمد الثالث، وأنتج العديد من األعمال الفنية، وقد بدأ -124

الزخرفة فأصبح مذهبا ممتازا، ثم عني بممارسة التصوير حتى وصل لمرتبة متفوقة، فأنعم عليه السلطان أحمد الثالث بمنصب نقاش 
 .334باشي أي رئيس مصوري البالط. خليفة، ربيع حامد. مدارس التصوير االسالمي . ص 

م(، 1584-1582فظهرت أول أعماله في مخطوط رزم نامة حوالي عام )بدأ الفنان كيسو العمل في مرسم االمبراطور أكبر،  - 125
فيما توزعت أعماله األخرى بين مخطوطات من عهد أكبر أو ألبومات من عهد جهانكير.وقد صنف ضمن أشهر المصورين في 

 . 86-85البالط المغولي. حسن، منى سيد علي. فنانون في مراسم. ص 
 . 10مراسم.  لوحة رقم حسن، منى سيد علي. فنانون في  - 126
 . 11حسن، منى سيد علي. فنانون في مراسم. لوحة رقم  - 127
  W.650يحتفظ متحف وولترز بهذا المخطوط تحت رقم - 128
التحق مسكين ابن الفنان ماهيش بالمرسم الملكي في عهد أكبر، وله أعمال مشتركة مع والده في مخطوط الدراب نامة - 129

قائمة المؤرخ أبو الفضل ضمن أشهر مصوري بالط االمبراطورأكبر، حسن، منى سيد علي. م(، وقد صنف في 1580-1585)
 .82-81فنانون في مراسم. ص 

 W.650.187Aمتحف وولترز.  -130
بيومي، رحاب بيومي عبد الحافظ، زخارف اطر تصاوير المدرسة المغولية . رسالة ماجستير. كلية اآلثار. جامعة القاهرة. -131

 .199 م. لوحة رقم2009
بدأ بشنداس عمله كمصور في السنوات األخيرة من عهد االمبراطور أكبر، وهو فنان هندي اسمه األصلي فشنو داسا، ويعد  - 132

بعض المخطوطات مثل مخطوط البستان المحفوظ في المكتبة الملكية في  أحد مصوري البورتريهات المرموقين، كما عمل في تصوير
 .90انون في مراسم. صطهران. حسن، منى سيد علي. فن

 173بيومي،رحاب بيومي عبد الحافظ ، زخارف اطر. ص - 133
 .174-173بيومي، رحاب بيومي عبد الحافظ ، زخارف اطر. ص  - 134
 . A1117جهانجير تحت رقم  تحتفظ مكتبة الدولة في برلين بهذه اللوحة ضمن البوم االمبراطور -135

 .105منى سيد علي. فنانون في مراسم. ص  - 136
كماعمل في مرسم االمبراطور جهانجير م للعمل في مرسم االمبراطور أكبر،.1585غادر فروخ بك كابل متجها الي الهند عام - 137

كصورتين في مخطوط أكبرنامة محفوظتين بمتحف فيكتوريا وألبرت في لندن ،وعددا  هوقد وصلنا بعض من أعمال م.1609منذ عام 
  ة بمكتبة أردشير في بومبايمن الصور من مخطوط خمس نظامي محفوظ
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-Skelton, R, The Mughal Artist Farrrokh Beg .Ars Orientalis.the arts of Islamic and the 

East.University of Michigan.Vol.2. 1957. P. 393-396.                                                        
138

-Verma, S.P, Mughal Painters and their work. A Biographical Survey and Catalogue. Delhi: Oxford 

University Press. 1994. Plate L. 
م. 1997سيد، أيمن فؤاد، الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات. الدار المصرية اللبنانية.الطبعة األولى. القاهره .  - 139
 .147ص

بل أن بعـض الـوراقين قـد تـأففوا مـن مهنـتهم "لكسـاد سـوقها وخلـو طريقهـا" حتـى دعاهـا أبـو حيـان التوحيـدي وكـان يعمـل بالوراقـة  - 140
-148"حرفـة الشــوم" رغــم اعترافــه بعــدم كســاد ســوقها فــي عصــره. ســيد، أيمــن فــؤاد، الكتــاب العربــي المخطــوط وعلــم المخطوطــات. ص

م. الجـزء الثـاني 1948العباس شـمس الـدين أحمـد، وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان. القـاهرة.. وانظر أيضا. ابن خلكان ، أبو 149
ــــاقوت الحموي،أبــــو عبــــد هللا شــــهاب الــــدين بــــن عبــــدهللا الرومــــي ، معجــــم األدبــــاء. تحقيــــق أحمــــد فريــــد الرفــــاعي. 280-279ص ، ي

 192-191.ص12م . الجزء 1936القاهرة.
ة كل شئ مدور صغير، ومن أهم وظائف هذه اآلداه أنها تكسب الورق نعومة ولمعان، األمر الذي المهرة في التركية والفارسي - 141

يسهل جريان القلم عليه، ويجب أن يتم الصقل والتلميع بها خالل أسبوع من وقت الطالء حتى اليتشقق ، كما يجب حفظ األوراق بعد 
 63اب صذلك في مكان رطب. مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكت

 .63مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب. ص - 142
 .A1117تحت رقم  جهانجير تحتفظ مكتبة الدولة في برلين بهذه اللوحة ضمن البوم االمبراطور - 143
 .60مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب . ص - 144
 .61مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب . ص - 145
 .61عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب . ص مؤذن، - 146
 .225المعصره أو المعصار آداة لكبس الورق وتحديده. بنبين. أحمد شوقي، معجم مصطلحات المخطوط. ص- 147
من التكرس بمعنى التجمع، وغالبا ماكانت الكراسة تتكون من عشر ورقات، فيما يحددها البعض بانها الجزء أو الملزمة من - 148

 .199بنبين. أحمد شوقي، معجم مصطلحات المخطوط. صالكتاب. 
 .306مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب . ص - 149
 .315مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب . ص  - 150
صورين يلفت النظر عدم وجود توقيعات للمجلدين في العصر العثماني على أعمالهم اال فيما ندر، على عكس الخطاطين والم- 151

 .307في نفس العصر. مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب . ص
 .285يستخدم المخراز لعمل الثقوب لتسهيل مرور االبره في ظهر الكراريس.مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب. ص - 152
ليد والتجفيف، وتصنع عادة من الخشب المكبس من األدوات الضرورية للمجلد، ويستخدمها في معظم مراحل الحياكة والتج- 153

 .285أوالمعدن. مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب.ص 
المكشط عبارة عن سكين عريضة مقوسة تستخدم في ترقيق الجلد وتسوية أطرافه. مؤذن، عبد العزيز عبيد الرحمن، فن الكتاب  - 154
 .284ص 
طرق تحمل الحديث ونقله. دارالمآثر. المدينة المنورة.الطبعة األولى . الزهراني، مرزوق بن هياس، امتاع المقله في - 155

 .36م.ص 2003
كانت المكتبة االسالمية تدار بواسطة عددأ من العاملين تتفاوت رتبهم كما يتفاوت العمل المسند اليهم، وكان يطلق على أمين  - 156

يل(، ويضاف الي هذه الوظائف االدارية والفنية العليا وظائف المكتبة )الخازن(، كما كان يطلق على مدير المكتبة )صاحب(أو)وك
أخرى مثل ال)مناول( الذي كان يجلب الكتب من المخازن، اضافة الي الناسخ التي كانت مهمته نسخ الكتب الثراء مقتنيات المكتبة 

د ذلك عمالة الدرجة الثالثة، وتضم أو لالحالل، فضال عن المجلد لترميم ولم شعث الكتب كما ورد في بعض الوثائق، ثم تأتي بع
 .376بطبيعة الحال الفراشين والسعاة والسقائين. خليفة، شعبان عبد العزيز، الكتب والمكتبات . ص 
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 .58عكاشه، ثروت، التصوير االسالمي المغولي.ص  - 157
 .78م . ص1992مسعود، جبران، معجم الرائد. دار العلم للماليين.بيروت. الطبعة السابعة.  - 158
هـ(. بلنسية 789عبد الفتاح، هدى محمدي السيد، معجم مصطلحات الحرف والفنون في كتاب الدالالت السمعية للخزاعي)ت- 159

 .103م. ص 2008للنشر والتوزيع . الطبعة األولى .
 .476البدري، شيماء جاسم حسين، مدرسة التصوير العثماني . ص - 160
م(. رسالة 1520-1451هـ/926-855المخطوطات العثمانية في الفترة المبكرة )مرزوق، عاطف علي عبد الرحيم، تصاوير  - 161

 .195م. ص 2004ماجستير. كلية اآلثار. جامعة القاهرة.
162

- Fetvaci, E, the Production of the Sehname-I Selim Han.p.272.   

 .273خليفة، ربيع حامد، مدارس التصويراالسالمي . ص -
 .58ير االسالمي المغولي . ص.عكاشة، ثروت، التصو  - 163
 .273االسالمي . ص خليفة، ربيع حامد، مدارس التصوير - 164
مرعي، منى السيد عثمان، رسوم عمائر استانبول المدنية من خالل تصاوير المخطوطات العثمانية. رسالة ماجستير. كلية  - 165

 .136م. 2002اآلثار.جامعة القاهرة.
 .135. ص.1عمائر استانبول المدنية. حاشية رقم  مرعي، منى السيد عثمان، رسوم - 166
. مرعي، منى السيد عثمان،  (Aly Kiosk)بني النقش خانة خارج قصر طوبقابي على الطريق الرئيسي قرب كشك المواكب - 167

 .330. ص 3رسوم عمائر استانبول المدنية. حاشية رقم 
دران نفسها أو كانت تركب بحذاء الجدران، ولم تعرف المكتبة كانت خزائن الكتب في المكتبات االسالمية اما داخل الج - 168
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 جوانب مجهولة من وسائل التسلية فى عصر المغول بالهند
 التحف التطبيقية والتصاوير تنشر ألول مرةمجموعة جديدة من فى ضوء 

 أمانى السيد عياد
 جامعة طنطا –كلية اآلداب   مدرس اآلثار اإلسالمية

 ملخص البحث :
ء مجموعة جديدة من التحف التطبيقية في ضو  عصر دولة المغول بالهنديتناول البحث دراسة وسائل التسلية في 

شابور والتصاوير التي تنشر ألول مرة ، وقد اهتمت الدراسة بالوصف والتحليل والمقارنة وذلك من خالل دراسة لعبة 
(Chaupar)  ثم لعبة السلم والثعبان ثم دراسة تصويره من رسوم األلعاب والتي جائت على المخطوطات المزوقة

ومحفوظة فى متحف األشمونيل  م18/هـ12لقرن ل هذه القطع جميعهاوترجع لتسلية والترفية وتتضمن إحدى وسائل ا
 .جامعة اكسفورد بمدينة بريطانيا

 الكلمات الدالة :
 لعبة السلم والثعبان  - مصارعة الكباش - الصخور المتراكمة  -النرد   -  (Chauparشابور )لعبة  -

عن جوانب جديدة من وسائل التسلية واأللعاب الرياضية فى عصر دولة يهدف هذا البحث إلي أماطة اللثام       
تنشر ألول مرة ، المغول بالهند من خالل دراسة مجموعة جديدة من التصاوير والقطع الفنية المرتبطة بهذه األلعاب 

حفوظة هذه ( والتى وجدت فى العصر المغولى الهندى ومChaupar( قطعة للعبة )شابور( )14وعدد القطع الفنية )
 م18 -هـ12النصف الثانى من القرن وترجع إلي  بالمملكة المتحدة، القطع فى متحف إالشمونيل جامعة اكسفورد

ورقة منفردة  لتصويرة   أما التصاوير التى ظهرت بها رسوم األلعاب ووسائل التسلية والتى اشتملت على      
( Jantarالعزف على الجيتار )منفردة لتصويرة توضح رقة ، و  ( Gyan Chaupar) لعبة السلم والثعبانتوضح 

  . دإالشمونيل جامعة إكسفور  م محفوظة فى متحف18هـ ، 12وتعد من وسائل التسلية وترجع هذه القطع إلي القرن 

على التمهيد والذى يتضمن  اشتمل ذلك( شكاًل " توضيحيًا"، وقد 17( لوحة وعدد )17وقد احتوى البحث على )    
المغول فى عصر ريخية عن دولة المغول إالسالمية فى الهند، تبع ذلك نبذة عن األلعاب ووسائل التسلية نبذة تا
إضافات جديدة على وسائل التسلية  م يلى ذلكثبة البولو ع، سباق الخيل ول كالشطرنج، والصيد، والمصارعةبالهند 

 دراستها موضوع البحث وتلى ذلكبذى اختص " وال Chaupar "لعبة شابو بالهند فى عصر المغول والمتمثلة فى 
( قطعة وقبل دراسة هذه القطع فنيًا قدمت 16تتألف من )هذه اللعبة والتى ب      المرتبطة تحف المن  مجموعة 

 تعريفًا موجزًا عن هذه اللعبة وطريقة اللعب ثم الدراسة الفنية وإالثرية للقطع موضوع الدراسة والتى اشتملت على
دراسة تحليلية لهذه التحف من حيث الشكل العام والزخارف التى وردت عليها وحة لهذه اللعبة، تلى ذلك أربعة عشر ل

 Gyan)لعبة السلم والثعبان ثم مجموعة من رسوم بعض األلعاب والتى جاءت على المخطوطات المزوقة وتضمنت 
Chaupar ) م ،  18هـ ،  12وترجع إلي القرن  المحفوظة بمتحف إالشمونيل بجامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة

وتنشر ألول مرة ، تبع ذلك تصويرة من رسوم األلعاب والتى جاءت على المخطوطات المزوقة تنشر ألول مرة 
وتلى ذلك صور األلعاب  ة .وهى لسيدة تجلس وتمسك آلة موسيقية وتريتتضمن أحدى وسائل التسلية والترفيه 



 م(                                                                                                                    2018مارس ) الثانيالعدد                                                             مجلة البحوث والدراسات األثرية 

152 

 

ند كصور للصيد والمصارعة ولعبة البولو وغيرها ثم الخاتمة وأهم النتائج ثم ووسائل التسلية فى عصر المغول باله
 فهرس إالشكال واللوحات .

 تمهيد : ال

شهدت الهند أزهى عصورها خالل الحكم إالسالمي، والذى ازدهرت فيه العلوم والفنون ، حتى وصلت إلي قمة 
، والتى حكمت شبه القارة الهندية لعشرات السنين وبعد  (1)عد تاريخ الدولة المغولية إالسالمية فى الهنديتطورها ، و 

 أن وحدت معظم الهند فى نظام مركزى قوى .

طوياًل ، والذى حكم الهند دولته هو الفاتح والمؤسس لهذه الدولة ولكن لم تدم  (2)وكان ظهير الدين محمد بابر شاه -
 م . 1530:  1526هـ /  937:  932ما بين 

حيث جاء ناصرالدين محمد هأمايون وهو إالبن إالكبر لبابر والذي تورط في  عدة أباطرةعظاموتعاقب على حكمها 
العرش ، وقضي علي الفتن في  (3)جالل الدين محمد أكبر شاه حروب خاسرة مع سيرخان القائد إالفغاني ثم اعتلي 

حاول بقدر إالمكان المحافظة  علي اقاليم الهند الشمالية وواصل الفتوحات ثم خلفه "جهانجير اكبر ابناؤه والذي 
إالنجازات  العسكرية وإالجتماعية وإالقتصادية التي خلفها والده ووقع جاهنجير فريسة الدمان المخدرات والخمر 

" ينتهز الفرصة ويعلن نفسه امبراطورا ثم منحابنه "اورانجزيب "  لقب نائب شاه جهان إالمر الذي جعل ابنه" خورام 
عته ومهارته العسكرية وبعد وفاة "اورانجزيب" سادت حالة من الفوضي وعدم إالستقرار الذي ادي الملك نظرا لشجا

 بدوره الي تقكك إالمبراطورية المغولية في الهند .

 :  نبذة عن األلعاب ووسائل التسلية فى عصر المغول بالهند 

يرها والتى مارسها المغول العظماء بالهند، يد وغصوجدت العديد من األلعاب الرياضية ووسائل التسلية والترفيه كال
بعضها اعتمد على الرياضة الفكرية ، أما البعض األخر فقد اعتمد على الرياضة البدنية، كما وجدت وسائل التسلية 

 والترفيه كالموسيقى والغناء وغيرها .

 (4) : لعبة الشطرنج

، أما بعض إالراء (6)الراء تعتمد على قصص وأساطير، وأغلب هذه إ(5)وردت العديد من إالراء عن أصل هذه اللعبة 
، تعتمد  (7)أن الهنود أول من ابتكروا لعبة الشطرنج كلعبة للتسليةأكدت  حيث تنسب هذه اللعبة إلي الهند القديمة

بعد  عهد كسرى أنوشروان وبالتالي انتقلت إلي المسلمين فيعلى التفكير وإعمال العقل، ثم انتقلت إلي أيران القديمة 
 م(10-هـ4م( فكان لهم الفضل فى إدخالها أوروبا فى القرن )7 -هـ1فتحهم أيران أوائل القرن )

 : الصيد

فأبدع المغول عددًا  (8)ظهرت وسائل أخرى فى الترفيه قام بها المغول بالهند، حيث مارسوا األلعاب الرياضية والصيد
بصفة خاصة فى  عات ومسابقات(، كما تفنن إالباطرةمن األلعاب الرياضية ووسائل الترفيه األخرى من )مصار 
على سبيل المثال النمور وإالسود، كما ابدعوا فى  ومنهاأيجاد الوسائل المتنوعة واستخدامها فى صيد الحيوانات 
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 منذ القدم، فوجدوا وسائل متنوعة ، واستخدموا العديد من الحيل فى الصيد،(9)أيجاد الطرق المتعددة فى صيد إالفيال 
 فى صيد الغزالن والظباء. (10)وقام الهنود باستخدام الفهود 

صيد الحيوانات األخرى  في)السيد قشطه، والتماسيح( وتفننوا  الكركدنكما قاموا بصيد الغزال بالغزال وأيضًا صيد 
طة صيدها بواس فيفكانت أفضل وسيلة لديهم  (11)صيد الطيور فيكإالبقار الوحشية، والحمار الوحشي، وبرعوا 

 والصقور.العقاب 

 المصارعة :

والمسابقات وغيرها ( 12)بدع المغول العظماء عددًا من األلعاب الرياضية ووسائل الترفيه األخرى ومنها المصارعه أ
امة مصارعات بين الحيوانات واختص بذلك الملك دون أي إقفكانوا يقيمون مصارعات بين الرجال ، إلي جانب ذلك 

، ( 1314المغول)أباطرة صة مصارعة إالفيلة بداخل البالط الملكي والتي كان يستمتع بهاأخرى ، وبصفة خاة طائف
أما مصارعة الغزالن فكانت تقام في إالمسيات ، كما كانت لعبة طيران الحمام من األلعاب المفضلة في ذلك العصر 

 (15)وليس في ذلك العصر فقط

 الرجال : (16)عة ر مصا

 (17)ملوك فقط الى يمارسها كل فرد فى المجتمع، وليست قاصرة على ، والتة كانت من األلعاب الشائع

 (18)سباق الخيل )الفروسية ( 

، فقد تمتع أباطرةالمغول بهذه  ةتعد رياضة الفروسية من أحب وسائل التسلية لدى إالباطرةالذين اهتموا بهذه الرياض
انت تقام إلي جانب األلعاب العسكرية ، الرياضة وأولوها الرعأية ، إلي جانب عامة الشعب على حد سواء ، فك

واأللعاب ومصارعة الرجال وسباق الخيل وسباق الحمام وغيرها من  (19)وفنون الصيد عدد من التمرينات الرياضية 
 األلعاب .

 (20)لعبة البولو 

لملوك إالتراك إلي تعد لعبة البولو من األلعاب القديمة والتي ترجع إلي عهد دولة الساسانيين في أيران ، وقد نقلها ا
منها لعبة مفضلة  ااتخذو  (21)الهند ، حيث مارسوها بإهتمام واضح ، ومنذ أن تقلد المغول مهام الحكومة في الهند 

 لديهم ، فقد أنشأ "أكبر" ملعبًا "كبيرًا" للبولو .

 بالهند فى عصر المغول :وسائل التسلية  إضافات جديدة على

تم التطرق إليها وجدت في بالد الهند وسائل أخرى للتسلية ، والتي سوف اتناولها  التيبإالضافة إلي وسائل التسلية 
 في هذه الدراسة ومنها :

 : شابور (Chaupar)لعبة 

تعد من وسائل التسلية التي وجدت في الهند ، ومنها انتقلت إلي باقي البلدان ، حيث نشأت في الهند القديمة 
م "والصورة التمثيلية والتي 16ولكن ظل تاريخها مجهواًل إلي ما قبل القرن  (22)د القومية في الهن اللعبةووصفت بأنها 
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 قريبةاللذان يلعبان كوبر  (Parvati)وإاللهة بارفاتي  (Shiva)تعود إلي القرن السادس او السابع المرسومة للرب 
 . ال يظهر فيها إال النرد (23)باشيزي  (Pachisi)الشبه بلعبة 

قطعة محفوظة فى متحف إالشمونيل جامعة  (16)التحف المرتبطة بهذه اللعبة تتألف من  وصلنا مجموعة من -
أكسفورد بالمملكة المتحدة وقبل الدراسة الفنية لهذه القطع يجدر بنا أن نقدم تعريفًا موجزًا عن هذه اللعبة وطريقة 

 (24)أما عن اسم اللعبة فهو مشتق من كلمة "باكيس" اللعب بها ، 

 : صالحي للعبهالمعنى إال

،  (25)ُتعرف هذه اللعبة بأنها لعبة ألواح دائرة وصليب ، حيث ُتلعب على لوح على شكل صليب متماثل إالضالع 
صداف من النرد فيشير عدد الصدفات التي تستقر أو سبع أتنتقل قطع الالعب حول اللوحة "بناء" على رمي ست 

 .لالعب اوثقبها إلي أعلى إلي عدد الفجوات التي يخطوها 

 : وكيفية اللعب  Chauparمكونات لعبة 

 تتكون هذه اللعبة من ستة عشر قطعة من قطع ملونة بإالحمر وإالخضر وإالصفر وإالسود .

أربعة العبين ، ينقسمون عادة إلي فريقين ، حيث يأخذ أحد الفريقين قطع ذات اللونين إالحمر وإالخضر عدد و 
الفريق الذي ينقل كل  أساسنين إالصفر وإالسود ، والفوز يكون حتميًا على والفريق األخر يأخذ القطع ذات اللو 

 القطع إلي خط النهأية .

 كيفية اللعب :

صداف النرد ، فيتم أيأخذ كل العب اربع قطع ، ويتم التمييز بين قطع كل العب في الفريق على أساس اللون ، أما 
العبين ، حيث يسقط الالعب أصداف النرد وفتحته ألعلى استخدام ست قطع منها في تحديد مقدار تحريك قطع ال

 ، ويكون الفيصل في تحديد عدد الفجوات بعدد النقاط التي يخطوها الالعب . (26)

 اللوح الذي يتم اللعب عليه :

ه خانة كبيرة بيكون من القماش المطرز ، وتكون منطقة اللعب على شكل صليب متماثل إالضالع ، أما المنتصف ف
وهي التي تمثل موضع بدأية حركة القطع ومنها تقسم أذرع الصليب  (27) (Charkoni)انة تشاركوني تسمى خ

إألربعة إلي ثالثة أعمدة كل منها مكون من ثمان خانات وتمر قطع الالعبين على هذه إالعمدة أثناء اللعب ، وهناك 
قع هذه الخانات في نهأية العمود إالوسط من وت "خانات القلعة"اثنتا عشرة خانة عليها عالمة خاصة تشير إلي أنها 

كل ذراع والثماني الباقية منها أربع خانات إلي الداخل في نهأية إالعمدة الخارجية في كل ذراع وال يمكن استيالء 
من خانة  "حركة 25"، وتوجد أربع خانات قلعة توجد على بعد " خانة القلعة "قطعة ما دامت في  أيالمنافس على 

 تشاركوني

تجاه عكس عقارب الساعة ، قبل أن يسبقه إويبدأ كل العب من الفريق في تحريك قطعة إالربع حول اللوح في 
عب )النرد( ويبدأ الوتنتهي عندها ، ويتحدد ترتيب اللعب بعد رمي ال "خانة تشاركوني"منافس آخر ، وتبدأ القطع من 
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العب إلي آخر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة  أعلى نقاط ، ويستمر اللعب ، وينتقل من ققالالعب الذي يح
 إليويحرك كل العب قطعة ، رمية له  أي منحول الرقعة ، وقد تترك القطعة إالولى لالعب من خانة تشاركوني 

سفل العمود إالوسط من ذراعه على لوح اللعب ثم تدور في إالعمدة الخارجية عكس اتجاه عقارب الساعة ، ويحق أ
عدد من القطع على لوح اللعب ، كما يمكن نقل قطعة وأحدة فقط برمية وأحدة أو  أيوقت وضع لالعب في أي 

عدم نقل أي قطعة وذلك تبعًا لقرار الالعب ، كما تتسع الخانة الوأحدة ألكثر من قطعة لنفس الفريق ، ومع ذلك فال 
المنافسين ، إذا وقعت قطعة على مربع  يمكن لقطعة ان تدخل إلي مربع )القلعة( ما دام ذلك المربع به قطعة ألحد

آخر بخالف مربع القلعة به أي عدد من قطع المنافس ، فيتم إالستيالء على هذه القطع وتعود من جديد إلي مربع 
 يحق له أنالذي يستولى على قطعة  والالعب"تشاركوني" والقطع الذي يتم إالستيالء عليها تدخل إلي اللعب ثانية 

تستمر القطع حول اللوح بالعودة من جديد إلي العمود إالوسط الذي بدأت منه ، والقطع العائدة يلعب جوله أخرى و 
التفريق بينها وبين القطع األخرى وال تعود إلي خانة "تشاركوني" إال برمية مباشرة  ليسهلتوضع على الناحية الجانبية 

 25ى بعد لخانات قلعة( والتي ع األربع) ةعومن الخطط الشائعة ان تبقى القطع العائدة على المربعات الموضو 
خانة ، وبذلك تنتهي  25حركة من خانة "تشاركوني" حيث تكون بمأمن من إالستيالء ، حتى تأتي رمية نرد تنقلها 

 اللعبة مباشرة .

 الدراسة الفنية وإالثرية للقطع موضوع البحث :

التحف التطبيقية تنشر ألول مرة والتي تمثل قطع  سيتم تناول قطع من (Chaupar)القطع الفنية التي تمثل لعبة 
وعددها أربعة عشر قطعة وهي مصنوعة من العاج ، والرسوم منفذة عليها بإاللوان ،   Chauparللعبة )شوبار(

وتضم موضوعات تصويرية لمشاهد لطيفة متنوعة ، لملوك على ظهور الخيل، وراكبي الفيلة و العربات التي تجرها 
فراد العائلة المالكة ، وهذه القطع جميعها محفوظة في متحف أالواضح ان هذه القطع صنعت ألحد الخيول ، ومن 

 .بالمملكة المتحدةإالشمونيل جامعة أكسفورد 

قطعة مصنوعة من العاج مرسومة بإاللوان لوحة  16م عدد 18هـ / 12ويرجع تاريخها إلي النصف الثاني من القرن 
 ( 1( شكل )1)

 بالمملكة المتحدة م 18هـ / 12الثاني من القرن التاريخ النصف 

 مكان الحفظ : متحف إالشمونيل جامعة اكسفورد 

 EA 1967.202  تحت رقم :

 سم 2.7سم    قطر الدائرة  2.7سم     أصغر ارتفاع  2.9سم    قطر الدائرة 2.9المقاس : أكبر ارتفاع 

 القطعة إالولى :

ة بإاللوان ، تضم رسوم تصويرية توضح رجاًل "ممتطيًا" صهوة جواده ، منفذ( 2شكل )( 2قطعة من العاج لوحة )
يجري مسرعًا جهة )اليسار( ، والرسوم جميعها منفذة باللون الذهبي على أرضية سوداء "تظهر النسب التشريحية 

 مزركش" بساطوالتفاصيل واضحة من حركة الحصان الذي يغطي ظهره 
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لمالمح دقيقة وتظهر التفاصيل الدقيقة من إالذان ، والشارب والعيون محددة الرجل فيظهر وجهه بوضع جانبي وا أما
، ويحمل على كتفه أدوات الصيد ، ويرتدي على رأسه عمامة بسيطة ، أما مالبسه المزركشة بالورود الحمراء تتكون 

لمصور إألرضية التي من قفطان طويل األكمام ذهبي اللون ويحدد الوسط حزام ، يرتدي في قدميه حذاء ، وقد رسم ا
كما ظهرت المرتفعات والرسوم جميعها  ،ظهرت بها النباتات والحشائش المزهرة التي نشرها في جميع أرضية الصورة 

 محددة بخطوط خارجيه رفيعة ودقيقة 

 القطعة الثانية : 

ع الرسوم يتضمن منفذة باللون الذهبي على أرضية باللون إالسود "وموضو ( 3شكل )( 3قطعة من العاج لوحة ) -
رجاًل يمتطي صهوة جواده الذي يجري مسرعًا جهة اليسار ، أما الرجل فيظهر وجهه بشكل واضح التفاصيل 
)العينان ، األنف ، الفم ، الشارب( وعلى رأسه عمامة متعددة الطيات ، أما المالبس فعبارة عن قفطانًا "طوياًل" 

الصورة تظهر رسوم النباتات والتالل المرتفعة التي تنمو على قمتها بفتحه عند الرقبة وبأكمام طويلة ، وفي مقدمة 
 وسفوحها كما وجدت الصخور على جانبي الصورة .

 القطعة الثالثة :

تمثل صورة رجل يمتطي صهوة جواده وجهه في وضع جانبي ، وقد امسك ( 4شكل )(4قطعة من العاج لوحة ) -
مالبس الصيد المكونة من قميص طويل األكمام والذي يغطي الرقبة بلجام فرسه الذي يتجه نحو اليمين ، ويرتدي 

باللون إالخضر ، ويحيط برأسه عمامة بسيطة ، وتبدوا  أرضيةوسروال والرسوم جميعها منفذة باللون الذهبي على 
ظهرت تعبيرات الفنان واضحة في تجسيد الحصان والخلفية منفذة بدقة حيث تظهر إالوراق النباتية والحشائش كما 

 إالحراش والصخور التي رسمت بإسلوب محور عن الطبيعة .

 القطعة الرابعة :

تمثل صورة لشاب متجهًا نحو اليسار في أماكن الصيد ، الرسوم منفذة ( 5شكل )( 5قطعة من العاج لوحة ) -
ات ، كما هر حركة جسده واضحة ، وتبدو الحشائش و النباتظباللون الذهبي على أرضية باللون إالسود حيث ت

 رتدي مالبس الصيد المكونة من قميص طويل األكمام ، وسروال .يمالبسه ف أماتظهر الصخور ، 

 القطعة الخامسة :

تضم أماكن الصيد ، حيث يوجد رجل يرتدي مالبس الصيد متجهًا نحو ( 6شكل )( 6قطعة من العاج لوحة ) -
إالخضر ، يرتدي الرجل مالبس عبارة عن قميص طويل  اليمين ، والرسوم منفذة باللون الذهبي على أرضية باللون 

متعددة الطيات ـ ويمسك بيديه أداة  ةاألكمام مزركش بالرسوم باللون إالحمر وسروإال ، وعلى رأسه تظهر العمام
الصيد ، وتظهر في خلفية الصورة الصخور المتراكمة بإسلوب محور عن الطبيعة ، والتي تشبه قطع إسفنجية ، كما 

 جهه الحصان الذي كان يمتطيه بتفاصيل دقيقة .يظهر و 

 القطعة السادسة :
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توضح مناظر الصيد وأماكنها ، رسوم شاب يرتدي مالبس الصيد وتحيط ( 7شكل )( 7قطعة من العاج لوحة ) -
ون فتتك هبرأسه العمامة ويتجه نحو اليمين والزخارف جميعها باللون الذهبي على أرضية باللون إالصفر ، أما مالبس

من قميص يغطي الرقبة وبأكمام طويلة ، وسروال مزركش باللون إالحمر وتظهر حوله الحشائش والنباتات ، كما 
 تبدو الجبال واألحراش واضحة .

 القطعة السابعة :

توضح الصخور المتراكمة التي رسمها الفنان بإسلوب محور عن الطبيعة ، ( 8شكل )( 8قطعة من العاج لوحة ) -
 باللون إالصفر . أرضيةالذهبي على  بإاللوانع اإلسفنج ، كما تبدو التالل واضحة وجميعها منفذة حيث تشبه قط

 القطعة الثامنة :

توضح منظر صيد ، يظهر شابًا متجهًا نحو اليسار ومرتديًا مالبس الصيد  (9شكل ) (9قطعة من العاج لوحة ) -
، وتبدو  طذنيه قر أفي وضع جانبي ، كما يرتدي في المكونة من قميص قصير وسرواال قصيرًا ، ويظهر الوجه 

 أرضيةحركة الجسم واضحة أما خلفية الصورة فتوضح الجبال والغابات والرسوم جميعها منفذة باللون الذهبي على 
 باللون إالحمر .

 القطعة التاسعة :

حيث تظهر النسب ( متجهة نحو اليسار ، 28تضم كباش متصارعة )( 10شكل ) ( 10قطعة من العاج لوحة ) -
ور المتراكمة ، حيث رسمت خالتشريحية في تمثيل الجسد ، وتظهر الرسوم النباتية ، والتي تخللها مجموعة من الص

بإسلوب محور عن الطبيعة ، والتي تشبه قطع اإلسفنج المتراصة فوق بعضها ، والرسوم جميعها منفذة باللون 
 الذهبي على أرضية باللون إالحمر .

 عاشرة :القطعة ال

توضح رجل يقود عربة بعجالت كبيرة تجرها الخيول متجهًا نحو اليسار ( 11شكل )( 11قطعة من العاج لوحة ) -
دقيقة وتظهر النسب التشريحية ، أما المالبس فيزينها الورود  ، ويظهر وجهه بوضع جانبي ، أما المالمح فتبدو

 هبي على أرضية باللون إالحمر .ويغطي رأسه عمامة متعددة الطيات والرسوم باللون الذ

 القطعة الحادية عشر :

 ويظهر الرجلتصور رجل بداخل عربة تجرها الخيول متجه نحو اليسار ( 12شكل )( 12قطعة من العاج لوحة ) -
وحوله تظهر النباتات والتالل في خلفية الصورة ، أما مالمحه دقيقة واضحة ويظهر وجهه بوضع جانبي ،  مضجعاً 
 بسه المزركشة بالورود الدقيقة ، ويغطي رأسه العمامة .بينما مال

 القطعة الثانية عشر :
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توضح رجل يركب على ظهر فيل ضخم متجهًا نحو اليسار وتظهر ( 13شكل )( 13قطعة من العاج لوحة ) -
تات مالمحه الدقيقة وشاربه ويزين الفيل أبسطة مزركشة بألوان براقة وتظهر خلفية الصورة واضحة تضم النبا

 المتعددة والرسوم جميعها منفذة باللون الذهبي على أرضية باللون إالخضر .

 القطعة الثالثة عشر :

الصيد حيث تضم إالوراق النباتية المزهرة ، كما تضم  أماكنتوضح  (14شكل ) (14قطعة من العاج لوحة ) -
 على أرضية باللون إالسود . فوق بعضها والرسوم باللون الذهبي المتراصةمجموعة من الصخور وإالحجار 

 القطعة الرابعة عشر :

توضح رجل يقف متجهًا نحو اليسار ، تظهر مالبسه المزركشة بالورود  (15شكل ) (15قطعة من العاج لوحة ) -
طي رجليه وتبدو األكمام طويلة أيضًا ، كما تظهر الحركة والحيوية في حركة يديه ، غويرتدي مالبس طويلة وت

في رسم العيون والشارب ، كما ظهرت الخلفية  دقيقةمتعددة الطيات ، أما مالمح وجهه ظهرت  عمامة ويرتدى
باللون إالسود  أرضيةللصورة التي تظهر بها النباتات المتنوعة والصخور والرسوم جميعها منفذة باللون الذهبي على 

 . 

 :للقطع موضوع البحث  الدراسة التحليلية 

ظهر الشكل العام للقطع والتى ظهرت على شكل  "هرم " له قاعدة متسعة وقمة مسلوبة إلي جاءت الدراسة التحليلية ت
هذه الدراسة على محورين أساسيين ، المحور أعلى وتم تنفيذ الرسوم بإاللوان على جميع أجزاء القطع ، كما تركزت  

لفيات التى وردت على الرسوم إالول ويتضمن رسوم إالشخاص ، وأغطية الرؤوس ، وإاللوان والزخارف وكذلك الخ
أما المحور الثانى والذى يتضمن نماذج ، ثم إألدوات والحيوانات والطيور التى جاءت على القطع موضوع الدراسة 

 ا. هلبعض األلعاب والتى جاءت بصور أخرى وأماكن تواجد

 رسوم إالشخاص : 

من حيث النسب التشريحية ، فظهرت اللحى  ظهرت الرسوم الخاصة بالرجال متنوعة ، وكانت واقعية إلي حد كبير
 ( .6( ، )4( ، )3( ، )2( أشكال )6( ، لوحة )4( ، )3( ، )2والشوارب ، وظهر ذلك كما فى اللوحات )

 (29)المالبس : 

تنوعت المالبس ، والتى تميزت بالبساطة ، وعدم التعقيد فظهر القميص الطويل الذى يصل إلي القدمين والمفتوح 
 ( .15( شكل )15كما فى اللوحة )عند الرقبة 

( 9( ، لوحة )5( شكل )6كما ظهر القميص القصير الذى يصل إلي الركبتين وأسفله سروال واسع قصير لوحة )
( ، 2( أشكال )7( ، لوحة )5( ، )4( ، )3( ، )2( فضاًل عن ظهور المالبس الخاصة بالصيد لوحات )9شكل )

 ( 7( شكل )5( ، )4( ، )3)

 بس : ألوان المال
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(  ، 3( ، لوحة )2جاءت ألوان المالبس وزخارفها بسيطة خالية من المجوهرات والاللئ كما فى اللوحات لوحة )
( ، لوحة 13( ، لوحة )12( ، لوحة )11( ، لوحة )8( ، لوحة )7( ، لوحة )6( ، لوحة )5( ، لوحة )4لوحة )

(15) 

 (30)أغطية الرأس : 

( ، أشكال 4( ، )3(، )2ئم التى تلتف حول الرأس عدة لفات كما فى لوحات )جاءت أغطية الرؤوس عبارة عن العما
(2( ، )3( ، )4 ) 

( 15( ، )13( ، )12( ، )11( ، )9( ، )6ت )اكما ظهرت القلنسوات المرتفعة قلياًل عن الرأس كما فى لوح
 ( 15( ،)13( ،)12( ،)11( ،)9( ، )6وأشكال )

 إاللوان والزخارف :

ضحة بينما الزخارف كانت بسيطة ، واشتملت على رسوم آدمية وحيوانات كالحصان ، والفيل جاءت إاللوان وا
 هرت الزخارف النباتية كإالشجار والفروع وإالزهار .أظكما ، والكباش 

 (31)الخلفيات : 

 جاءت الخلفيات متنوعة ، بما أعطى التصميم العمق الفنى ، فإعتمدت الخلفيات على عناصر أساسية كإالحراش
والجبال وأيضًا إألماكن الخاصة بمناظر الصيد ، كما ظهرت الصخور المتراكمة والتى رسمت بإسلوب محور عن 

 ( 14( ، شكل )6( ، شكل )5( وإالشكال )14( ، لوحة )6( ، )5الطبيعة وتشبه قطع اإلسفنج كما فى اللوحات )

 الحركة والحيوية :

ة بإاليدى وإالرجل ، وتنوع مناظر الوقوف والجلوس وإالنحناءات ظهرت من خالل نظرات الوجوه ، والحركات الخاص
 ( .4( ، )3( ، )2( ، )1( وإالشكال )4( ، )3( ، )2( ، )1التى جاءت بواقعية ، كما فى اللوحات )

 ( 12،  11( أشكال ) 12،  11جاءت العربات التى تجرها الخيول لوحات ) 

 رسوم الحيوانات :  

، حيث  (32)اث الهندى بمكانة عظيمة ، وبصفة خاصة فى الديانات الهندوسية المختلفةيت الحيوانات فى التر حظ
آمن الهنود بالكثير من الحيوانات وأضفوا عليها صفات إاللهة )كالثعابين والقردة ، كما عبدوا الفيلة وقدسوها 

وقد أتقن   (33)االتواستخدموها فى الصيد والحروب والصراعات ، فضاًل عن استخدامها فى المواكب واالحتف
وفيما يلى رسوم الحيوانات  (34)المصورون الهنود رسوم الحيوانات نظرًا إلي عنأية إالباطرةبالنادر من هذه الحيوانات 

 التى ظهرت على قطع األلعاب موضوع الدراسة .

 (35)رسوم الفيلة : 

 ( 13ل )( شك13تميزت بالدقة الواضحة فى التفاصيل والنسب التشريحية كما فى لوحة )
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 (36)الحصان : 

( 6( ، )4( ، )3(، )2ظهر الحصان بصورة واقعية إلي حد كبير ، حيث ظهرت تفاصيله دقيقة كما فى اللوحات )
 ( 6( ، )4( ، )3( ، )2وإالشكال )

 الكباش : 

 ( شكل10والتى ظهرت بتفاصيلها الواقعية لوحة ) (37)ظهرت الحركة والحيوية من خالل موضوع مصارعة الكباش 
(10 ) 

 إضافات جديدة على وسائل التسلية فى الهند فى عصر المغول :

رسوم بعض األلعاب والتي وردت على المخطوطات المزوقة ، فقد تميزت المدرسة المغولية وصلنا مجموعة من 
ص الهندية بتنوع كبير في انتاجها الفني ، وقد وصلنا منها مخطوطات مزوقة عديدة ، تميزت بالكثير من الخصائ

 Gyan) ومن تصاوير هذه المدرسة والتي ظهرت بها رسوم األلعاب ، والتي تمثل لعبة السلم والثعبان (38)الفنية 
Chaupar ) (39)  تناولها بالتفصيل في هذه الدراسة التي تنشر ألول مرةأوالتي سوف  

 الورق المرسوم بإاللوان ( على16)لوحة   ظهرت بها لعبة السلم والثعبان عبارة عن ورقة مفردة  توجد تصويرة

 1640التاريخ : 

 عرض(×سم ()طول55.4×40.3: ) المقاس

 EA 1990 . 1289تحت رقم 

 بالمملكة المتحدة مكان الحفظ : متحف إالشمونيل بجامعة اكسفورد 

م وهي نسخة 18ه /12نسخة من لعبة السلم والثعبان وقد وجدت في القرن ورقة مفردة تضم  تعد هذه اللوحة  -
ية متطورة وتعد من األمثلة القليلة جدًا التي مازالت باقية وتعبر عن اللعبة لدى المسلمين وبصفة خاصة الطرق صوف

 .إالشمونيل بجامعه أكسفورد  +وهذه الورقة مرسومة بإاللوان ووجدت في بريطانيا بمتحف، الصوفية 

 طريقة اللعب :

في طريقة اللعب األلعاب التي تلعب على اللوحات بواسطة وجدت هذه اللعبة في الهند منذ القرون الوسطى وتشبه 
 )النرد( ، والتي يمر من خاللها الالعب بمخاطر ومطبات وممرات كثيرة .

 برمية سريعة والثعبان ينزل بشكل مفاجئ .  (Lader)ففي بدأية اللعبة يمر الالعب عند السلم -

 ن )السلم ، الثعابين ، الخط الكارثي ، عرش الرب(قائمة رئيسية مكونة م عنوهذه اللعبة في النهأية تعبر 

حيث يصعد الالعب من )أسفل الدول الجهنمية إلي العالم السماوي( ،  سيئو سلوك أمغزاها في النهأية )عمل جيد 
وفي نهأية المطاف إلي التنوير فيمر الالعب بعدة مراحل متطورة فيبدأ من القاع اسفل اللوحة حيث يصعد الالعب 

م إلي )عرش الرب( من خالل المرور بهيكل )لمسجد مغولي( أواًل ، أما السلم المباشر المرسوم باللوحة فيؤدي المتقد
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إلي عرش الرب ، بينما الثعابين جميعها توجد في النصف إاليسر من اسفل اللوحة الخاصة باللعب مع وجود اسماء 
ما يوجد خط مائل )كارثي( ، حيث ترصد الثعابين ترمز لكل ثعبان في خانات مثل )الطمع ، الحسد ، الخيانة( ك

الطريق العلوي والذي بدوره يكون بالقرب من نهأية اللعبة  بفخر واعتزاز ، ومغزاه أو رمزيته حينما يضل الالعب 
الباحث عن الطريق ، فالشيطان يضل طريق الباحث )الالعب( وبالتالي يمر بالعقبات الكثيرة لالنقاذ والخالص 

 ق الباحث التائهه الذي يضل الطريق .غر شيطان حتى يفينتظر ال

 (40) رسوم الثعابين :

 (16ظهرت رسوم الثعابين على لوحة لعبة السلم والثعبان كما فى لوحة )

 وسائل التسلية والترفيه :

 (41) الموسيقى والعزف : -

لهند في العصر المغولي ، وتعد من كان الغناء والموسيقى والعزف من أكثر وسائل التسلية والترفيه انتشارًا في ا -
كما تعد الموسيقى ذات صلة وثيقة بالنفس  (42)العادات التي ظهرت في الهند القديمة والتي تصاحب حفالت الزواج

أما في عصر أباطرةالمغول بالهند وصل اهتمام نسائهن ة الفائقة بفن الموسيقى البشرية وقد أولى بعض الملوك العنأي
 .   (43)ران القصوردوالعزف ، ووجدت صور هذه االحتفاالت على ج بالغناء والموسيقى

كما تنوعت وسائل  (44)وقد مارست المرأة حقها في عزف الموسيقى والشعر وإالندماج في الحياة الفكرية والثقافية 
ورقة  لالتسلية في عصر المغول بالهند فظهرت الموسيقى والعزف كأحد وسائل التسلية ، تجلى ذلك واضحًا من خال

صويرة التي تنشر ألول مرة والتي توضح العزف ومدى أهمية دور المرأة وقيامها به كأحد وسائل الترفيه منفردة للت
 م 1815والتسليه التاريخ 

 عرض(×سم()طول81.4×61.1)المقاس : 

 EA 2007 – 2تحت رقم 

 بالمملكة المتحدة مكان الحفظ : متحف إالشمونيل بجامعة اكسفورد 

 )آله تجمع بين العود والجيتار(  ةسيده هنديه تجلس وتمسك آله موسيقيه وتريل تصويرة  تضم دة ورقة مفر 

(Jantar) (45)  بداخل حديقة منزل وحولها أدوات العزف التي تستخدمها ، وتظهر النباتات وإالشجار ذات الفروع
لخشبي الذي يعلو هذه المنشأة ، ويعلوه وإالوراق أمام السيدة ، أما خلفها فتظهر منشائه معمارية ويظهر الرفرف ا

أيزار آخر مكون من زخارف نباتية متتالية مكونة من أفرع ، وقد مثل الفنان الطبيعة على اكمل وجه ، حيث ظهر 
ة بركه مائيه مستطيلة الشكل ويسبح بداخلها البط ، أما السيدة قالقمر مكتماًل وواضحًا في السماء ، ويتوسط الحدي

فتظهر )الجبهه العريضة ، العينان واسعتان المالمح  واضحة، يظهر وجهها بوضع جانبي بتفاصيل  التي بالصورة
الدقيق الحادة ، إالذان يتدلى منها قرط ، ويظهر حول عنقها العقد أما الخلخال يظهر واضحًا في قدمها ، كما 

غطي منتصف رأسها ثم ينسدل على ارتدت إالساور حول معصمها ، أما مالبسها فترتدي السيدة على رأسها شال ي
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إالكتاف ليغطي باقي جسدها ، ويتطأير طرفه إلي الخلف ويزخرفه ورود صغيرة ، كما ترتدي فستانًا "مفتوحًا" عند 
الصدر واألكمام نصفية وال يغطي قدميها ، وتجلس على ركبتها اليسري أما الركبة اليمنى فتسند عليها إالله 

 وحة فظهر بها رسوم أفرع إالشجار وإالعشاب والقمر المكتمل بالسماء والمنشأة المعمارية .الموسيقيه ، أما خلفيه الل

 ( 16( شكل )17جاءت صور النساء واضحة أيضًا من حيث التفاصيل الدقيقة والنسب التشريحية كما فى لوحة )

 (46)مالبس النساء : 

جاءت عبارة عن فستانًا " مفتوحًا " عند الصدر وبأكمام نصفيه ، هذا إلي جانب الشال الذى يغطى منتصف الرأس 
 ( .6( شكل )17وينسدل على إالكتاف كما فى لوحة )

 ( 16( شكل )17أما غطاء الرأس ويتطأير طرفيه إلي الخلف لوحة )

 إألدوات :

 ( 16( ، شكل )17كما فى لوحة ) (47)ظهرت آلة موسيقية وترية 

 (12( ، )11( أشكال )12( ، )11كما جاءت العربات التى تجرها الخيول لوحات )

   (48) :رسوم الطيور 

 (  16( شكل )17اتضحت فى رسوم )البط( والذى كان يسبح بداخل بحيرة مائية كما فى لوحة )

 نماذج لبعض األلعاب على صور أخرى متنوعة ، وأماكن تواجدها 

 (  Fatehpur sikriلحديقة قديمة فسيحة فى الهند فى قصر " فاتهبورسيكرى " )توجد نسخة 

( موضوع chaupar، وكان من بين من لعبو لعبة ) (49)م فى شمإلي الهند  16هـ / 10والذى يعود إلي القرن 
وحات منفذة البحث ، الملك جالل الدين أكبر ، الذى أقام بطوالت ألفراد حاشيته ، كما وجدت فى ساحات قصوره ل

، حيث قسم بالط القصور إلي خانات حمراء ، وأخرى بيضاء ، حيث تمثل ذلك " لوحة اللعبة " ، (50)لهذه اللعبة 
كما يوجد حجر هائل يرتكز على أربعة أرجل ) ليمثل النقطة المركزية ( ، وال تزال آثار هذه إاللواح الفخمة واضحة 

 م شاهدًا على وجود تلك اللعبة فى الهند .( فتعد أقدAllah Abad( و )Agraفى مدينة )

وجدت رسوم ومناظر تصويرية لبعض األلعاب ، حيث جاءت متنوعة ومتعددة وترجع إلي العصر المغولى بالهند -
 ومنها ؟

  (51)لعبة البولو :جاءت لعبة البولو على مناظر تصويرية حيث توجد تصويرة توضح مباراة للعبة البولو -

،كما جاءت مناظر معبرة عن  (52)اظر تصويرية متعددة للصيد ، فاشتملت على صيد الغزالن الصيد : جاءت من -
 .(54)وكذلك جاءت مناظر تعبر عن صيد إالسماك  (53)صيد النمور 

 المصارعة :  -
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وصراع   (55)جاءت مناظر تصويرية توضح المصارعة فظهرت مصارعة الحيوانات والطيور مثل هرولة الفيلة
 يرها .وغ (56)الكراكى 

حيث وجد مناظر تصويرية توضح (57)الموسيقى :كان إالهتمام بالموسيقى فى عصر المغول له أهمية بالغة -
على تصاوير المخطوطات فى العصر المغولى (58)العزف على إالالت الموسيقية ، وظهرت إالالت الموسيقية 

 (59) بالهند بأشكال متنوعة.

 : (60) لعبة شندل مندل

أجزاء   8جزء كل  24خانة مرتبة فى شكل دائرى على شكل متوازى أضالع ينقسم إلي  16من  لوحة اللعب تتكون 
:  1نرد ( وتستخدم فى أطول أربع جوانب ومرقمة بأرقام من )  4قطعة +  64من الصف يأخذ رقم أو أرقام القطع )

مين وتمر عبر كل الدائرة العب وكل العب يحصل على أربع قطع وتنتقل القطع إلي الي 16( وعدد الالعبين  10
بأكملها والالعب الذى يخرج أواًل يسلم الكمية المشترطة إلي الخمسة عشر العب األخرين أما الالعب الذى يكسب 
كثيرًا والالعب إالخير الذى يخسر كثيرًا مما يبرهن أن اللعبة تعتمد على المكسب والخسارة ويتم اللعب فى هذه 

 اللعبة بطرق متعددة . 

 : (61)الكارت لعبة 

كارت والكروت تأخذ أشكال )ملوك(،  12لعبة مشهورة منذ عصر أكبر وتعتمد على الكروت حيث تتكون من 
الحصان، بعض الكروت تشتمل على الملوك راكبى الفيلة بلون فضى ، والبعض األخر تعتمد على صور الخدم 

 خر ياقظًا. بعضهم يجلس فى الحدائق للعبادة والبعض األخر مخمور والبعض األ

 الخاتمة وأهم النتائج : 

أوضحت الدراسة ظهور األلعاب كأحد وسائل التسلية ، وتجلى ذلك بوضوح على تصويرتين من تصاوير 
المخطوطات فى العصر المغولى الهندى ، والتى اشتملت على " لعبة السلم والثعبان " والعزف على آلة موسيقية 

 . وترية كأحد وسائل الترفيه والتسلية

ظهور لعبة شابور والتى عرفت لدى الهنود منذ العصور القديمة ، وظلت كأحد وسائل التسلية فى عصر المغول -
 بالهند ومنها انتقلت إلي بلدان أخرى .

وُعرفت بشكلها الحإلي ، واستمرت ثم   Chauparأشارت رسوم التحف التطبيقية ، والتى تمثل اللعبة شابور-
 تطورت الرسوم 

ة شابور على شهرة واسعة لدى أفراد الطبقة الحاكمة وخاصة فى عصر أكبر وأيضًا  نالت نفس إالهتمام حازت لعب
 والت ألفراد حاشيته لهذه اللعبة لدى طبقات المجتمع المختلفة حيث أقام أكبر بط

صورًا لملوك على  صنعت لعبة شابور من العاج ، وتم الزخرفة بالالكيه وبإاللوان المتنوعة ، وكانت الزخرفة تمثل -
 ظهور الخيل وراكبى الفيلة والعربات التى تجرها الخيول .
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 شكاًل توضيحيًا . 16لوحة تنشر ألول مرة ولم يسبق دراستها من قبل وعدد  18أظهرت الدراسة عدد  -

 تبين من خالل اللوحات موضوع الدراسة ، ظهور رسوم الحيوانات بكثرة والرسوم إالدمية والنباتية. -

التشابه الواضح فى تصميم الشكل العام لجميع القطع الخاصة بلعبة )شابور( مع وجود  تنوع فى  أظهرت الدراسة -
الموضوعات التصويرية والتى نفذت على رسوم اللعبة مثل )مناظر الصيد، ورسوم الحيوانات ومصارعة الكباش ، 

 وراكبى الفيلة فى رحالت الترفيه والتسلية (

غولى الهندى بعض إالساليب الفنية الخاصة بالرسوم فى تصميم اللعبة ، مما أظهر شكل اللعبة أوجد الفنان الم-
 بوضوح .

تنوعت وسائل الترفيه والتسلية حيث ظهرت إلي جانب لعبة شابور ، ولعبة السلم والثعبان والعزف على الموسيقى -
 كأحد وسائل الترفيه على مخطوطات مزوقة .

وظيفى لهذه األلعاب داخل الموضوعات التصويرية، مع إالحتفاظ بالجانب الجمإلي لها وذلك أكدت الدراسة الدور ال-
 من خالل الزخارف المنفذة عليها ، فجمعت بين الغرض الزخرفى ، والغرض الوظيفى.

 وضح من خالل الدراسة مدى التنوع فى الموضوعات التصويرية التى ظهرت بها .-

أن هناك أنواع عديدة من األلعاب، اختلفت فى تمثيلها على مواد متنوعة من قطع أظهرت القطع الخاصة بالدراسة -
 تطبيقية ومناظر تصويرية ، مما أدى بدورها إلي إالختالف فى مواد الصناعة.

وضح من خالل القطع موضوع الدراسة اختالف الزخارف المستخدمة تبعًا للقطع المنفذة عليه تبعًا للمواد الخام -
تبين من الدراسة أن مجموعة األلعاب المستخدمة فى رسوم األلعاب متنوعة ، واشترك - ه للزخرفة .ومدى مالئمت

 أغلبها فى اللون الذهبى لتنفيذ الرسوم .

 فهرس األشكال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المحفوظة  chauparقطعة من لعبة  16( توضح عدد 1شكل )

 حف األشمونيا بجامعة أكسفور بمدينة بريطانيابمت

( يوضح تفاصيل لرسوم رجاًل ممتطيًا صهوة جوادة 2شكل )
 متجهًا لليسار.
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( توضح تفاصيل لرسوم رجاًل يمتطى صهوة 4شكل ) ( توضح تفاصيل رسوم رجاًل يمتطى صهوة جواده3شكل )
 جواده ووجهة فى وضع جانبي .

 

 ( يوضح رسوم شاب يرتدى مالبس الصيد .7شكل ) ( يوضح الصخور المتراكمة والتالل8شكل )

 أماكن الصيد يسار فى ( يظهر رسوم شاب متجهًا نحو ال5شكل ) ( يوضح شخص يرتدى مالبس الصيد متجهًا نحو اليمين .6شكل )
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 ( يوضح رسوم شخص يقود عربة بعجالت كبيرة تجرها الخيول .11شكل ) الخيول متجهة نحو اليسار .( يوضح شخص بداخل عربة تجرها 12شكل )

 ( يوضح منظر شابًا متجهًا نحو اليسار مرتديًا مالبس الصيد .9شكل ) ( يوضح تفاصيل كباش متصارعة متجهة نحو اليسار10شكل )

 ( يوضح سيدة تعزف على آلة موسيقية .16شكل )
رسوم توضيحية عن  chaupar( يمثل شكل اللوح الذى تلعب عليه لعبة 17شكل )

: 
Norman Brown . W. The Indian Games Pachiso , Pl. P.33 

 ( يوضح شخص يقف متجهًا نحو اليسار15شكل )
. 

 ( يوضح منظر ألماكن الصيد14شكل )
 يوضح شخص يركب على ظهر فيل ضخم (13شكل )
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 تفهرس اللوحا
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توضح تفاصيل لرسوم رجاًل يمتطى صهوة جواده ووجهة فى وضع جانبي .4لوحة ) ( توضح تفاصيل رسوم رجاًل يمتطى صهوة جواده .3لوحة )

( توضح منظر لرجاًل ممتطيًا 2لوحة )
 ادة متجهًا لليسار.صهوة جو 

 chauparقطعة من لعبة  16( توضح عدد 1لوحة )
المحفوظة بمتحف األشمونيا بجامعة أكسفور بمدينة 

 بريطانيا

 ( تظهر رسوم شاب متجهًا نحو اليسار فى أماكن الصيد5لوحة ) ( توضح شخص يرتدى مالبس الصيد متجهًا نحو اليمين .6لوحة )
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( تظهر شخص يرتدى مالبس 7لوحة )
 الصيد .

( تظهر الصخور المتراكمة 8لوحة )
 والتالل .

(  تظهر شخص بداخل عربة تجرها 12لوحة )
 الخيول متجهة نحو اليسار .

( تظهر رسوم شخص يقود عربة 11لوحة )
 لخيول .بعجالت كبيرة تجرها ا

( توضح منظر شابًا متجهًا نحو اليسار 9لوحة ) ( توضح تفاصيل كباش متصارعة متجهة نحو اليسار10لوحة )
 مرتديًا مالبس الصيد .
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( توضح شخص يركب على 13لوحة )
 ظهر فيل ضخم .

( توضح رسوم للعبة السلم والثعبان 16لوحة ) ( توضح سيدة تعزف على آلة موسيقية 17ة )لوح
(gyan chaupar) 

 ( تظهر منظر ألماكن الصيد .14لوحة ) ( توضح شخص يقف متجهًا نحو اليسار .15لوحة )
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Edwards, s.m. : Mughal Rule in india, vew Delhi, 1974 .  

- Percival. Spear. : Ahistory of india, v.II, London, 1982 .  

  .2001، 1جمال الدين الشيال : تاريخ دولة أباطرةالمغول اإلسالمية فى الهند، مكتبة الثقافة الدينية ، ط-
يونس خان  أبنة رغانه( وكان حفيد تيمور لنك التركى، أما أمه فهىف( بابر شاه : هو تركى مغولى ألن آباه عمر شيخ ميزرا صاحب ) 2)

 ثانى أبناء جنكيز خان المغولى : لالستزادة راجع :  جغناىة مغولستان ، وحفيد
- Welch )s.c(, the Are of Mughal Indian painting and precious objects, newyork, 1963. P.15 . 

- S.M. Edwardes and H.L.O. Great mughal Rule in india, Asian, publication, services, New delhi, 1979 .  

 . 82:  57، صـ 1979أحمد محمود الساداتى : تاريخ الدول اإلسالمية بآسيا وحضارتها، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ،  -
 .128م ، صـ1978هـ /1398احسان حقى : تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية، بيروت مؤسسة الرسالة ،  -

- Gavin Hambly :Cities op Mughal India , London, paul Eleck, 1977, p.37. 

 .302، صـ 1980أحمد محمود الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضارتهم، القاهرة ، مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجماميز  -
 . 9م، ص2000، القاهرة ،  بابر نامه، دار الصحيفة كتابةماجدة صالح مخلوف: الجوانب اإلنسانية واألدبية لدى بابر شاه من خالل  -

 (  للمزيد من التفاصيل عن عصر جالل الدين محمد أكبر شاه، ومن تاله من السالطين راجع : 3)
 . 200، ص 1959عبد المنعم النمر : تاريخ اإلسالم فى الهند ، دار العهد الجديد للطباعة ، القاهرة ، 

-Ishwari  Prasad : ashort history of Muslim Rule in india p.p. 226-227. 

Vincenta smith, C. I .E : Akbar the Great Magul, Ed, II,s 1966 New Delhi, P.36 . 

 .  83:  80، صـ 1968، االسكندريةجمال الدين الشيال : تاريخ دولة أباطرةالمغول اإلسالمية فى الهند، منشأة المعارف ، -
Babur,Zahiruddin Muhammad, Babur Nama, trans, Beveridge, london luzak, company, 1969, pp . 480 . 

 . 145:  141احسان حقى: تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ص-
 . 77 -75، ص 2وحضارتهم ، صـ الهندسيةأحمد محمود الساداتى : تاريخ المسلمين فى شبه القارة -

-Robert skel to nand others, festival of India, the Indian Heritage, court life and Arts under Mughal Rul, London 

festival of India trust , 1982, P.30. 

 ( الشطرنح : 4)

ن، لعبة رياضية ذهنية، ُعرفت منذ القدم ، تُلعب على مربع يُعرف )رقعة الشطرنج(، وتنقسم إلى أربعة وستين مربعاً" ملونين بلونين مختلفي
فاتح، واآلخر داكن ذلك على التوالى، ولكل العب مجموعة من القطع عددها ستة عشر حجراً بلونين األبيض واألسود ، تضمن " ملك أحدهما 

 واحد، وزير ، طابيتان، فيالن، حصانان، ثمانية عساكر" والهدف من اللعبة هو محاصرة الملك عند الخصم، وتنتهى بذلك اللعبة .
 طرنج راجع :للمزيد عن أصل وتاريخ الش

 .138م، صـ1963عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة اإلسالمية فى العصور الوسطى، القاهرة،  -
 .9، ص1985عطية القوصى: المسلمون والشطرنج  دراسة تاريخية، القاهرة ، دار  الثقافة العربية، -
م، 1991رى، العدد السادس ، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، أبو الحمد فرغلى: آثار فنية إسالمية من لعبة الشطرنج ، مجلة المؤرخ المص-

 . 181، 180ص
 .138، ص1998(السيد عبدالعزيز سالم: الرياضة عبر العصور ، تاريخها وآثارها ، مركز الكتاب للنشر  5)
 .38، ص2004( أحمد عبد الرازق : الحضارة اإلسالمية فى العصور الوسطى، دار الفكر العربي ، القاهرة ،ص 6)
 . 13(  عطية القوصى: المسلمون والشطرنج ص 7)
 .  100، 99م، ص1962( 4عدد ) -13( عبد الحليم الندوى: الصيد واأللعاب الرياضية عند المغول العظماء، مجلة ثقافة الهند، مجلد  8)

من الفرس كرياضة ملكية، ويعد الصيد أهم  "الصيد" : ُعرف الصيد  على إطالقه عند العرب قبل اإلسالم بدافع الطعام ، كما عرف عند غيرهم
وسائل التسلية والرياضة المفضلة عند الشعوب الشرقية، وكان من الموضوعات التى سجلها المصرى القديم أو اآلشورى أو الفارسي فى 

 سجالته، كما قام به العرب فى الجاهلية ، وبعد اإلسالم.
عصر الخالفة األموية وعصر دويالت الطوائف من خالل النقوش المحفورة فى علب العاج، : صور من المجتمع األندلسي فى عبد العزيز سالم-

 . 127، ص1978مجلة كلية اآلثار، العدد الذهبى، جامعة القاهرة 
 . 36، 23عبد العزيز صالح : الرياضة عبر العصور ،ص-
ن الحيوانات المستأنسة لدى الهنود منذ أقدم العصور ، حيث بلغت مكانة ( الفيلة : تعد الفيلة من أكثر الحيوانات شهرة بالهند، نظراً لكونها م 9)

 الفيل شهرة كبيرة فى األساطير الهندية لإلستزادة راجع: 
 .41، ص1968( ، القاهرة 1( ، عدد )6محمد إسماعيل الندوى : األساطير الهندية ، مجلة تراث اإلنسانية، مج )-

 .20، ص1998يونيو  405رق ، عدد ساراتياراج : الفيل األسيوى، صوت الش
لسنة  1، العدد  14ياسر عبد الجواد المشهدانى: الفيل واستخداماته فى الحياة الهندية فى العصور الوسطى ، مجلة التربية والعلم ،المجلد -

 . 80:  79م ص2007
 بصفرة وسواد .والسبع الهندى، ويقال حبشى وهو كبير الحجم وكثير الشعر ملمع  )البير(الفهد او (  10)

 هـ ( . 734النويرى: اشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت ع 
 .242، م ، ص2007نهاية األرب فى فنون األدب، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، 

 . 108، 106( عبد الحليم الندوى : الصيد واأللعاب الرياضية عند المغول العظماء ، ص 11)
-Hume and marshall, the Game Birds of India, Burmah, Ceylon, voll, III, ismith sonian, Jul, 1987. 

 . 63،  62(  عبدالحليم الندوي : الصيد واأللعاب الرياضية عند المغول العظماء ، صـ  12)
13
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  102،  101(  محمد اسماعيل الندوي : األساطير الهنديه ، صـ 14)

 .61لرياضية عند المغول العظماء ، صـ: الصيد واأللعاب ا النذويعبدالحليم  -

 85-84، صـ  80ياسر عبدالجواد المشهداني : الفيل واستخداماته في الحياة الهندية ، صـ -
  33-32، صـ  18 -17عبر العصور ، صـ الرياضه(  السيد عبدالعزيز سالم :  15)

مية ، دراسة وتحليل مجلة كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، العدد صالح حسين العبيدي : األلعاب الرياضية المصورة على اآلثار العربية اإلسال -
 . 4، صـ  2002، سنة  60

 رياضة المصارعة : (   16)
كانت معروفة لدى العرب قبل العصر العباسي، فوجدت رسوم مصورة لهذه الرياضة ، حيث يزين جدران قصر عميرة أحد قصور األمويون فى 

 م( يوجد نقش يمثل المصارعة ويعد أقدم مثاالً للمصارعة على اآلثار العربية . 715 – 705هـ/ 96 – 86لى بادية الشام والذى يرجع تاريخه إ

 . 32،  18 – 17عبد العزيز صالح : الرياضة عبر العصور، تاريخها وآثارها ،ص -
 4( صالح حسين العبيدى: األلعاب الرياضية المصورة على اآلثار العربية اإلسالمية ، ص 17)
 . 66الحليم الندوى : الصيد واأللعاب الرياضية ، صعبد -
م ، (  الفروسية : لجأ اإلنسان منذ أقدم العصور إلى الفروسية كما اتخذها وسيلة للسباق ، فكان سباق الخيل معروفاً في عصر ما قبل اإلسال 18)

 راجع . زادةلألست واستمر في العصور اإلسالمية وكانت من أحب وسائل التسلية للخلفاء واألمراء

 21السيد عبدالعزيز سالم سالم : الرياضة عبر العصور ، صـ  -

 8،7صالح حسين العبيدي : األلعاب الرياضية المصورة ، صـ  -

 . 97(  عبدالحليم الندوى : الصيد واأللعاب الرياضية عند المغول العظماء ، صـ  19)
ً "لعبة الكرة والصولجان" وترجع ا 20) والعصا الخاصة بها ، في إصابة الهدف المنشود من  الكرهلبراعة في استخدام (  البوللو : تسمى أيضا

المختلفة اللعبة وتعد من األلعاب القديمة التي تسبق العصر اإلسالمي ، وانتشرت في العصور اإلسالمية في انحاء متعددة . وقد اهتمت بها الفئات 
 ، السيما الطبقة النبيله والخلفاء والحكام .

 1العبيدي : األلعاب الرياضية المصورة ، صـ صالح حسين -
 65(  عبدالحليم الندوي : الصيد واأللعاب الرياضية عند المغول العظماء ، صـ 21)

، لوحة  2009أحمد السيد الشوكي : مدرسة الدكن في التصوير اإلسالمي مخطوط رسالة دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس ، سنة  -
145 

)22  ( Norman Brown .w “The Indian Games of Pachisi Chaupar and chausar, Expedition Magazine , penn 

Museum, May, 1964, p.33 

- Abul fazl Alami : The Ain Iakbari Translation by Henery Blochman . 

- Bengal vol 1  1873, p 303-304. 

، معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية ، 1كبرى ( تحقيق هنرى بلوخمان ، مأكبرى )قوآئين أآئين هـ:  1011أبو الفضل عالمى ) توفى  -
 . 146 – 145. ص  1993،  114الجغرافيا اإلسالمية ، مجلد 

 . P Pl203 202،  2005أكبرى )قوآئين أكبرى ( تحقيق سرسيد أحمد خان ،  آئينهـ:  1011أبو الفضل عالمى ) توفى  -

(
23

)Norman Brown.w The Indian games pachisi p.32     

( "باكيس" تعني خمساً وعشرين بالهندية ، وترمز إلى أكبر عدد منه النقاط التي يمكن الحصول عليها عند رمي أصداف النرد كما تُعرف  24)
 أيضاً "باسم لعبة الخمس والعشرين"  للالستزاده 

     Norman Brown.w The Indian games pachisi p.33 - :                       راجع -
 من البحث . 17(  شكل  25)
 (  لالستزادة عن كيفية اللعب راجع 26)

- Norman Brown, .w. , The Indian Games, P.33 – 35  

 من البحث . 17(  راجع شكل  27)
بين جاموس وثور ، وبين أسد (  المصارعات : كانت المصارعات تُقام بين الحيوانات ، فكانت تُقام بين خروف وخروف ، وجمل وآخر ، و 28)

 راجع . لإلستزادةونمر 

 . 64: الصيد واأللعاب الرياضية عند المغول العظماء ، صـ  النذويعبدالحليم  -
 (  للمزيد من التفاصيل عن المالبس فى تصاوير المدرسة المغولية الهندية راجع :  29)

م ( ، مخطوط 19-16هـ / 13-10سالمية فى الفترة من القرن )عاطف على عبد الرحيم : مدرسة كشمير فى تصاوير المخطوطات اإل -
 . 480 – 470ص ص  2010رسالة دكتوراة ، كلية اآلداب ، جامعة سوهاج ، 

 عن أغطية الرؤوس راجع : لإلستزادة(  30)

م  2005جامعة عين شمس ،  أحمد السيد الشوكى : تصاوير المرأة فى المدرسة المغولية الهندية ، مخطوط رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، -
 . .366، ص

 (  للمزيد من التفاصيل عن رسوم الخلفيات راجع : 31)

 . 285م ،  2005أحمد السيد الشوكى : تصاوير المرأة فى المدرسة المغولية الهندية ،  -

 . 429عاطف على عبد الرحيم : مدرسة كشمير فى تصاوير المخطوطات ، ص -

فقد كانت صور الحيوانات على العظام وعلى جدران الكهوف التى تعد من أقدم اآلثار الفنية التى خلفها اإلنسان ( تصوير الحيوان قديم جداً ،  32)

 األول لإلستزادة راجع :

 .559زكى محمد حسن : رسم الحيوان والنبات فى التصوير الهندى اإلسالمى بحث ، د . ت ، ص -
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م ، 2009مى ، مخطوط رسالة دكتوراة ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس، أحمد السيد الشوكى : مدرسة الدكن فى التصوير اإلسال -
 .  634صـ

رانيا عمر هنداوى : الموضوعات التصويرية ذات العناصر الحيوانية فى تصاوير مخطوطات المدرسة المغولية الهندية ، دراسة أثرية فنية  -
 .  5،  4، ص 2009، مخطوط رسالة ماجستير ، كلية اآلثار جامعة القاهرة ، 

 . 415 – 411عاطف على عبد الرحيم : مدرسة كشمير ، ص -

 . 4(  رانيا عمر هنداوى : الموضوعات التصويرية ذات العناصر الحيوانية ، ص 33)
)34  ( Nitin Goel : Birds and Animals in Indian Art. The Mughal Artist asavaturalist , Exotic India Art, 2007, P.2 . 

  .رسوم الفيلة بصورة واضحة على الفنون الهندية من تصاوير المخطوطات ( ظهرت  35)
-Robert skelton : Indian miniatures, Pl.44 . 

- Linda York leach : Mughal and other Indian pantings , p.p.238 , 247 , 249 , 253, 264 , 275 . 

 . 270،  269غولية الهندية ، ص أحمد السيد الشوكى : تصاوير المرأة فى المدرسة الم -

 ظهرت رسوم الحصان على الفنون الهندية من تصاوير المخطوطات . (   36)

 لالستزادة راجع : -

- Robert skelton : Indian miniatures, pl. 11 , 12 , 29 , 46 , 52 , 71 . 

- Linda York leach : Mughal and other Indian Pantings Pl.p. 160, 165 , 166 , 168 , 197, 199 . 

كان التشابك بين الحيوان موضعاً  محبباً لمصورى الهند منذ قديم الزمان ، وكان من أحب الرياضات عند ملوك الهند ما يقام من صراع (  37)
 بين الحيوانات لإلستزادة راجع :

 . 112صـ 8، لوحة 111م ، ص 1995كتاب، ، الهيئة المصرية العامة لل 13ثروت عكاشة : التصوير اإلسالمى المغولى فى الهند ، حـ -

 كما ظهرت رسوم الكباش على الفنون الهندية من تصاوير المخطوطات .

- Linda York leach : mughal and other Indian, pl.p , 218 , 219 . 

(
38 ) - Brown percy : Inian painting under the mugoul A.D 1550 to A.D 1750, Oxford 1924, p.141.                                                                                       

- Goetz,H : Indian painting in Muslim period. Calcutta, 1947 .                               

- Gray,B : Painting : The Art of india and Pakistan, London 1950 .                       

 64، صـ 1995ثروت عكاشه : التصوير اإلسالمي المغولي في الهند ، القاهرة  
دهم ، (  كان اهتمام الهنود بالثعابين نظراً ألنها من أهم آلهتهم حيث تمثل اآللة فيشنو وبوذا ، وكان اسم األفعى "ناجا" له قدسيه خاصه عن 39)

عى" ، كما كانوا يقدمون العطايا لألفعى "ناجا" ، كما اقاموا المعابد تمجيداً لألفاعي ، ويقوم الكهنة على فأقاموا كل عام حفالً دينياً لتكريم "األف
 اطعامها والعناية بها لالستزادة راجع .

                  64-62, p.1972Book, on pantheon Zinmer (H) , Myth and symbols, indian Art Civilization,  

 سوم الثعابين على الفنون الهندية من تصاوير المخطوطات .( ظهرت ر 40)

- Rober skelton : India miniatures, pl. 26 , pl41 . 

- Linda York leach : mughal and other Indian, pantings,  pl.p , 2010 , 2011 . 

- Canby (s) , princess, poets and paladins Islamic and Indian painting from the collection of prince and 

princess sadruddin aga khan, British museum press, 1998, p. 43 . 
 (   اآلالت الموسيقية :  41)

 تنوعت اآلالت الموسيقية فظهر الدف ، الجنَك ، الطنبور ، الناي ، السنطير ، الرباب الكمثرى وغيرها، أما عن 
 الت اإليقاعية لالستزادة راجع :الدف : فهو مستدير الشكل ويعد من اآل

 .  39محمود فهمى زكى : فن الموسيقى ، ص -

 . 131 – 130م، ص ص 1980األيوبيين والمماليك ، القاهرة ،  عصرنبيل محمد عبد العزيز : الطرب وآالته فى  -

 . 30م ، ص2010معة سوهاج ، عاطف على عبد الرحيم مرزوق : مدرسة كشمير فى تصاوير المخطوطات اإلسالمية ، كلية اآلداب ، جا -

لالستزادة راجع :  أوتارةالجنَك : يعد من أقدم اآلالت الوترية ، ويقال أول من صنعه شهريار بن خاقان ، وسماه جنكاً وقد يقارب العود فى عدد 
 .  126نبيل محمد عبد العزيز : الطرب وآالته ، ص

  . 30عاطف على عبد الرحيم مرزوق : مدرسة كشمير ، لوحة  -

الطنبور : من اآلالت الوترية يشابه العود فى نغماته وتوجد عليه مجموعة من المفاتيح التى تمسك باألوتار ويتكون من صندوق كمثرى وذو  -
 ساعد طويل راجع . 

 . 198،  196م ، ص1990صالح أحمد البهنسي مناظر الطرب فى التصوير اإليرانى فى العصرين التيمورى والصفوى ،القاهرة،  -

 . 493، ص 10طف على مرزوق : مدرسة كشمير ، لوحة عا -

 الرباب : 

يرجع مؤرخى الموسيقى أصل الرباب إلى الهند ، ويعد من أقدم اآلالت الوترية وهى ذات صندوق كروى أو نصف بيضاوى مجوف ،  -
 ويغطيه غشاء جلدى رقيق ومشدودة فوقه أوتار راجع : 

 .  46محمود فهمى زكى : فن الموسيقى ، ص -

 . 139يل محمد عبد العزيز : الطرب وآالته ، صنب -

 . 199صالح أحمد البهنسي : مناظر الطرب ، ص -

 . 4عاطف على مرزوق : مدرسة كشمير ، لوحة  -
 (  لإلستزادة راجع :  42)
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 . 2م . ص1957، ، دلهى الجديدة ، مارس 1، العدد  8محمود فهمى زكى : الفنون فى الهند ، فن الموسيقى ، مجلة ثقافة الهند ، المجلد  -

 . 75م ، ص1958،  3، العدد  29دهرم بهانو : الموسيقى عند الملوك األتراك واألفاغنة فى الهند ، مجلة ثقافة الهند ، المجلد  -

 . 253،  250م، ص1966عصام الدين عبد الرؤوف : بالد الهند فى العصر اإلسالمى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  -

- Qalandar , Qaisar : Music in Kashmir , an Introduction, Journal of The India , Music Logical Society VI, 

1976, 4 Dec, P. 15 ,22 . 
 (  لإلستزادة راجع : 43)

،  1منى سيد علي حسين : التصوير اإلسالمي في الهند الصور الشخصية في المدرسة المغولية الهندية ، مصر ، دار النشر للجامعات ، ط -
 . 313، صـ  261، صـ  2002

 (  لالستزادة راجع : 44)

- Reginalcl and jamila mossey : The music of india, London, 1976, p.48-50. 

- Deval (B.C) : Indian music, india, 1990, p135-136-  

 . 107ية ، لوحة منى سيد على حسن : التصوير اإلسالمي في الهند ، الصور الشخصية في المدرسة المغولية الهند -
 

(45   )Jantar  من  مجموعةمثبتة في أوتار من اآلالت الوترية الخاصة ببالد الهند وهي مكونه من ساعد مستدير وطويل ، يمتد طوله إلى ثالثه
ستطيع العازف ان المفاتيح للتحكم في شد وارتخاء األوتار للصوت وحدته ويتدلى من أعلى ومن أسفل انتفاخان يمثالن )الصندوق( المصوت ، وي

 . اآللةيحمله بيد واحدة أو يسنده على كتفه ليسهل عملية العزف ، وقد أقبلت النساء الى جانب الرجال على العزف على هذه 
 عبر العصور . لإلستزادة راجع  الموسيقيةواشتهرت الهند ببراعة اهلها في مجال العزف والموسيقى ، حيث ابتكر الهنود العديد من اآلالت  

 .152والتيارات الحضارية في شبه القارة الهندية ، ص  اإلسالمإسماعيل العربي :  -

 . 252-250، ص  1989، القاهرة ، اإلسالمي عصام الدين عبدالرؤوف الفقي : بالد الهند في العصر  -
 (  للمزيد من التفاصيل عن حلى ومالبس النساء راجع : 46)

 . 359مدرسة المغولية الهندية ، ، صأحمد السيد الشوكى : تصاوير المرأة فى ال -

 (  ظهرت رسوم األدوات الموسيقية على تصاوير المخطوطات  47)

- Robert skelton : Indian Minia tures from the xvth to xixth centuries catalogue of the Exhibition foreword by 

w.G, Archer, 1961, Pl :17 , pl. 20. 

- Linda York leach : mughal and other Indian pantings T’ro volume I contents Chester Beatty library 1995 , 

ch, I 1 paintings from 1600 to 1615 , pl. p. 183 , 188 , 206 . 

 .  305أحمد الشوكى : تصاوير المرأة فى المدرسة المغولية ، ص -

  . 495 – 492عاطف على عبد الرحيم : مدرسة كشمير ، ص ص  -
 ظهرت رسوم الطيور فى العديد من التصاوير لإلستزادة راجع : (  48)

- Rober skelton : India miniatures, pl. 16 , 18 . 
)49   ( Norman Brown . w : The Indian Games P.34 . 

(
50 ) Norman Brown. W : The Indian Games, P.35 .  

 

 .145المي ، لوحة ( أحمد الشوكى : مدرسة الدكن فى التصوير اإلس 51)
(
52 ) Catherino Glynn : Evidence of Royal Painting for Amber  Courr, Artibus, Asiaa ,1996 Vol . 5 , No 112,  

Fig 17 , 18 , 19  

 لوحة تمثل على عادل شاه الثانى يطارد النمور ، راجع :(  53)

 . 65أحمد الشوكى : مدرسة الدكن فى التصوير اإلسالمى ، لوحة  -
(
54 ) Catherino , Glynn : Evidence of Royal Painting, fig 20 , 21 .  

 .92( أحمد الشوكى : مدرسة الدكن فى التصوير اإلسالمي ، لوحة  55)
 .39( أحمد الشوكى : مدرسة الدكن فى التصوير اإلسالمي ، لوحة  56)

)57 )  Qalandar , Qaisar : Music in Kashmir , an Introduction, Journal of The India , Music Logical Society VI, 

1976, 4 Dec, P. 15 ,22 . 

حيث جاءت لوحات تمثل إبراهيم عادل شاه الثانى يعزف على الطنبور ، كما جاء منظر تصويرى يوضح امرأة تعزف على الطنبور : (  58)

 راجع : 

  . 20،  19أحمد الشوكى : مدرسة الدكن فى التصوير ، لوحة  -
(
59 ) Robert skelton : Indian Minia Tures from The Xv Th to xixth , centuries , Pl 17 , Pl 20 . 

-Linda York leach : Mughal and other Indian pantings , volume I , Pl. 183 , 188 Pl 205 .  
((

 . Pl 206سيد أحمد خان، اكبرى )دستور أكبر( تحقيق سر  آئينراجع : أبو الفضل عالمى :  لألسترادة 60
  

((
 .  Pl 207 – 208 – 209اكبرى )دستور أكبر( تحقيق سر سيد أحمد خان، آئين  راجع : أبو الفضل عالمى : لألسترادة 61
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على التحف التطبيقية اإلسالمية في مصر من خالل تصاوير لودفيغ دويتش )دراسة  أضواء جديدة
 أثرية فنية(
 أيمن مصطفى إدريس محمد                                                                  

 مدرس بقسم اآلثار اإلسالمية
 جامعة الفيوم- كلية اآلثار                                                                 

 :البحث ملخص
تعتبرررص تصررراميص المستمرررصمين مرررن المصرررادر المحمرررة إلررري دراسرررة الحارررار  اإلسرررالمية  وجررر   رررام  ماآلثرررار 

 الخاصرررة لرررى الر يرررص مرررن ال وا ررر   ذه التصررراميصهررر اإلسرررالمية  وجررر  يررراذل ميصجرررت الررر  إلرررى ا رررتما 
 بالم تمت اإلسالمي.  

  م( من أك ص المستمصمين حبا  مملعا بالمصق  امة1935 -1855ميعد المستمصق الفنان لودفيغ دميتش )
ممرد   إلترص  ببيرص  مرن  مرصهل حترى مصرأ  رر )أسريص القراهص (.مدينرة القراهص    مبمصص ياصة  ممد  اش إلي

  امررة  مالقرراهص  ياصررة  ما ررتملت هررذه التصرراميص لمصررص لر يررص مررن التصرراميصمررام لودفيررغ دميررتش  صسررم ال
 لررى رسرروم الر يررص مررن أ رروات التحررأ التطبي يررة اإلسررالمية  موهررح  مررا با ررت ت ديرر  تلرر  التحررأ مررن دمر 

 إلي ممت رسم تل  التصاميص. السيما   إلي مصص  حيوي إلي الحيا  اليومية
إلري مصرص  مرن يرال    األدمات ماألما ري التطبي يرة اإلسرالمية متحدف هذه الدراسرة إلرى إلقرال الارول  لرى
 تصاميص المستمصق الفنان لودفيغ دميتش.

متتامن هذه الدراسة تعصيفا بالمستمصق الفنان لودفيغ دميتش  متصاميصه  ثم تتطرصق الدراسرة إلرى توهري  
ال  تصراميص هرذا الفنرانل بعض ال وا   المتعلقة باألدمات ماألما ي التطبي ية اإلسرالمية إلري مصرص مرن ير

ريفية مطصق تفا ل متعامل اإل سان مت تل  توهيحا لالمحور األم   يتامن  مال  إلي محورين رئيسين:
اسرتخدامحا  أم حملحرا م قلحرا مرن بيرت  أم لل صهرحا  األدمات ماألما ي التطبي ية: سوال أثنرال صرنا تحا  أم

بعض ال وا ررر  االسرررتخدامية لررر توهررريحاالمحرررور ال رررا ي  إليتارررمن  أمرررا لصررريا تحامكررران آليرررص  أم أثنرررال 
مسيتم ال  من يال  تنام  م مو ة مرن تصراميص الفنران لودفيرغ دميرتش التري تارمنت رسروما .  المتنو ة

إلررري إلترررصات   المستمرررصمينمبتابرررات لرررادمات ماألما ررري التطبي يرررة اإلسرررالمية  مرررت المقار رررة  ررربعض تصررراميص 
 لينا من  مااج األدمات ماألما ي التطبي ية اإلسالمية.معاصص   مببعض ما مصل إ

  الكلمات الدالة:
 .مستمصمون  - لودفيغ دميتش - تصويص – استخدام - أما ي - أدمات - إلنون 
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 مقدمة
 لرم اآلثرار مرن أهرم الم راالت التري ترص يعرد  الر يص من النتائجل إلي م االت متنو ة  م  (1)لالستمصاق كان

المستمرصمين أ مراال متنو ررةل مرا  رين دراسررات هرر الل الر يرص مرن  يلررأإلقرد   بصررمة هامرةالمستمرصمون إليحرا 
 مكتوبة  متصاميص مصسومة ...الخ.

مثررائم مصررور ل لحررا  -متحديرردام مررن رسررموا  ررنمي الوامييررة المررديد  -مُتعررد أ مررا  المصررورين المستمررصمين 
 ص  مائص مائمة  أم تحفا منقولة.حالة األثص: سوال بان ال  األثمتس يل   أهمية ببيص  إلي توثيم

إلرري تبررين حررا  األدمات ماألما ررري   مبرران لرربعض المصررورين المستمررصمين تصرراميص تعررد يايرررة إلرري األهميررة
معلومرات دييقرة  رن  تصراميصهرذه الظحرص التطبي يرة اإلسرالمية  مدمرهرا الحرام إلري حيرا  المصرصيينل حير  تُ 

 .(2)حا المتنو ة  إلى ييص ال  من ال وا   الحامةاستخدامات ن كيفية تفا ل متعامل اإل سان معحا  م 
 -1855ممرررن  رررين هررر الل المصرررورين المستمرررصمين  يرررر تي المستمرررصق الفنررران النمسرررامي لودفيرررغ دميررررتش )

بعدد من لوحات  إلي هذه الدراسةل من أجل تسليي الاول  -بمكل رئيس- ستعين وف م(  مالذي س1935
إلري إلترص  القرص ين )ال الر    ما ري التطبي يرة اإلسرالمية إلري مصرص لى بعض ال وا ر  المتعلقرة براألدمات ماأل

محتى تتار  لنرا الصرور  بمركل جلريل   مص مالصابت  مص الح صيين/ التاست  مص مالعمصين الميالديين(. 
 .سنقوم أمال بالتعصيف بالفنان لودفيغ دميتشإل

 : م(1935 -1855التعريف بالفنان لودفيغ دويتش )
مسريتم الر  مرن يرال  العناصرص التاليرة: مولرده  م مرات  مدراسرت   م المتر  بمصرص مالقراهص   متصراميصه  ثرم 

 مإلات . 
  .(3)م  إلي مدينة إليينا  بالنمسا1855ُملد الفنان المستمصق لودفيغ دميتش إلي  ام  مولده:

مبل استقصاره إلي باريسل حي  درس لودفيغ دميتش إلي أكاديمية الفنون ال ميلة إلي إليينا  نشاته ودراسته: 
مبعررد أن  لررغ العمررصين مررن  مررصه  تخررصج   .(4)أصررب  هنررا  تلميررذا لرردي الصسررام الترراريخي جرران  ررو  لررورينس

مبعرردما أماررى  حررو ثررالف سررنوات إلرري   .(5)م1875دميررتش مررن أكاديميررة الفنررون ال ميلررة إلرري إليينررا  ررام 
  .(6)ا تقل إلى باريس  حي  بان يصسم صورام  خصيةل النمسا

 صف  ن دميتش  غف  بالمرصق اإلسرالمي إيمرا  رغأ  وجر   رام  م رغف  مملعر  عالقته بمصر والقاهرة: 
 . (7)المديد بمصص مبالقاهص   وج  ياذ

 . (9)ريررم أ رر  ال ُيعررصف الر يررص  ررن قياراترر  للقرراهص  ل(8)دميررتش إلررى القرراهص  مررصات  ديررد لودفيررغ ممررد سرراإلص 
  مجد إلي القاهص  ما يكفي مد  مب ن دميتش ل(10)االستمصايية  ن القاهص متمتت بمحص  ماسعة بعصض أ مال  

م  1886منحرا مرا هرو مر را بعرام  :دميرتشمهنا  بعض األ ما  للودفيغ   .(11)أم بل ما بان يبح   ن 
مبا رررت  رروارت القررراهص  بكرررل مرررا   .(12)م  مبلحررا مرررد رسرررمت إلرري القررراهص 1898م  مآيرررص 1890مآيررص بعرررام 

مإلرري أيلرر  األممررات برران يطلررم  لررى   محيويررة األك ررص إلحامررا لرر   مجمررا   وهررىمإل  تحملرر  مررن صررخ 
 . (13)إلي مكان ما  ب ر  اللوحة   أم ربما يات اسم المارت إلي  صماق ببيص  لوحات  أسمال الموارت
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الرذي بلررأ   مبا رت ممراهد الحيرا  الحاررصية هري المارمون االستمررصامي الغالر  إلري لوحرات هررذا المصرور
حترررى  لغرررت تصررراميصه مرررن الدمرررة مرررا تبلغررر  الصرررور  ل فسررر   نرررال مرررا بعرررده  نرررال لتارررمينحا أدق التفاصررريل

 .(14)الفوتويصافية
م قررل     بمررا اتسررمت بالوامييررة المررديد (15)برراأللوان الغنيررة -إلرري يالبيتحررا-تميرر ت رسرروم دميررتش تصاااويره: 

  .(17)الدييقرة حافاصريلت   بمكل مذهل لبس  ماألسلحةالمالم   م ول ت رسوم العمائص  (16)التفاصيل الدييقة
التري تعطري األ رخاذ  لمالتعبيرصات المخصرية  بان دميتش يمتل  مدر  إلائقة إلري التعبيرص  رن اإليمرالاتم 

 . (18)الممي   ة مالمخصيةويإلي تصاميصه الحي
معظم لوحات  إلي مصسم  ين   الر يص من الصسوم التخطيطية إلي القاهص   ملرن  أ    دميتش لودفيغ مبان 

بعرض  إلقرد رسرم  م لرى الرصيم مرن هرذا لم اد  ما بران يصسرم لوحاتر  بال يرت  لرى الخمر   .(19)إلي باريس
 .(20)باأللوان المائية  لوحات

لوحرة رمرم   )) صريحة  رالم( م(  7لوحرة رمرم   )تصويص  )مصال  الصسالة(ممن أهم تصاميص لودفيغ دميتش: 
)لوحرة (  المردين) (  م23)لوحرة رمرم  ( العبرا المرطص ج) (  م13)لوحرة رمرم  ( أيبرار السرودان)   م(11
)يارج مقحى(   (  م26)لوحة رمم  ( صا ت األثاف)(  م 25)لوحة رمم  ( ممعل المصا ي ) (  م24رمم 

  .(21) (31)لوحة رمم 
ى م  محصررل  لرر1900إلرري  ررام   مررن معررصض برراريس العررالمي  ممررد  ررار  دميررتش إلرري القسررم النمسررامي 

 . (22)الميدالية الذهبية
مررن حيرر   لمبرران  يررت لودفيررغ دميررتش إلرري  ي ررا   برراريس جنررول إلص سررا م يصإلررا  لررى الطررصاق اإلسررالمي

كما  صف  نر  أ ر  بران يقتنري   (23)ا تمال   لى الممصبيات  مالبالطات الخ فية الملو ة  مأ غا  المعادن
  ماألم رررحة  مالقفررراطين  مبالطرررات ما ررران م ق يررر   بمصسرررم   مرررااج ال حصرررص لحرررا مرررن الخررر ف اإلسرررالمي

 ى  مالتي يبدم أ   مد استخدمحا لت يين مصسرم   بمرا بران م لوإلرا لرد(24)ماألسلحة المصيية  مالنعا   مال يال
ممد ا تصى دميتش العديرد مرن   .(25)الميالدي مايص القصن التاست  مصأالعديد من الفنا ين األكاديميين إلي 

 .(26)التحأ من القاهص 
 . (27)م1935 ام إلي الفنان النمسامي لودفيغ دميتش المستمصق توإلي وفاته: 
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 تشيتصاوير لودفيغ دو  من خاللبعض الجوانب الخاصة باألدوات واألواني التطبيقية اإلسالمية دراسة ل
: 

يمكررن دراسررة العديررد مررن ال وا رر  المتعلقررة برراألدمات ماألما رري التطبي يررة اإلسررالمية إلرري الم تمررت المصررصي  
إلتررص  القررص ين ال الرر   مررص مالصابررت  مررص الح ررصيين/ التاسررت  مررص مالعمررصين الميالديررين  إلرري هررول  يررال 

الروامعيل ممرا ي علحرا  تصاميص المستمصق الفنان لودفيرغ دميرتشل مياصرة أن هرذه التصراميص تتسرم بالطرابت
التقطرت إلري لحظرات  ديرد  مأمراكن متنو رةل مبالترالي تعتبرص سر ال مناسربا   تبدم مب  حرا صرورا إلوتويصافيرة

 التاليين:    إلي المحورين    مال من هذه ال وا  بعاا لال تماد  لي  إلي توهي  تل  ال وا    مسنتنام  
 ات واألواني التطبيقية : تفاعل وتعامل اإلنسان مع األدو المحور األول -
 : الجوانب االستخدامية لألدوات واألواني التطبيقية المحور الثاني -

 بما يلي:المحورين بالمصح مالتحليل  ميمكن تنام  هذين 
 : أضواء على تفاعل وتعامل اإلنسان مع األدوات واألواني التطبيقية   المحور األول

ر يص من المعلومات  ن تفا ل متعامل اإل سان مت األدمات تظحص بعض تصاميص الفنان لودفيغ دميتش ال
ماألما ي التطبي ية إلي حيات  اليومية  من يال  بعض العمليات المتنو ةل سوال با ت تل  العمليات تتعلم 

  .ماإلمرررداد الصررريا ةالحمرررل مالنقرررل مرررن مكررران آليرررص  أم االسرررتخدام  أم    أمبيرررتللعرررصض البالصرررنا ة  أم 
 هذه العمليات بما يلي: تقسيميمكن بداية فم 
 عمليات صناعة األدوات واألواني وال: أ

 للبيععمليات عرض األدوات واألواني ثانيا: 
 عمليات استخدام األدوات واألواني ثالثا: 
 عمليات حمل ونقل األدوات واألواني من مكان آلخررابعا: 

 األدوات واألواني وإمداد عمليات صيانة خامسا: 
 بما يلي:هذه العمليات المتنو ة  ميمكن توهي  

يظحرص لنرا  ريل مرن تفا رل   إلري بعرض تصراميص لودفيرغ دميرتش :عمليات صاناعة األدوات واألواناي أوال:
برالحصإليين  سران مرت األدمات ماألما ري التطبي يرة أثنرال صرنا تحا  ملعرل الر  يتعلرم بمركل ببيرص متعامرل اإل

 الن ارين. الذين يقومون بصنا تحا  بصنات مال
من األدمات   بعض الصنات يقومون بصنا ة أ وات معينة تظحصالتي   ممن تصاميص الفنان لودفيغ دميتش

  (28))صرا ت األثراف( ماألما ي التطبي ية: تصويص  )صا ت األثاف(ل حي  يظحص إلي هرذه التصرويص   رخ 
بصنا ت ل حي  يبردم   يقوم المتعدد  األهالترصاسي اليمس  بكصسي من مهو يوجد يارج مر ة الن ار   

متوجد  لى هذه الدبة أياا  مصتفعة.  يمبية ممد أسنده  لى دبة لإلحص مصاجعت   م م   أ   يقوم  تمطيب 
  مهري: صرندمق مطعرم  مإلومر    يبدم أن الصا ت مد ا تحى من صرنا تحام مو ة من الممغوالت الخمبية

بمرا تظحرص  . بال صرغيص أم  ربا  هلفةتوجد الصندممين  هذين صندمق آيص ام أرجل مصتفعة  مب وار
مهعت  لى الدبرة  ممنحرا: م مو رة مرن    ممدإلي التصويص  بعض أدمات الن ار  التي يستخدمحا الصا ت
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يبدم إ ال ب  إلص ا ل بعاحا إلوق الدبة  مبعاحا دايل صندمق يمبي مفتوح  إهاإلة إلى   (29)ال واكيش
بمرررا تظحرررص مطعرررة مرررن القمررراش يبررردم أن الصرررا ت الصرررا ت يسرررتخدمحا إلررري  ملررر  )للررردهان أم التغصيرررة(  أن 

مإلي الناحية المقا لة يظحص صندمق جميل  أم مس  بعض األ يال التي ينت حا.   يستخدمحا إلي مس  يده
يبرردم أن الصررا ت مررد ا تحرري مررن صررنا ت   ممهررع  لي ررأ إلرري المررمس أم للعررصض  مأسررفل هررذا   المنظررص

يوجررد دايررل مر ررة الن ررار   آيررص يظحررص  ررخ   كمررا  طبة.سررمهررعت سرر اد  مديمررة  لررى الم  الصررندمق 
هرذا  يلرأتظحرص م   (30)ممرد أمسر   يرده مرا يبردم أ ر  أقميرل    مهرو جرالسميقوم بممارسة  مل  إلي الن ار 

م مو رررة مرررن ألرررواح الخمررر  الطويلرررة  التررري تسرررتخدم إلررري صرررنا ة األثررراف  مبرررذل  بعرررض األدمات الصجرررل 
  .(26ة رمم   ممنحا: جاكوش  دايل صندمق مفتوح )لوحاأليصى 

ل حير  سررميت باسرم العمليرة الترري )صررا ت األثراف(  التصرويص هررو اسرم  -براد  اي  ردل-مممرا يلفرت النظررص 
 تتامنحال مهي )صنا ة األثاف(. 

 ممررن المالحرر  أن هررذه التصررويص  مررد  ينررت بعررض األمررور الترري تخرر  صررنا ة األدمات ماألما رري التطبي يررة
بيفيرة ييرام المرخ  بعملر   مأمهرا   أثنرال  هرذه األمرور:   ممرن وج  ياذ نا ة األثاف وج   ام  مص

العمررل: مررا  ررين الومرروف مال لرروسل حيرر  يظحررص المررخ  الموجررود يررارج الور ررة يرر دي  ملرر  مامفررال  ينمررا 
بيفيررة التعامررل مررت القطررت الترري مررا قالررت ميررد ي لررس المررخ  الموجررود دايررل الور ررة أثنررال أدال  ملرر   م 

ماال تحررال  اتررم إ تاجحررالقطررت األيررصى الترري التطبي يررة  مالفررصق  ينحررا مبررين  الصررنا ة ماإلتترراج مررن المنت ررات
بيفيرة  رصض   م الحروال إلري أم  لت رأ إلري المرمسالتري مرا قالرت ميرد الصرنا ة بيفية مهت القطرت ا  م منح

إلررص   رن التصرويص   هرذه تعطينرا  بما متنسيقحا مت بعاحا البعض  ماال تحال منحا  القطت التي تم إ تاجحا
 الصنا ة. هذه األدمات مالمعدات المستخدمة إلي  بعض

مفيمررا يتعلررم بعمليررات صررنا ة األدمات ماألما رري إلرري التصرراميص  إلحنررا  لوحررات لمستمررصمين مرحالررة آيررصين 
)صررررا ت األما رررري يظحررررص إليحررررا صررررنا ة أ رررروات معينررررة مررررن األدمات ماألما رررري التطبي يررررة  بمررررا إلرررري تصررررويص  

ظحرررص إليحرررا صرررنا ة بعرررض منت رررات الفخرررار  بالقلرررل  مت  الفخاريرررة(  هرررمن لوحرررات بترررال مصرررأ مصرررص
م مراهد  مليرة   .(31)ل حي   ماهد الصرا ت يقروم  تمركيل إحردى القلرل الفخاريرة  لرى دمالل الفخرارمييصها

 م(ل1932 -1854)قيصإلرة بعررض األما ري  مررن يرال  تصررويص  )ترفيرت النحرراس(  للفنران رمدلررأ إر سررت 
حي  يظحص  خ  يقوم  ترفيت طبم ببيص من النحاس  ممد مام  وهت الطبم  لرى سرندان مرن الحديرد  
موهوت  دمره  لى مطعرة يمربية اات مقطرت أسرطوا ي  ممرد أمسر  الحصإلري  يرده اليمنري بمطصمرة  مأمسر  

مراد  الترفيرت لرري يقروم  وهرت  لمهو يقوم بالحفص لعمل أياديد  باليد اليسصى آلة حاد  اات  حاية مستوية
  بما ا تمصت حول  م مو ة متنو ة من األما ري النحاسرية المكفترة  من ماد  الصنا ة اات ال يمة األ لى

 . (32)(33)لوحة رمم  الحفص ...الخب أم الم يصإلة بالتفصيغ  أم
إلرري بعررض تصرراميص لودفيررغ دميررتش يظحررص لنررا  رريل مررن  :ثانيااا: عمليااات عاارض األدوات واألوانااي للبيااع

 صهحا للبيت  ميتعلم ال   با ة تل  األدمات   سان مت األدمات ماألما ي التطبي ية أثنالمتعامل اإلتفا ل 
  ماألما ي. 
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حير  يظحرص إلري هرذه التصرويص   تصرويص  )برائت العصمسروس(ل :الر   ينتلودفيغ دميتش التي  ممن تصاميص
 لللبيرت (33)يتنرام   رصال العصمسروس  ممرد  رصض أمامر  م مو رة مرن القلرل    رخ  ي لرس  لرى األرض

ب رروار بعاررحا   يالبيررة هررذه القلررل دايررل مفررة مررن السررعأ  ممهررت ثالثررا منحررا  لررى األرض تحيرر  مهررع
 . (1  ) كل رمم (27)لوحة رمم   ممد ربطت مت بعاحا البعض بحبل البعض

أثنرال  يعحرال إلفري معرصض الحردي   رن  قرال المحتسر  مبا ت األم ي الفخاريرة ُتحمرل أحيا را إلري مفر   
 رجرررال مرررص  اات التقرررى : "ميرررصمى أ ررر م(1876 -1801)لررربعض برررائعي منرررا ي الميررراه الفخاريرررة  يقرررو  لرررين 

 قبرائن إلر جبص مرن )منرا(ل أ حرا أسراس  لرى يبيعحرا كران )سرمنود( مرن إلخاريرة ميراه بقنا ي مليئا مفصا يحمال
 .(34)البائت"  رأس  لى منينة كل كسص  لى الصجل هذا

الترري تظحررص بعاررا ممررا يتعلررم بعمليررات البيررت لرربعض المنت ررات التطبي يررة: لودفيررغ دميررتش ممررن تصرراميص 
تصررويص  )صررا ت األثرراف(ل حيرر  يظحررص إليحررا ت حيرر  بعررض مطررت األثرراف م صهررحا للبيررت  أم مررد ترررون مررد 

ص  لرى الدبرة الخمربية الموجرود  أمرا ملم يبم من  ملية البيت إال  قلحا للممرتصيل حير  يظحر   يعت بالفعل
الصا ت م مو ة من الممغوالت الخمربية  مهري: صرندمق مطعرم  مإلومر  صرندمق آيرص ام أرجرل مصتفعرة  
مب وار هذين الصندممين توجد هلفة بال صغيص أم  با   بما يظحص إلي الناحية المقا لة صندمق جميل 

  أسرفلمهرت لي رأ إلري المرمس أم للعرصض  م  المنظص  يبردم أن الصرا ت مرد ا تحري مرن صرنا ت   ممهرع 
 . (26)لوحة رمم  طبةس لى الم  مفصش مما ي مديم

ملما با ت  مليات البيت مالمصال هي أحد أهم طصق الحصو   لرى األدمات ماألما ري التطبي يرةل إلرثن ب يرصا 
لسرر اد ا ترراجص  بمررا إلرري تصررويص  )ئحا  م ررصاحررا ررصض  مبيع مررن تصرراميص المستمررصمين تظحررص لنررا  مليررات

م(ل حيررر  ُتظحرررص هرررذه التصرررويص   رررصض 1904 – 1824م  للفنررران جررران ليرررون جيرررصمم )1887  القررراهص (ب
إحررداهما أكبررص مررن األيررصى   لررى  لإلنمرراهد م مو ررة مررن األ ررخاذ مررد  صهرروا سرر ادتين لالسرر اد للبيررت

 رررصإلة المقعرررد بالطرررا م ال رررا ي  متتررردليان إلرررى اسرررفل إلررري أسرررلول  رررصض رائرررت  ممرررد  حرررصت إحررردى هررراتين 
مررررن األيرررصى الم ررررامر  لحررررا  مأسررررفل هرررراتين  السررر ادتين  لررررى اليمررررين  مهرررري متدليرررة ألسررررفل لمسرررراإلة أكبررررص

السر اد  بمرا تظحرص إلري مقدمرة التصرويص   الس ادتين توجد بعض الس اجيد مطوية بالطصيقة المعتاد  لطري
كمية ببيص  من الس اجيد  لى األرضل ربما إلي مصحلة ت حي ها للعصض  متظحص م مو ة من األ خاذ 

 .(35)(34)لوحة رمم  مامفون  مهم ينظصمن إلى الس ادتين المعصمهتين إلي اهتمام بالغ
  للفنرران م1861(   القرراهص  –السررصمج  يررت  "برراقار"حررا وت م ررصى  ررصض سررصمج الخيررل للبيررت  إلرري تصررويص  )

  لبيرت سرصمج الخيرل إلري القراهص  اهذه التصرويص  حا وتر حي  ُتظحصم(ل 1904 – 1824جان ليون جيصمم )
م مو ررة مررن السررصمج  مررد ُ صهررت للبيررت  موهررو ة  لررى صررندممين يمرربيين  بمررا أمررام الحررا وت ميظحررص 

سرصج مر ربش مرا يظحرص إليحرا حصران   لير   لقت بعض السصمج  لى حبل  يمرص مرن إلروق رأس البرائت  ب
 .(36)متعدد  األلوان  ربما تم  صاؤه من هذا الحا وتمم يصف   يارف 
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–مررد صررنعت لتسررتخدم  ال رر  أن األدمات ماألما رري التطبي يررة عمليااات اسااتخدام األدوات واألوانااي:ثالثااا: 
سوال بان ال   ن طصيم استخدامحا إلري ال ا ر  النفعري  ل(37)إلي الحيا  اليومية لإل سان -بمكل أم بآيص

  أم ال ا   ال مالي  أم بليحما. 
 سان مت األدمات ماألما ي مإلي بعض تصاميص الفنان لودفيغ دميتش يظحص لنا  يل من تفا ل متعامل اإل

 التطبي ية أثنال استخدامحا. 
االستخدامات التي تتم  واسطة اإل سران مبا رص   إلقي  لى )إلي هذا ال  ل من المحور األم ( مسنصب  هنا 

 .(38)أم االترال ال سد ...الخ   ن طصيم اإلمسا   حا  يده
ميمكن تنام  بعض تصاميص الفنان لودفيغ دميتش التي مهحت بعض األ خاذ يقومون باستخدام أ وات 

 بما يلي:  معينة من تل  األدمات ماألما ي التطبي ية
 يظحص  خ  يستخدم أريكة: سوال إلي ال لوس  أم االترال بما يلي: شخص يستخدم أريكة: -أ
 (.11(  متصويص  ) صيحة  الم( )لوحة رمم 12كما إلي تصويص  )العالم( )لوحة رمم في الجلوس:  -
 (.13كما إلي تصويص  )أيبار السودان( )لوحة رمم في االتكاء:  -

مفيمرا يتعلرم باسرتخدام األ رخاذ لارائر  إلري ال لرروس أم االتررال  إلنرصاه إلري العديرد مرن التصراميص لرربعض 
م  للمصرور  رصيس 1848  (سيد  ماهصية ُتدين التبغ باستخدم النصجيلة)بعنوان: في تصويص  إلالمستمصمينل 

 . (40)النصجيلةاستخدام سيد  تتر   لى أريكة  تدين التبغ بتظحص   (39) م(1879-1807داإلن )
(   صى  خصرا ي لرس م1902 -1845للفنان  ن امان بو ستان )  مإلي تصويص  )اجتمات إلي دار  صبية(

 . (41) التصبيعة  لى أريكة
إلدمارد   ممرن التصرراميص الترري تظحرص اسررتخدام األريكررة إلري أيررصاض متعرردد : تصرويص  )الحررصيم إلرري يلرروتحن(

ان مطفلرة  لرى أريكرةل إلاسرتخدمتحا السريد  الموجرود  إلري م(ل إلفيحرا تظحرص سريدت1876 -1801مليام لرين )
الناحية اليمنى إلي االترال  ممد استندت إلى مسراد   ماسرتخدمتحا السريد  الموجرود  إلري الناحيرة اليسرصى إلري 
ال لرروس  مسررتند  أياررا إلررى مسرراد    ينمررا اسرررتندت الطفلررة الموجررود  إلرري المنتصررأ  ررين السرريدتين  لرررى 

 .   (42)الناإلذ رببتيحا  مهي تنظص من 
إلري تنرام   رصال العصمسروس  بمرا إلري تصرويص   (43) صى  خصا يستخدم بروقا  شخص يستخدم كوزا: -ب

يسررتخدم إلرري اإلمسررا ل إال أن التصررويص    مريررم أن الررروق لرر  م رربض  (.27 )بررائت العصمسرروس( )لوحررة رمررم
 األمور االستخدامية.بعض بيفية ل مما يظحص تنو ا إلي للروق من منطقة البدنالمخ  إمسا  تبين 

  مالرر  إلرري تصررويص  )بعررد الفررصا( مررن الصررال (  للفنرران رمدلررأ إلرري المررصل ام مرراهد  خصررا يسررتخدم بوبرر
 .(44)يمس  بوبا  يمصل ب  المال(ل حي  يظحص إلي يسار التصويص   خ  م1932 -1854إر ست )

 مال  بما يلي:  (46)آلة القا ون  أم  (45)العودآلة  سوال با تشخص يستخدم آلة موسقية:  -ج
( "العررودالمنرردملين "(  متصررويص  ) رراقف 19 بمررا إلرري تصررويص  )الموسرريقار( )لوحررة رمررم علااى آلااة العااود: -

 (.16(  متصويص  )حصاس الحصيم( )لوحة رمم 20)لوحة رمم 
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(  متصرويص  )موسريقي محرارس إلري 17كما إلي تصويص  )إلاصل موسيقي( )لوحة رمم على آلة القانون:  -
 (.18ي(  )لوحة رمم الدايل المصم

الفصق إلي طصيقة استخدام اآللتينل إلفي حالة الع ف  لى العود   -التصاميص المذبور  هكما تظحص –ميالح  
أسند العاقف اآللة  لرى إلخرذه  مأمسر   يرده اليسرصى ال ر ل العلروي منحرا  مهرو يقروم بارصل األمترار  صيمرة 

إلقررد مهررت المررخ  اآللررة  لررى ح ررصه  ميعرر ف  العرر ف باليررد األيررصىل أمررا إلرري حالررة العرر ف  لررى القررا ون 
 سبا تي .إحدى بل ريمة منحما إلي  صيمتينل 

ميظحرررص اسرررتخدام األ رررخاذ لرررادمات التطبي يرررة  امرررة  مآلالت العررر ف مالطرررصل ياصرررة إلررري العديرررد مرررن 
 م(ل1876 -1801لرين )إلدمارد مليرام  (لالرمن ةالتصاميص لبعض المستمصمين  بما إلي تصويص  ) اقف 

 . (47)الرمن ةيقوم بالع ف  لى آلة ي لس التصبيعة  حي  يظحص إليحا  خ  
(  صررور  بعنرروان: متقاليرردهم  ررادات المصررصيين المحرردثين  إلرري بتابرر : )م(1876 -1801)ممررد أمرد لررين 

  .(48)القا ون  ) اقف القا ون(  مإليحا  خ  ي لس التصبيعة إلي مهت المواجحة  ميقوم بالع ف  لى آلة
الغنررال إلرري النصررأ ال ررا ي مررن القررصن التاسررت  مررص  ماقداد إيبررا  النرراس  لررى سررمات األيررا ي ممررد اقدهررص 
مبران الموسريقيون المحتصإلرون مرن الصجرا  ُيعصإلرون براآلالتيين  )ممفصدهرا "آالتري"(ل مالمرائت   .(49)مالموسيقى

 .(50)أن يكون ه الل اآلالتيون مغنين م اقإلين إلي آن معا
إلرري بعرض تصراميص الفنرران لودفيرغ دميررتش  األدوات واألواناي ماان مكااان آلخار:عمليااات حمال ونقاال رابعاا: 

 سران مرت األدمات ماألما ري التطبي يرة أثنرال حملحرا م قلحرا مرن مكران يظحص لنا  ريل مرن تفا رل متعامرل اإل
أحرررد أ رررروات بعينحررررا ادمات ماألما ررري مررررن مكررران آليررررص هررري لررررممرررد ترررررون  مليرررات الحمررررل مالنقرررل   آليرررص.

 .مد ترون لغصض آيصأم   االستخدامات
ميمكن تنرام  بعرض تصراميص الفنران لودفيرغ دميرتش التري مهرحت بعرض األ رخاذ يقومرون بحمرل م قرل 

إلي تصويص  )أسص   لى البال(   أ وات معينة من تل  األدمات ماألما ي التطبي ية من مكان آليص  بما يلي:
  مرت التفراف ا ليحرهرذا اإل صيرم  ن طصيم إلرت  برف اليرد أل لرى  مارترراق إ صيقا إلخاريا تظحص سيد  تحمل 

  .أ( 2  ) كل رمم (29)لوحة رمم هذا اإل صيم أصابت اليد  لى ال  ل السفلي من 
لنقرل المرال )الربالذ(  (51)مإلي تصويص  )الصم  النوبي(  تظحص  رين ممراهدي المحرصجين سريد  تحمرل جرص 

هررذه  تهررعارتررر ت  ليحررا ال ررص   ممررد مُ  لررى رأسررحا  ممررد لقمرراش  لررى رأسررحا  حيرر  مهررعت مطعررة مررن ا
بررل أ ال رص  مائلررة ملرريال  لررى رأس هررذه السرريد   ممررد سررندتحا السرريد   يرردها اليسررصى  ملل ررص   ررد  مقررابض يبررد

 .  (28)لوحة رمم  منحا من أ لى البدن  مينتحي ب ا   الفوهة
نقرل المرالل حير  مهرعت مطعرة معرد يا لا إ رال مإلي تصويص  )حاملة المال(  تظحص سيد  تحمرل  لرى رأسرح

بمركل  مرودي )دمن ميرل(  لرى ا اإل رال هرت هرذ  ممرد مُ اإل رال ليحرا  ارترر  لرى رأسرحا  ممرد من القمراش 
(  ) ركل 30)لوحرة رمرم  رأس هذه السيد   ممد سندت  السيد   يدها اليمنى  ملفت يدها اليسصى يلأ رأسرحا

 .   ل( 2رمم 
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برر ن "مررن ميرر ات المررصأ  المصررصية  الواجرر  ابصهررا: طصيقررة ممرريتحا  م قلحررا  م(1876 -1801لررين )ميقررصر 
"مي   ملفتة إلري أمسراا الفالحرات  تصجرت  درجرة ببيرص   - لى حد مول –الحمولة ال قيلة  لى  حصها"  مهذه 

  .(52)إلى  اد  حملحن الو ال الفخاري ال قيل مييصها من األثقا  إلوق رؤمسحن"
يظحرررص يلرررأ المرررخ  الرررصئيس  رررخ  يبررردم أ ررر  يرررادم   للودفيرررغ دميرررتش  الحررردايا(  مإلررري تصرررويص  )تقرررديم

ممررد أمسرر  الصررندمق  يديرر   مررن ال رر ل األسررفل مررن   ميحمررل صررندمما  يمررتمل  لررى م مو ررة مررن الحرردايا
 .  (32جا بي الصندمق  ماهعا إياه أمام جسم  )لوحة رمم 

لتصررراميص  إلحنرررا  لوحرررات لمستمرررصمين مرحالرررة مفيمرررا يتعلرررم بعمليرررات حمرررل م قرررل األدمات ماألما ررري إلررري ا
 يظحررص إليحررا  مليررات حمررل م قررل أ رروات مررن األدمات ماألما رري التطبي يررةل لسررب  أم آليررص  بمررا إلرري  آيررصين

تظحص إلي م   (م1864 -1790)  تاه هنصي  )أمبة الفالحة مت الغسم(  للمصور مليامتصويصتين بعنوان 
تحمرررل  لرررى رأسرررحا ح مرررة مرررن القمررر   ممرررد سرررندتحا  يررردها م(  سررريد  1863 -1854إحررردى التصرررويصتين )

تحرت الطرالل   من الخ ف اي البطا ة الخارصال  اليسصىل  ينما تحمل  لى يدها اليمنى ملة جميلة المكل
ال جاجي المرفاف  ممرد إلتحرت برف اليرد أل لرى  مارترر ت القلرة  لير   مرت التفراف أصرابت اليرد  لرى ال ر ل 

تحمرل  لرى رأسرحا مفصرا بر    م(  تظحرص سريد 1863 -1860ويص  األيرصى )إلي التصرم   .السفلي من القلة
بعض الطيور  ممد سندت   يدها اليمنىل  ينما تحمل  لى يدها اليسصى ملة جميلة المكل  ممد إلتحت برف 

 . (53) اليد أل لى  مارتر ت القلة  لي   مت التفاف أصابت اليد  لى ال  ل السفلي من القلة
  ارترر ت  ليحرا ممرد مهرعت هرذه السريد   لرى رأسرحا مطعرة مرن القمراش)برالذ(   م صى سيد  تحمل جرص 

إلدمارد مليرام لرين ال ص   دمن سرندها بثحردى يرديحا  مالر  إلري تصرويص  ) سرال مأطفرا  مرن الطبقرة الفقيرص (  
 نرررد مصيرررة سرررنورس  ( مإلررري تصرررويص  )إلالحرررات يمررران جرررصاره مرررن بحرررص يوسرررأ  .(54)(م1876 -1801)

 رصى بعرض السريدات يقمرن  نقرل المرال  رن طصيرم   م(1904 – 1824ان جران ليرون جيرصمم )بالفيوم  للفن
إحداهن إلوق رأسحا  لى مطت من القماش  ماأليرصى  :ال صار )الباللي (  ممد حملت اثنتان منحن جصارهن

م مو رة   بمرا تظحرص إلري يلفيرة الصرور  حملت ال ص   لى يديحا  ميبدم أ حا ستنقلحا بعد الر  إلروق رأسرحا
 .(55)من النسال يحملن جصارهن إلوق رؤمسحن

ميتواإلرم الرر  مرت مررا ابرصه بعررض المر ريين مررن أن  سرال الطبقررات الرد يا ال تبقررين سراكنات طرروا   حررارهنل 
إلحن يكدحن بما أقماجحن  متلقى  ليحن أعبال ثقيلة: بتحايص طعام ال مج  مجل  المال )إا يحملن م ال 

 .(56)المال الربيص  لى رؤمسحن(

م  للمصررور جررون 1851 القرراهص (  –ال ذ)مجبرة الغرر رصل  يديرر   إلرري تصررويص   م رصى  خصررا يحمررل مررارمر 
  م(ل حيرر  تظحررص م مو ررة مررن األ ررخاذ ي لسررون  لررى مسررائد مخمليررة1876-1805لررويس )إلصدريرر  

حي   إلي مقعد المن    ممد ممأ يالم يحمل مارمر   صلل يبدم أ حا تحتوي المالل  يتناملون طعام الغدال
يبض هذا الغالم ممسكا  يده اليمنى  صيبة القارمر   مأسرند ما ردتحا  لرى يرده اليسرصى  مهرو ينتظرص تقرديمحا 
لل السين للمصل  بما يظحص إلي يلفية التصويص  بعض األ خاذ يقومون  نقل بعض األما ري التري يبردم 

 . (57)(36)لوحة رمم  الطعام  مال  بعد الفصا( من الطعام أ حا استخدمت إلي
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م  للفنان  صيس داإلن 1848)إلتا  مصصية يارجة من بال الحمام العمومي بعد استحمامحا(  مإلي تصويص  
ظحررص إلتررا  تحمررل طسررتا ببيررصا  يبرردم أ رر  مصررنوت مررن النحرراس  مهررعت فيرر  بعررض   تم(1879 -1807)

يصترر  بمركل المالبس  ممد مهعت هذه السيد   لى رأسحا مطعة من القماش لتات  ليحا الطستل حتى 
أإلاررلل حيرر  أن ما ررد  هررذا الطسررت محدبررة مررن أسررفل  مأياررا حتررى ال يرر لم الطسررت رأسررحا  ممررد أسررندت 

 . (58)هذه السيد  الطست  يدها اليسصى  مهذا الطست يميل مليال إلى  احية اليسارل حي  يد السيد 
يظحررص لنررا   يررغ دميررتشإلرري بعررض تصرراميص الفنرران لودف عمليااات صاايانة وإمااداد األدوات واألوانااي:خامسااا: 

ظحررص تُ حيرر   سرران مررت األدمات ماألما رري التطبي يررة أثنررال صرريا تحا م مرردادها   رريل مررن تفا ررل متعامررل اإل
ل  مليرات صريا ة تلر  األدمات التطبي يرة  م مردادها بمرا يلر م مرن المرواد مالومرودا مرن بعاربعض تصراميصه 

ملعرررل الررر  يتعلرررم بمررركل ماهررر   ررربعض   مأدائحرررا لو ائفحرررا إلررري أإلارررل حرررا .حرررا  مرررن أجرررل اسرررتمصار  مل
 .  بالخدمالعاملين الذين يقومون بمحمة صيا ة تل  األدمات التطبي ية

تصررويص   :ممررن أهررم مأك ررص الصررور الترري توهرر   مليررات الصرريا ة المتعلقررة برراألدمات التطبي يررة اإلسررالمية
يظحرص  رخ  فبال يرتل )ممعل المصا ي (ل حي  يظحص إلي هذه التصويص   مليرة ت ميرد مسريلة اإلهرال  

مأيررذ يصرر  منرر  قيررت  ا معررد ي امامررأ  لررى سررلم يمرربي مررن ثررالف درجررات  ممررد أمسرر   يررده اليمنررى إ صيقرر
معد يررة معلقررة إلرري السررقأ بسالسررل معد يررة   (60)تظحررص ثصيررام ل ال جاجيررة اإلهررال  (59)اإلهررال  إلرري مصايررة
تري يقروم الممرعل بثهراإلة قيرت مهري ال ل لرى م مو رة مرن القصايرات  ممرد    رت إحرداهاا تمتمل إلي أسرفلح
  مب ررواره مطعررة مررن الخمرربي ميظحررص إ صيررم معررد ي ام تصررميم ر رريم موهرروت  لررى السررلم  اإلهرال  لحررا.

با ترا تسرتخدمان إلري إتمرام   ممطعة القماش(  القماش األ يض  ميبدم أن هاتين األداتين )اإل صيم المعد ي
تمل اإل صيرم  لرى مرال لتنظيرف القصايرات  متسرتخدم التي يقوم  حا ممعل المصا ي ل حي  يم  هذه العملية

إلري تت مت   كما يتدلى من السقأ أربعة مصا ي  صغيص  معلقة إلي سالسل  القما ة إلي  ملية التنظيف.
 (.25 ياة صغيص  )لوحة رمم 

ممررد با ررت  مليررة إهررال  المصررا ي  مررن محررام بعررض يرردام المسرراجد  مررت محررام أيررصى: بترنرريس ال ررامت  
  .(61)بسي الحصص  مجل  المال من السايية لملل األحواض المخصصة للوهولمتنظيف   م 

األدمات ماألما ي التطبي ية هي  صا أساسري لربعض األدمات لرري مصيا ة محي  أن  ملية إمداد متموين 
العمليرررة إلررري تصررراميص لمستمرررصمين آيرررصين  ممرررن الررر : إلررري تصرررويص   هرررذهتقررروم  و يفتحرررال فررريمكن أن  رررصى 

م(  يظحص إلري يمرين التصرويص  سريد  تمسر   يردها 1876 -1801)الحصيم إلي يلوتحن( إلدمارد مليام لين )
اليمنرررى  ررربكا لترررديين التبرررغ  مهررري تنتظرررص إمرررداده متموينررر ل حيررر  مامرررت إحررردى الخادمرررات  حرررذه العمليرررةل 

يباررت برر   لررى بعررض ال مررص  لتاررع  إلرري م مررص  المررب    ينمررا   سرركا معررد ياإل مسرركت  يرردها اليمنررى ما
 .(62)ممتلئ بال مص  أمسكت  يدها اليسصى إ ال بم بض

بما يل م ألدال م يفتحا مما أ ار إلي  بعض الم ريين  إلقد  األدمات ماألما ي التطبي يةمبا ت  ملية إمداد 
المرب   للصجررل أثنرال مهرروله مصرالت  )صررال   ممررا حرو  الق كا رت ال مجررة أم ال اريرة  تقرروم بث رداد إلن رران

  .(63)يليو  " ل  متما القحو  إلن ان جاريت  أم قمجت  ل  الصب (  يقو  لين: "متعد



 م(                                                                                                                    2018)مارس  الثانيالعدد                                                             مجلة البحوث والدراسات األثرية 

- 184 - 

 

 :المحور الثاني: الجوانب االستخدامية لألدوات واألواني التطبيقية -
االسرررتخدامية لرررادمات ماألما ررري تسرررا د تصررراميص الفنررران لودفيرررغ دميرررتش إلررري توهررري  الر يرررص مرررن ال وا ررر  

التطبي ية اإلسالمية إلري مصرص  إلري القرص ين ال الر   مرص مالصابرت  مرص الح رصيين/ التاسرت  مرص مالعمرصين 
االستخدامات المتنو ة لادمات ماألما ي التطبي يةل سوال با رت متتامن هذه ال وا   بعض   الميالديين.

لرادمات إلري أيصاهرحا األصرلية  أم إلري أيرصاض  اسرتخداماتبا رت  ل مسوالأم ت ميلية  استخدامات  فيية
 .  أيصى 

 ميمكن تنام  هذه ال وا   االستخدامية  من يال  تقسيمحا إلى ثالثة أمسام  بما يلي:  
 الذي صنعت من أجلهاألصلي استخدام األداة للغرض أوال: 
 األصلي مختلف عن الغرض آخر استخدام األداة لغرض ثانيا: 
 دامات الكرسي المتعدد األضالع في تصاوير دويتش.استخثالثا: 

  ميمكن توهي  ال  بما يلي: 
مهررذا النرروت مررن االسررتخدامات برران هررو : الااذي صاانعت ماان أجلااهاألصاالي اسااتخدام األداة للغاارض أوال: 

ممررن هررذا النرروت مررن   الغالرر  مجرروده إلرري تصرراميص الفنرران لودفيررغ دميررتشل حيرر  تاررمنت  يالبيررة تصرراميصه.
 مات التي رسمت إلي تل  التصاميص: االستخدا

 الماء(  -استخدام اإلبريق في احتواء وصب السوائل )الزيت -1
 استخدام قاعدة الزير )الكلجة( في حمل الزير  -2
 استخدام الشمعدان في حمل الشمعة -3
 استخدام كرسي المصحف )ذي الضلعين المتقاطعين( في حمل المصحف الشريف  -4
 القهوة شرب العمليات المتعلقة باستخدام أدوات القهوة في  -5
 استخدام أدوات التدخين في العمليات المتعلقة بالتدخين. -6

 بما يلي:   ميمكن توهي  هذه االستخدامات
 حرصت إلرري بعرض تصرراميص الفنرران  الماااء(: -يااق فااي احتااواء وصااب السااوائل )الزياات بر اساتخدام اإل -1

إلرري احترروال مصرر  السرروائل )ال يررت أم المررال(  بمررا إلرري  (64) صيررملودفيررغ دميررتش منررا ص تبررين اسررتخدام اإل
تصويص  )ممعل المصا ي (ل حي  يظحص  خ  يقأ  لى سلم يمبي من ثالف درجات  ممد أمس   يده 

يظحررص إ صيررم معررد ي ام كمررا   اليمنررى إ صيقررا معررد يا  مأيررذ يصرر  منرر  قيررت اإلهررال  إلرري مصايررة اإلهررال 
 باناألييص اإل صيم هذا مطعة من القماش األ يض  ميبدم أن تصميم ر يم موهوت  لى السلم  مب واره 

 (.25)لوحة رمم يحتوي مال يستخدم إلي  ملية تنظيف القصايات 
ممررد  حررصت رسرروم األبرراريم مسررتخدمة إلرري احترروال مصرر  السرروائل إلرري تصرراميص أيررصى لمستمررصمين آيررصين  

-1807م  للفنران  رصيس داإلرن )1848  (طفلة تبترات ال يرت مرن حرا وت ال يرات بالقراهص )كما إلي تصويص  
مأمسكت بث صيم صرغيص يبردم   رإلعت يدها الُيسصى إلى أ لىممد تظحص طفلة صغيص     مإليحا (65)م(1879

ص  ال يت من  إلري مكيلرة بمأ التاجص  ممد أمس   يده اليمنى با صيم همَّ م أ حا مامت بمصال ال يت في   م 
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التراجص جحررة اليسرار يوجررد ا صيرم اهبرري اللرون  مإلرري يسررار مسرر   حرا إلرري يرده الُيسررصى  م لرى جرروار أصرغيص  
 . (66)(35)لوحة رمم  م مو ة من القدمر ماألباريم التصويص  يوجد  لى األرإلأ

الطعام  مبل اليدينمال  إلي تصويص  )يسل م صى اإل صيم مستخدما إلي احتوال مص  المال لغسل األيدي  
 لررى إحرردى رببتيرر    م(  مإليحررا يظحررص  ررخ  مسررتندا1876 -1801إلدمارد إلدمارد مليررام لررين )  مبعررده(

 . (67)ميمس  إ صيقا يص  من  المال  لى يدي  خ  آيصل ليقوم بغسل يدي 
 حررصت إلرري بعررض تصرراميص الفنرران لودفيررغ دميررتش  اسااتخدام قاعاادة الزياار )الكلجااة( فااي حماال الزياار: -2

  بمررا إلرري تصررويص  )إلرري الصررال (ل حيرر  تظحررص إلرري (69)إلرري حمررل ال يررص (68)منررا ص تبررين اسررتخدام الرل ررة
الناحيررة المررمالية المررصيية بل ررة رياميررة تحمررل قيررصا رياميررا  مهررذه الرل ررة محمولررة  لررى أرجررل  لررى هيئررة 

جرر ل بررارق مررن األمررام يمررب   رركل رأس السررلحفا   مال يررص م يررصف   يررارف  حررا أرجررل السررلحفا   ميظحررص 
ميتمراب  ال يرص   .(3  ) ركل رمرم (1)لوحرة رمرم  هرذا ال يرصمنحوتة  ميظحص بسرص مإلقرد إلري بعرض مقرابض 

بمتحرأ  المصسوم إلي تصويص  )إلي الصال (  بمكل ببيص مت قيص من الصيرام  مرن صرنا ة مصرص  محفرو 
هررر/ 761الفرن اإلسررالمي بالقرراهص   مأصررل هررذا ال يررص مررن جررامت األميررص  تتررص الح اقيررة  الررذي أ مرر  إلرري  ررام 

 نمواج المصسوم هو  فس النمواج المحفو  بالمتحأ(.)أم ربما يكون ال  (70)م1360
(  تظحص ب وار ال دار ال نوبي الغصبي بل ة ريامية تحمل قيصا رياميا  مهذه الصب مإلي تصويص  )صال  

الرل ة ب رجل  لى هيئة أرجل السلحفا   متظحص المقص صات التي ت يصف الحوض مالت ويف من الخارج  
رأس السررلحفا   مال يررص م يررصف   يررارف منحوتررة  موامحررا  ناصررص  باتيرررة جرر ل بررارق يمررب   رركل مأسررفلحا 

 .(4  ) كل رمم (2ب  ج ل مكسور ممفقود )لوحة رمم  هامحور   ن الطبيعة  مل  ثالف مقابض  أحد
مإلري تصررويص  )ممررعل المصررا ي (  تظحررص إلرري الررصبن األيمررن مررن السرردلة بل ررة رياميررة تحمررل قيررصا رياميررا  

 لى هيئة أرجل السلحفا   متظحص المقص صات التي ت يصف الحوض من الخرارج  بمرا مهذه الرل ة ب رجل 
يظحرص ال ر ل البررارق مرن األمرام الررذي يمرب   ركل رأس السررلحفا   ميوجرد هرذا ال رر ل أسرفل الحروض  مال يررص 
م يصف   يارف منحوتة  موامحا تاليعات رأسية  مأحد مقابض هذا ال يص ب  ج ل مكسور ممفقرود )لوحرة 

ميتماب  ال يص المصسوم إلي تصرويص  )ممرعل المصرا ي (  بمركل ببيرص مرت قيرص مرن الصيرام  مرن   (.25 رمم
بمتحأ الفن اإلسالمي بالقاهص   مأصل هذا ال يص مرن جرامت أم الغرالم  مرن القرصن  صنا ة مصص  محفو 

مرواج المحفرو  ربما يكون النمواج المصسوم هو  فس الن )أم  (71)التاست الح صي/ الخامس  مص الميالدي
 بالمتحأ(. 

م  للفنان جان ليون 1875  )دايل ال امت(   مال  إلي تصويص قيص المالإلي حمل  ةمستخدم الرل ةم صى 
إلرررري أحررررد أربرررران الدرما ررررة  ب رررروار أحررررد األ مررررد  الصياميررررة  م(ل حيرررر  يظحررررص1904 – 1824جيررررصمم )
 .(72)ة طبمكل ة من الصيام  تحمل قيصا رياميا  مغطى بغطال  لى هيئ الاخمة 

 حصت إلي بعض تصراميص الفنران لودفيرغ دميرتش منرا ص تبرين  استخدام الشمعدان في حمل الشمعة: -3
 إلررري حمرررل المرررمعة  بمرررا إلررري تصرررويص  )إلررري الصرررال (  حيررر  يظحرررص رسرررم  رررمعدان (73)اسرررتخدام المرررمعدان
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مهرري محمولررة  لررى -هررذا المررمعدان  ررمعة هررخمة  يت ررامق ارتفا حررا  ممررد حمررل  موهرروت ب رروار ال رردار
 . أ( 5  ) كل رمم (1مامة اإل سان )لوحة رمم  -الممعدان

مإلي تصويص  )الخموت إلي الصال (  يظحص  معدان  موهوت ب وار الحائي  يحمرل  رمعة هرخمة )لوحرة 
 .ل( 5  ) كل رمم (3رمم 

هرروت ب رروار الحررائي  ميحمررل  ررمعة هررخمة  يت ررامق مإلرري تصررويص  ) صرريحة  ررالم(  يظحررص  ررمعدان مو 
ميتمرراب    .ج( 5  ) رركل رمررم (11مامررة اإل سرران )لوحررة رمررم  -مهرري محمولررة  لررى المررمعدان -ارتفا حررا 
بعررض المررما د  مررت مررت بعررض االيتالإلررات الواهررحة (   صرريحة  ررالمالمصسرروم إلرري تصررويص  )المررمعدان 

بمتحررأ الفررن اإلسررالمي    محفو رران ررمعدا ان مررن النحرراسالواصررلة إلينررا مررن العصررص الع مررا ي  ممنحررا: 
 لمهما متما حان إلري المركل مال يصإلرة  مالمراد   با ا إلي األصل بمس د التى  صمم بسوق السالح  بالقاهص 

 . (74)ميمتاق  وجود ريبة طويلة  إا يترون بل منحما من ثالف مطت
لرة  لرى المرمعدانل حير  يت رامق ارتفراُت مإلري هرذه التصراميص ال الثرة يظحرص مردى هرخامة المرمعة المحمو 

ارتفرراتق مامررة اإل سرران  بمررا مهررت المررمعدان إلرري بررل الحرراالت  -مهرري محمولررة  لررى المررمعدان-كررل منحررا 
مربما يصجت مجود الممعدان إلي هذا المكان إلى أن الممعة التي توجد إلوم  لم   السابقة إلى جا   ال دار.

 هال  المنقولة التي يمكن تحصيكحا م قلحا من مكان آليص.ترن ممتعلةل ألن الممعدان من مسائل اإل
فري تصرويص  بعنروان: " ربال ة إلي تصاميص لمستمرصمين آيرصينل إلم صى الممعدان مستخدما إلي حمل الممع

يبردم أ ر     رمعدان يظحرص  م(1904 – 1824م  للفنان جان ليون جيرصمم )1865يو ا يين إلي المس د"  
مصررنوت مررن النحرراس المكفررت بالفاررة  يحمررل  ررمعة اات مطررص ببيررص  سرربيا  ممررد مهررت إلررى جرروار  مررود 

مإلرري   .(75)   جرر ل مررن المررمعة  مبقرري منحررا جرر ل آيررصاسررتحال تررم هررخم يوجررد  ررين المنبررص مالمحررصال  ممررد
لررى جرروار يظحررص إ  (م1932 -1854لررأ إر سررت )دتصررويص  )مسرر د رسررتم با ررا مررن الرردايل(  للفنرران رم 

المحررررصال  ررررمعدان مررررن النحرررراس األصررررفص  يصتررررر   لررررى ما ررررد  يمرررربية  ميحمررررل إلومرررر   ررررمعة يايررررة إلرررري 
الاخامة  اات مطص ببيص  ممصتفعة إلى ما إلوق مامة اإل سانل إلى درجة أ   تم ت بيتحا  ن طصيم أطواق 

دا ا هررخما  يحمررل كمررا  مرراهد  ررمع  .(76)  حاسررية تلتررأ حولحررا  مهررذه األطررواق م بتررة  رردمرها إلرري ال رردار
إلومر   رمعة يايرة إلري الارخامة  اات مطرص ببيرص  ممصتفعرة إلرى مرا إلروق مامرة اإل سرانل إلرى درجرة أ ر  ترم 
ت بيتحررا  رررن طصيررم أطرررواق  حاسرررية تلتررأ حولحرررا  مهررذه األطرررواق م بترررة  رردمرها إلررري ال رردار  إلررري تصرررويص  

 .(77) تحفي  القصآن(  لع مان حمدي ب )
 حررصت إلرري  الضاالعين المتقاااطعين( فااي حماال المصااحف الشااريف: اسااتخدام كرسااي المصااحف )ذي -4

بعررررررض تصرررررراميص الفنرررررران لودفيررررررغ دميررررررتش منررررررا ص تبررررررين اسررررررتخدام بصسرررررري المصررررررحأ )اي الاررررررلعين 
إلررري حمرررل المصرررحأ المرررصيف  بمرررا إلررري تصرررويص  )إلررري الصرررال (ل حيررر  يظحرررص بصسررري  (78)المتقررراطعين(

 (. 1)لوحة رمم ا مفتوح مصحأ من النوت اي الالعين المتقاطعين  يحمل مصحفا  صيفا
 (. 3مإلي تصويص  )الخموت إلي الصال (   صى بصسي مصحأ  م لي  مصحأ  صيف مفتوح )لوحة رمم 
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مإلررري بعرررض التصرررراميص التررري رسرررمت إلرررري القرررصن التاسرررت  مررررص لررربعض المستمرررصمين   ررررصى رسررروم بصسرررري 
محررصال ) ص المصررحأ )اي اللرروحين المتقرراطعين( مسررتخدما إلرري حمررل المصررحأ المررصيف  بمررا إلرري تصرروي

م  للمصرررور  رررصيس داإلرررن 1877م   مرررصت سرررنة 1848مرررن الررردايل(   مدرسرررة الناصرررص محمرررد  رررن مرررالممن 
حي  يظحص إلي مسي التصويص   خ  جالس  ممد أمس  بمصحأ مهو يقصأ فير   ل م(1879 - 1807)

 ماهد كما   .(79)م لى جواره ُيوجد بصسي مصحأ من النوت اي اللوحين المتقاطعين  يحمل مصحفا  صيفا
)حسررني  )اي هررلعين متقرراطعين( مسررتخدما إلرري حمررل المصررحأ المررصيف  إلرري تصررويص  كصسرري مصررحأ

م(  حيرر  يظحررص إلرري التصررويص   ررخ  1879 - 1807أحمررد البصدينرري إلرري داره(  للمصررور  ررصيس داإلررن )
مصررحفا  ررصيفا  ممررد مررام إلتررى جررالس  مأمامرر  بصسرري مصررحأ مررن النرروت اي اللرروحين المتقرراطعين  يحمررل 

 . (80)إلمسا  بالمصحأ  ميبدم أ   يقصأ أم يحام  القصال  في صغيص با
 حصت إلي بعض تصاميص الفنان لودفيغ  استخدام أدوات القهوة في العمليات المتعلقة بشرب القهوة: -5

 القحررو  مررصل دميررتش منررا ص تبررين اسررتخدام بعررض أدمات مأما رري القحررو  إلرري العمليررات المتنو ررة الخاصررة ب
  ممن ال : إلي تصرويص  (83)  مأ صف الفناجين(82)  مالفناجين البيمة(81)ألما ي: الرن ممن هذه األدمات ما

بنررررة لصرررنا ة القحرررو   مب رررواره  صإلررران إلومررر  المرررطص ج(  يظحرررص بصسررري متعررردد األهرررالت  يحمرررل  )العبرررا
 (. 23معد يان )يبدم أ حما مصنو ان من النحاس(  ميحمل بل منحما إلي دايل  إلن ان  يمة)لوحة رمم 

تصويص  )المدين(  يظحص بصسي متعدد األهالت  يحمل بنرة لصنا ة القحو   مب واره  صف معد ي  إليم 
 (.24)لوحة رمم  )يبدم أ   مصنوت من النحاس(  ميحمل إلي دايل  إلن ان  يمة

مإلي تصويص  )يارج مقحى(  تظحص م مو ة مرن األ رصف المعد يرة  )يبردم أ حرا مصرنو ان مرن النحراس(  
)لوحرة ا إلي دايل  إلن ان  يمة  إهاإلة إلى  صف مإلن ان ييص موهو ين دايل بعاحمميحمل بل منحا 

 (.31رمم 
  إلررري بعررض تصررراميص القرررصن التاسرررت  مرررص  بمرررا إلررري حرررامتظحررص بعرررض أدمات القحرررو  مسرررتخدمة إلررري م ائف

م(ل حي  1904 – 1824م  للفنان جان ليون جيصمم )1865  (جندي أر اؤمطي ُيدين النصجيلة)تصويص  
بصسي  مال من الخم  المطعم بالصدف  يحمل إلوم   صف إلن ران مرن المعردن )يبردم أ ر  مصرنوت  صى 

 . (84)من النحاس(  ميحمل هذا الظصف  دمره إلن ان  يمة من الخ ف
مت برد هرذه التصراميص مييصهرا مرا ابرصه بعرض المر ريين  رن ملرت المصرصيين برالقحو   حير  يقرو  بعارحم: 

    .(85)"القحو  الصافية القوية المذاقالمصصيون مولعون باحتسال "م 
 حرصت إلري بعرض تصراميص الفنران لودفيرغ  استخدام أدوات التدخين في العمليات المتعلقة بالتادخين: -6

دميتش منا ص تبين استخدام بعض أدمات التديين إلي العمليات المتنو ة المتعلقة  تديين التبغ  ممن هذه 
 ميمكن توهي  ال  بما يلي:  .(87)  مالنصجيلة(86)األدمات: الُمُب 

 لرى حامرل  لرى )المدين(  يظحص رجل يمس   يده اليسصى  ربكا  يصترر     إلي تصويص بالنسبة للشبك -
ميالحر  أن هرذه الصرور  مرد اكتسربت اسرمحا  (. 24إ ال دائصي المقطرت   ميرم ملريال )لوحرة رمرم  هيئة  ن

 من العملية المصور  إليحا  مهي  ملية )التديين(.
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إلي بعض تصاميص المستمصمين من القص ين ال امن  مص مالتاست  مص إلي التديين المب  استخدام ص ميظح
م  للفنرران داإليررد رمبررصتس 1849 - 1842  (مررديل أحررد البيرروت إلرري القرراهص )تصررويص  الميالديررين  بمررا إلرري 

منحم  خصان جالسان جحة اليمن   م(ل حي  يوجد أمام المديل م مو ة من األ خاذ1796-1864)
ممررن التصرراميص الترري تظحررص اسررتخدام المررب  إلرري التررديين: تصررويص    .(88)يرردينان التبررغ باسررتخدام المررب 

ل حيرر  ُيرررصى جحررة اليمرررين (89) م(1879 -1807م  للفنرران  رررصيس داإلررن )1848جاميمررية يرردينون التبرررغ  
أمسرر   يررده الُيسررصى برر  بول الُمررب   جنرردى مامررأ  مهررو ينظررص إلررى المررخ  ال ررالس إلرري المنتصررأ  ممررد 

حيرر  ا  نررت أصررابت يررده اليسررصى  ممهررت أ بررول المررب   ررين السرربابة ماألصررابت المن نيررة  ممررد مهررت يررده 
ياام  ممد أمس  هرذا أالمب  بدين و يمإلي الوسي يوجد جندي جالس التصبيعة مه  اليمنى ب ا ب  مست يمة

الوسطى  ي : بول إلي يباة يده اليسصى  ين أصبيمهت األالُ ندي  يده اليسصى ب  بول المب  القصيص  م 
ممنحررا  . (90)مالسرربابة  مأسررنده إلررى اإل حررام  مالرر  بررالقصل مررن الم مررص   ممهررت إلوهررة األ بررول إلرري إلمرر  

م(ل حيررر  يظحرررص  رررخ  1879-1807أيارررا: تصرررويص  )إلرررالح مصرررصي مقمجتررر (  للفنررران  رررصيس داإلرررن )
  .(91)يظحص الديان يارجا من إلم الصجليمس   يده اليسصى  بكا يدين ب  التبغ  م 

ميتواإلم ال  مت الحقائم التاريخية  مال  فيما يتعلم باالهتمام  تديين التبغ بالمرب  أم الغليرونل إلقرد بران 
المب  يعتبص  اد  هصمرية لمختلأ أإلصاد المع ل حي  بان يقاي الصجا  األينيال ج لا ببيصا من اليروم 

  .(92)أما الفقصال في لسون  لى الحصص  مالرل يدين مستلقين متصاصين  لى الوسائدل
يظحرص رسرم لصجرل متررئ  لرى أريكرة  مسرتند  لرى     إلفري تصرويص  )أيبرار السرودان(وبالنسبة للنرجيلاة -

 (. 13)لوحة رمم  يدين  حا التبغمساد   ممد أمس  هذا الصجل  نصجيلة  
مإلي تصويص  )إلاصل موسيقي(  يظحص رسم لصجل مامأ يستمت للموسيقى  ممد أمس  هرذا الصجرل  نصجيلرة  

 (.17)لوحة رمم  التبغ حا يدين 
مإلي تصويص  )موسيقي محارس إلي الدايل المصمي(  يظحص رسم لصجل مامأ يستمت للموسيقى  ممرد مهرت 

)لوحرة رمرم اسرتخدمحا إلري ترديين التبرغ  يمرة(  ب وار هذا الصجل بصسري متعردد األهرالت  م لير   صجيلرة )
18.) 

مإلري تصرويص  )مرصال  الصسررالة(  يظحرص رسرم لصجرل جررالس  لرى دبرة يمربية يسررتمت لمرخ  آيرص يقرصأ  ليرر  
رسالة  ممد مهت ب وار الصجل األم  بصسري متعردد األهرالت  م لير   صجيلرة  ممرد أمسر  هرذا الصجرل  يرده 

 (.7اليمنى بخصطوم النصجيلة )لوحة رمم 
يردينون مإلي تصويص  )يارج مقحرى(  يظحرص رسرم لم مو رة مرن الصجرا   ممرد أمسر  بعارحم برالنصجيالت  

 (.     31)لوحة رمم  التبغ حا 
يالح  مدى إيبا  المصصيين  مييصها من  مااج تصاميص الفنان لودفيغ دميتش العديد   ممن هذه النمااج 
الرر   مررص مالصابررت  مررص الح ررصيين/ التاسررت  مررص مالعمررصين إلرري إلتررص  القررص ين )ال بالنصجيلررة  لررى التررديين 
 الميالديين(.
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إلري بعرض تصراميص القرصن التاسرت  مرص المريالدي  إلنرصى إلري   متظحص النصجيلة مسرتخدمة إلري ترديين التبرغ
م مو رررة مرررن  م( 1864-1796م  لداإليرررد رمبرررصتس )1849 - 1842  ( يرررت محرررو  إلررري القررراهص )تصرررويص  

بعنرروان: سرريد  ماهصيررة تُرردين التبررغ م ررصى إلرري تصررويص    .(93) سررتخدام النصجيلررةاأل ررخاذ يرردينون التبررغ با
سريد  ماهصيرة تترر   لرى أريكرة    (94) م(1879-1807م  للمصور  رصيس داإلرن )1848باستخدم النصجيلة  

تدين التبغ بالنصجيلة  مب وار األريكة تظحص النصجيلة المستخدمة إلي التديين  ميخصج من أ الها الرديان  
ي تستند  لى ما د  لحا ثالف أرجل  ملحا  دن بصمي مستديص  ملّى أسود اللرون يلترأ  رد  مرصات حرو  مه

ممررن أهررم التصرراميص إلرري القررصن التاسررت  مررص   .(95) رردن النصجيلررة ميصطرروم النصجيلررة موهرروت  لررى األريكررة
م  1865النصجيلررة  المريالدي  التري تبررين اسرتخدام النصجيلرة إلرري الترديين: تصرويص  جنرردي أر راؤمطي ُيردين 

 م(ل حيرر  يظحررص إلرري هررذه التصررويص  جنرردي أر رراؤمطي ي لررس1904 – 1824للفنرران جرران ليررون جيررصمم )
 .(96) لى أريكة  ميقوم  تديين التبغ بالنصجيلة

مسرتخدمة األدا  سرتظحص مهرذا يعنري أن  األصالي:مختلف عان الغارض آخر استخدام األداة لغرض ثانيا: 
ترررتم بالفعرررلل لحرررذا الغرررصض  ملررررن هرررذه االسرررتخدامات  -إلررري األصرررل-ليسرررت مصرررنو ة  مغرررين إلررري يرررصض

 ل .  االاصمرات  أم المص : منتستد يحا األحداف اليوميةم 
مت در اإل ار  إلى أن هذا النوت من االستخدامات بان موجودا مماهحا إلي بعض تصاميص الفنان لودفيرغ 

 ممن هذا النوت من االستخدامات:  دميتشل حي  تامنت  بعض تصاميصه. 
 استخدام كرسي المصحف )ذي الضلعين المتقاطعين( كسترة للمصلي  -1
 استخدام الصندوق للجلوس أو لالتكاء -2
   في حمل الكتب أو األريكة استخدام الدكة  -3

 بما يلي:   ميمكن توهي  هذه االستخدامات
 حرصت إلري بعرض تصراميص  للمصالي:استخدام كرسي المصحف )ذي الضلعين المتقااطعين( كساترة  -1

 الفنان لودفيغ دميتش منا ص تبين استخدام استخدام بصسري المصرحأ مرن النروت اي الارلعين المتقراطعين
كسررتص  للمصررلي  بمررا إلرري تصررويص  )إلرري الصررال (ل حيرر  يظحررص بصسرري مصررحأ مررن النرروت اي الاررلعين 

سر اد  مفصم رة تغطرري جر لا مررن المتقراطعين  يحمرل مصررحفا  رصيفا مفتوحرا  مهررذا الرصسري موهروت  لررى 
 (.1)لوحة رمم  صلي هذا الرصسي بستص  ل  أثنال الصال المأرهية المكان  ممد اتخذ 

مإلرري تصررويص  )الخمرروت إلرري الصررال (   ررصى بصسرري مصررحأ مررن النرروت اي الاررلعين المتقرراطعين  م ليرر  
المكران  ممرد  مصحأ  صيف مفتوح  مهذا الرصسي موهوت  لى س اد  مفصم ة تغطري جر لا مرن أرهرية

 (.  3)لوحة رمم  اتخذ المصلي هذا الرصسي بستص  ل  أثنال الصال 
ملعل هذين النمواجين من  مااج التصاميص التي تظحص استخدام بصسي المصحأ من النوت اي الالعين 

ب يرص كستص  للمصلي أثنال الصرال  يعتبرصان مرن النمرااج القليلرة  مربمرا النرادر ل حير  لرم تظحرصه  المتقاطعين
يظحص هنا إلي تصاميص الفنان لودفيغ دميتش  مهو ما لرن  من التصاميص إلي العصور السابقة إلي مصص  م 

 ألحد المنت ات التطبي ية اإلسالمية إلي مصص.  يبين لنا أهمية هذه التصاميص إلي  يان أحد االستخدامات
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أمام   ين  مبين من يمص من  ين   يل ي عل  المصلي هي: (97)مفيما يتعلم بالستص  أثنال الصال   إلالستص 
 . (99)أم: الد و من أي  يل مصتفت يكون  ين  مبين القبلة   .(98) ين يدي 

ممد حذر رسرو    صرلى    لير  مسرلم مرن المرصمر  رين يردي المصرليل إلقرا : "لرو يعلرم المرار  رين يردي 
مررا  أال أدري  : ررو الناررصمررا  أ  المصررلي مررااا  ليرر  لررران أن يقررأ أربعررين ييررصا لرر  مررن أن يمررص  ررين يديرر 

"مررااا  لير " أي: مرن اإلثررم  مإلري الرر  صررلى    لير  مسرلم: ممولر  ل (100)أم سرنة"  أم  ررحصا  أربعرين يومرا
 . (101)تحصيم المصمر  ين يدي المصلي مالو يد  لى ال 

 : ممد ُرميت  ن النبي صلى    لي  مسلم أحادي  إلي اتخراا السرتص   ممنحرا:  رن أ ري سرعيد الخردري مرا
ما  رسو    صلى    لي  مسلم: "إاا صّلى أحدبم إلليصّل إلى ستص  مليدن منحا مال يدت أحدام يمص  ين  

 رن ا رن  مرص مرا : مرا  رسرو    صرلى    لير    م (102)مبينحا إلرثن جرال أحرد يمرص إلليقاتلر  إلث ر   ريطان"
 ررن   م (103)أ ررى إللتقاتلرر  إلرثن معرر  القررصين"إلررى سرتص  مال ترردت أحرردام يمرص  ررين يرردي  إلرثن إال مسرلم: "ال تصررل 

 رن أ ري   م (104)سبص   ن معبد ما : ما  النبي صلى    لي  مسلم: "ليستتص أحدبم إلي صالت  ملو بسحم"
إاا صلى أحدبم إلى  يل يسرتصه مرن النراس سعيد الخدري ما : سمعت النبي صلى    لي  مسلم يقو : "

 رن سرحل ا رن أ ري يي مرة م   (105)إلرثن أ رى إلليقاتلر  إلث مرا هرو  ريطان إل راد أحد أن ي تاق  ين يدي  إلليدإلع 
 ررن النبررري صرررلى    ليرر  مسرررلم مرررا : "إاا صرررّلى أحرردبم إلرررى سرررتص  إللُيررردن منحررا ال يقطرررت المررريطان  ليررر  

 ن موسى  ن طلحة  ن أ ي  ما : ما  رسو    صلى    لي  مسلم: "إاا مهرت أحردبم م   (106)صالت "
 . (107)ص  الصحل إلليصل  مال يبالي من مص مرال ال " ين يدي  م ل م ي

ممد مرد  ن ب يص من الصحابة مالتابعين اتخااهم الستص  أثنال الصال   مبذل  حاحم  لى اتخاا السرتص   
إلمررن الصررحابة:  مررص  ررن الخطررال  ما ررن  مررص ما ررن مسررعود  ممررن التررابعين: سررويد  ررن يفلررة  مالصبيررت  ررن 

 .  (108)ي يم
الستص  أن يعلمق الناس أن المخ  الوامأ يلفحا يصليل إلال يمص أحد ِمن  ين يدي مالغصض من 

(109)   . 
ما  النومي: "ما  العلمال: مالحكمة إلي الستص  بف البصص  ما مرالها  ممنرت مرن ي تراق بقصبر   م قرل  رن 

متمنررت   حررا تصررون بصررصه القاهرري عيرراض أ رر  مررا : ممررذهبنا أ حررا ممررصم ة مطلقررا لعمرروم األحاديرر   مأل
 . (110)الميطان المصمر مالتعصض إلإلساد صالت  بما جالت ب  األحادي 

مأن السررتص  تحررو   ينرر   لأن المررار  ررين يرردي المصررلي يررنق  مررن أجررص صررالت  :ممررن إلوائررد السررتص  للمصررلي
 .(111)مبين ال  

أ حرررا ممرررد ايتلرررأ العلمرررال إلررري ُحررررم السرررتصق : إلرررذه  إلصيرررم مرررنحم إلرررى أ حرررا ماجبرررة  ماهررر  ال محررروُر إلرررى 
 . (112)مستحبة

مالم موم ال ستص   لي ل إلالستص  إلي صال  ال ما ة مسئولية اإلمام  مالصفوف التي يلف  ال ي    لى أي 
أمبلرت راكبرا  لرى حمرار أتران مأ را يومئرذ مرد " :ل إلعن  بد    ن عباس أ   ما (113)مصل إليحا اتخاا ستص 

بالنرراس بمنرى إلررى ييرص جرردار إلمرصرت  ررين يرردي   راه ت االحررتالم مرسرو    صررلى    لير  مسررلم يصرلي
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. مرا  النرومي (114)د"بعض الصأ إلن لت مأرسرلت األتران تصترت مديلرت إلري الصرأ إللرم ينررص الر   لري أحر
 .(115)رحم   : "في  أن ستص  اإلمام ستص  لمن يلف "

المقردار  رن هرذا  سرم  مبر ي  رصض بران  إلرثن   ر  45ممقدار الستص  ارات إلما إلروق طروالم  أي  حرو مرن 
 .  (116)ملو بان يطام   ملو بان أمل من ال  لبعد  ذ  بل ما إلي مسع  إلي تحصيل   أتى بما يستطيع 

لمتقرراطعين( بسررتص  اسررتخدام بصسرري المصررحأ )اي الاررلعين توهررحان امبررالعود  إلررى التصررويصتين اللتررين 
الخمروت إلري الصرال (  للمصلي أثنال الصال   من تصاميص لودفيغ دميتش )تصويص  إلي الصال   متصويص  

صلى    لي  مسلم باتخاا   يتا  أن هاتين التصويصتين توهحان امت اال من المصليين ألمامص رسو  
  .أثنال الصال  الستص 

ميبدم أن تعاليم اإلسالم  فيمرا يتعلرم بالتحرذيص مرن المرصمر أمرام المصرلي  بران لحرا اسرت ابة ماهرحة  نرد 
ور  ند ب يص من المصصيين المصمر أمام المصلي  مي يد ال  ما ابصه لينل المصصيينل إلقد بان من المحظ

مربمرا بران إلري الر    .(117)حي  ما : "م    لمن الخطيئة بمكان أن يمص أحدهم أمام مصل ي دي صالت "
 للفنان لودفيغ دميتش. إلي تل  التصويصتينالمصسومة تفسيصا التخاا الستص  

األحاديرر    ينررترتفررات مرر يص  الصحررل  مالررذي مررت ا يتقررارل  الرتفرراتمررن حيرر  ا  كمررا أن بصسرري المصررحأ
 . (سم 45 حو من  :ارات) النبوية المصيفة أ   ارتفا   يعتبص مناسبا بحد أد ى للستص 

التحقررم مرن مجررود اسررتخدام آيرص لرصسرري المصررحأ )اي الاررلعين   هراتين التصررويصتينمررن يررال  ميمكرن 
)المتم ررل إلرري حمررل المصررحأ  الررذي صررنت مررن أجلرر  هررذا الرصسررياألساسرريل  المتقرراطعين(  لغيررص الغررصض

 أثنال الصال .   استخدام  بستص  للمصلي :هوهذا االستخدام اآليص   م المصيف(
لرصسي المصحأ )اي الالعين المتقاطعين( أ ر  يختلرأ إلرى حرد مرا   ميالح  إلي هذا االستخدام الفص ي

فرررة متعلقرررة بالصرررال ل  ينمرررا يتارررمن ال رررا ي حمرررل حيررر  أن األم  يتارررمن م ي ل رررن االسرررتخدام المعتررراد
 المصحأ المصيف لقصال  القصآن الرصيم. 

 ميتا  لنا أياا  مبمكل ماه   مدى ت ثيص تعاليم اإلسالم إلي استخدامات األدمات التطبي ية.
 حصت إلي بعض تصاميص الفنان  استخدام الصندوق للجلوس أو لالتكاء أو لوضع المتعلقات عليه: -2

  أم لوهرررت المتعلقرررات  ليررر .  لل لررروس  أم لالتررررال (118)غ دميرررتش منرررا ص تبرررين اسرررتخدام الصرررندمق لودفيررر
 ميمكن توهي  ال  بما يلي:

يظحررص صررندمق إلخررم مررن  ل حيرر إلرري تصررويص  )العلمررال(كمررا  بالنساابة السااتخدام الصااندوق للجلااوس: -
الخمر  المطعرم بالعرراج مالصردف موهرروت  لرى سرر اد  جميلرة األلرروان مالتصرميم مال يررارف مفصم رة  لررى 
األرض  متغطي ج لا من أرهية المكان  ممد مام أحد األ خاذ باستخدام هذا الصندمق لل لوس إلومر   

 (. 5مهو يقصأ إلي أحد الرت  )لوحة رمم 
ين آيررررصين تظحررررص لنررررا اسررررتخدام الصررررندمق لل لرررروس  بمررررا إلرررري تصررررويص  مهنررررا  تصرررراميص أيررررصى لمستمررررصم

ل حي   رصى سريد  ت لرس  لرى (119)م(1928 -1847) )الخطوات األملى(  للفنان إلصدري  أرثص  صدي مان
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مصنوت من الخم  المطعم بالعاج مالصدف  مهذه السيد  ال السة تمد يديحا إلى إلخم  صندمق مستطيل  
 األملى للممي   لى يدي إحدى الخادمات. طفلحا الذي يتعلم الخطوات

إلري تصرويص  )حرصاس الحرصيم(ل حير  يظحرص صرندمق كمرا  وبالنسبة الستخدام الصندوق لالتكااء علياه: -
إلخررم موهرروت  لررى األرض  ممررد اتررر   ليرر  أحررد األ ررخاذل حيرر  مهررت مفص ررا ممسرراد  إلرروق الصررندمق  

 (.16)لوحة رمم ى هذا الصندمق ماتر   ل
يظحررص  ل حيرر إلرري تصررويص  )الفيلسرروف(كمررا  سااتخدام الصااندوق لوضااع المتعلقااات عليااه:وبالنساابة ال -

ا إ صيقرريحمررل إلومرر   صش  ليرر  مفررصش  ممهررت إلرروق المفررصش طسررتصررندمق موهرروت  لررى األرض  ممررد إُلرر
 (.22)لوحة رمم 

مب واره صندمق إلخم من الخم  المطعم بالعاج   إلي تصويص  )الباح  إلي األدل(  يظحص  خ  مامأم 
دف  موهوت  لى األرض  ممد إلصش  لي   ا  يبدم أ   ياذ ب   ممهت إلوق الما  ما يبردم أ ر  مالص

 (.4كتال )إلي األدل( بما يبدم من اسم التصويص  )لوحة رمم 
مأمامرر  صررندمق إلخررم مررن الخمرر    إلرري تصررويص  )كاترر  الصسررائل "العصهررحال ي"(  يظحررص  ررخ  جررالسم 

المطعرم بالعرراج مالصرردف  موهروت  لررى األرض  ممررد مهرت  ليرر  بعررض أدمات الرتابرة  مهرري عبررار   ررن 
ملرم  مم مو رة مرن األمراق )لوحرة رمرم مهرت  حرا  لمقلمة معد ية  ممحبص  يبردم أ حرا مصرنو ة مرن ال جراج

8.) 
  بمررا إلرري  الصررندمق لوهررت المتعلقررات  ليرر مهنررا  تصرراميص أيررصى لمستمررصمين آيررصين تظحررص لنررا اسررتخدام
ل حير   رصى صرندمما (120)(م1932 -1854تصويص  )أ صا ي يع ف  لى مي رار (  للفنران رمدلرأ إر سرت )

كمرا   مصنو ا من الخم  المطعم بالعاج مالصدف  ل  درج  ممد ُمهت إلوم  صينية تحمل  دمرها إ صيقرا.
يحمل سلطا ية ببيص  الح م من الخر ف  إلري   لصدف صى صندمما مصنو ا من الخم  المطعم بالعاج ما

م(ل مال  إلري ال ر ل األيمرن مرن 1876 -1805لويس ))مدرسة بالقاهص (  للمصور جون إلصدري  تصويص  
 . (121)أسفل التصويص 

ميمكررن أن  سررتنبي مررن هررذه التصرراميص الترري يظحررص إليحررا الصررندمق إلرري تصرراميص دميررتش  الت كررد مررن مجررود 
اديم  با ت موجرود  بالفعرل  مهري: اسرتخدام الصرندمق لل لروس  لير   أم لالتررال يصى للصنأاستخدامات 

 حف  األ يال المتنو ة.  مهي:  لي   أم لوهت المتعلقات  لي   مال  إهاإلة إلى م يفت  األساسية
  هررو إلرررص  التحميررل  لررى للصررناديم لغيررص الغررصض األصررلي ملعررل القاسررم الممررتص   ررين هررذه االسررتخدامات

الصندمق يسرم   حرذه هذا ميكمن السب  إلي ال  إلى الناحية التصميمية  حي  يوجد ج ل من  الصندمق 
ممو  هذا ال  ل   ماتسات  االستخدامات المتنو ة  مهو ال  ل المستوي األ لى من الصندمق  بما أن طو 

 اترال  خ   لي .مهت  يل أم حتى يسا د  لى 
أ إلررى حرررد مررا  رررن االسررتخدام المعتررراد  حيررر  أن األم  يختلررر  أ ررر للصررندمق ميالحرر  إلررري هررذا االسرررتخدام 

 يتامن حمل  خ  أم  يل إلوق الصندمقل  ينما يتامن ال ا ي حف   يل دايل الصندمق.
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 حصت إلي بعرض تصراميص الفنران لودفيرغ دميرتش  في حمل الكتب: أو األريكة استخدام دكة الجلوس -3
 .  ميمكن توهي  ال  بما يلي:  إلي حمل الرت  (123)األريكة  أم (122)منا ص تبين استخدام دبة ال لوس

كمررا إلرري تصررويص  )الراترر (ل حيرر  يظحررص  ررخ   :فااي حماال الكتااب دكااة الجلااوس بالنساابة السااتخدام -
 (.  9هت  ليحا بعض الرت  )لوحة رمم مُ يمبية  جالس  لى بصسي مصتفت  مب وار الرصسي توجد دبة 

يظحص  خ  جالس  لى بصسي مصتفت  مب وار الرصسي توجد دبرة   )الرات (أيصى بعنوان مإلي تصويص  
  (.10مهت  ليحا بعض الرت  )لوحة رمم يمبية  

كما إلي تصويص  )العالم(ل حي  يظحص  خ  جرالس  لرى األريكة في حمل الكتب:  بالنسبة الستخدام -
بعض الرتر  موهرو ة  لرى األريكرة )لوحرة رمرم  هأريكة  مأمام  بتال مسنود  لى مساد  )مسند(  مب وار 

6 .) 
يمكننررا  مسررتخدمتان إلرري حمررل الرترر   ممررن يررال  هررذه التصرراميص الترري تظحررص إليحررا دبررة ال لرروس ماألريكررة

إهراإلة إلرى الغرصض   بان موجودا بالفعرل  مهرو مهرت الرتر   ليحرا  امالتحقم من مجود استخدام آيص لح
 ماالترال.  من األريكة  مهو ال لوس يناألساسي ينالغصهاألساسي من الدبة مهو ال لوس  م لى 

ملعل السب  إلي استخدام الدبة ماألريكة إلي هذا االستخدام هو مجود المكان المناسر  مالمالئرم لرذل   لرى 
لرتررر  لا رررخاذ ال السرررين  لرررى الررردب  أم األرائررر  أن تررررون االسرررط  العلررروي لرليحمرررا  مأن الررر  يحقرررم 

 مبسحولة.  ماحا متى  الو ل بحي  يتناملأيديحم م الموهو ة  ليحا إلي متنا
لدبرة ماألريكرة أن ينب رم مرن االسرتخدام المعتراد  مأن بليحمرا يتارمن التحميرل لميالح  إلي هذا االسرتخدام 

 لرت .اهو اإل سان أم  سوال بان من إلومحما : لى الدبة ماألريكة
 دويتشاستخدامات الكرسي المتعدد األضالع في تصاوير ثالثا: 

أم  -مررن يررال  دراسررة تصرراميص لودفيررغ دميررتش  يمكررن مالحظررة أن الرصسرري المتعرردد األهررالت )سداسرري
  يعرررد مرررن أك رررص األدمات  حرررورا إلررري تلررر  التصررراميص  بمرررا يالحررر  أ ررر  (124)ثمرررا ي أم مرررن  مرررص  أهرررالت(

ت دينررري  يسرررتخدم إلررري حمرررل العديرررد مرررن أ ررروات األدمات ماألما ررري  مالتررري تنو رررت إلررري طابعحرررا  مرررا  رررين طررراب
ميمكرن توهري  الر   لبح  األ ريال التري يسرتخدم إلري حملحرا.   مما دإلعني إلى أن أإلصد ل   نوا ال ممد ي

  كما يلي:
 استخدام الكرسي المتعدد األضالع في حمل المصحف الشريف أو الكتب  -1
 استخدام الكرسي المتعدد األضالع في حمل األوراق -2
 استخدام الكرسي المتعدد األضالع في حمل أدوات الكتابة  -3
 استخدام الكرسي المتعدد األضالع في حمل أدوات تجميل المكان كالفازات والقنينات -4
 استخدام الكرسي المتعدد األضالع في حمل الطست واإلبريق -5
 استخدام الكرسي المتعدد األضالع في حمل األسلحة -6
 ع في حمل أدوات القهوة  استخدام الكرسي المتعدد األضال -7
 استخدام الكرسي المتعدد األضالع في حمل أدوات التدخين.   -8
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 بما يلي:  ميمكن توهي  ال 
 حررصت إلرري بعررض  اسااتخدام الكرسااي المتعاادد األضااالع فااي حماال المصااحف الشااريف أو الكتااب: -1

مرررل المصرررحأ تصررراميص الفنررران لودفيرررغ دميرررتش منرررا ص تبرررين اسرررتخدام الرصسررري المتعررردد األهرررالت إلررري ح
  أم الرت ل إلفي تصويص  )العلمال(  يظحص رسم بصسي متعردد األهرالت  مسرتخدما إلري حمرل (125)المصيف

  (.  5بعض المصاحأ أم الرت  )لوحة رمم 
بران م لوإلرا منرذ القردم ممتردامال   المرصيف  لمصرحأ  إلري حمرل امهذا االستخدام للرصسي المتعدد األهرالت

مرررن يرررال  تصررراميص لودفيرررغ الررر  سرررتمص إلررري إلترررص  القرررص ين التاسرررت  مرررص مالعمرررصين الميالديرررين  ميظحرررص ام 
 دميتش  بما إلي التصويص  المذبور .

 حررصت إلرري بعررض تصرراميص الفنرران لودفيررغ  اسااتخدام الكرسااي المتعاادد األضااالع فااي حماال األوراق: -2
األمراقل إلفي تصرويص  )أيبرار السرودان(  دميتش منا ص تبين استخدام الرصسي المتعدد األهالت إلي حمل 

 (.  13يظحص بصسي متعدد األهالت  يحمل م مو ة من األمراق )لوحة رمم 
كما يظحص إلي تصويص  )العالم(  بصسي متعدد األهرالت  مسرتخدما إلري حمرل م مو رة مرن األمراق )لوحرة 

 (.  6رمم 
مهنررا    عرردد األهررالت إلرري حمررل األمراق.ملعررل هرراتين التصررويصتين ت بترران مت برردان اسررتخدام الرصسرري المت

 (لالرتر  إلري حمرل)تقارل  رين هرذا االسرتخدام المرذبور مبرين االسرتخدام السرا م للرصسري متعردد األهرالت 
 من حي  التقارل من مج  أم آيص  ين م يفة األمراق مالرت . 

الفنان لودفيغ   حصت إلي بعض تصاميص استخدام الكرسي المتعدد األضالع في حمل أدوات الكتابة: -3
إلفري ل (126)دميتش منا ص تبين استخدام الرصسي المتعردد األهرالت إلري حمرل بعرض أدمات الرتابرة  بالردما  

تصويص  )الرات (  يظحص بصسي سداسي األهالت  يحمل دما  يبدم أ حا مصرنو ة مرن ال جراج )لوحرة رمرم 
10 .) 

هرت يبردم أ حرا مصرنو ة مرن ال جراج  م مإلي تصويص  )العالم(  يظحص بصسري متعردد األهرالت  يحمرل دما  
 (.6 دايلحا ملم )لوحة رمم 

 ملعل هاتين التصويصتين ت بتان مت بدان م يفة الرصسي المتعدد األهالت إلي حمل أدمات الرتابة.
 حرصت  استخدام الكرسي المتعدد األضاالع فاي حمال أدوات لتجميال المكاان كالمزهرياات والقنيناات: -4

ودفيغ دميتش منا ص تبين استخدام الرصسري المتعردد األهرالت إلري حمرل أدمات إلي بعض تصاميص الفنان ل
ل حيرر  يظحررص ار(الموسرريق)  بمررا إلرري تصررويص  (128)مالقنينررات  (127)بالم هصيررات )الفرراقات(  لت ميررل المكرران

األهالت  ممد مهعت  لي  منينة ي فية جميلة  اات تصميم ر يم  تبدم مستخدمة لل ينة  متعدد  كصسي
  ) ركل رمرم (19مالصيبرة مذببرة )لوحرة رمرم    لى أرهية  ياال  قيارف جميلة ب لوان متنو ةمهي اات 

6)  . 
  يظحررص بصسرري متعرردد األهررالت  يحمررل قهصيررة )إلرراق ( معد يررة تبرردم مصررنو ة مررن (الحررارس)مإلرري تصررويص  

 . (14النحاس )أم البصم  ( )لوحة رمم 
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 . أم القنينات  ال هصياتإلي حمل  الرصسي المتعدد األهالتت بتان مت بدان استخدام  نان التصويصتاهاتم 
إلري بعرض التصراميص لمستمرصمين  اتميمكن أن  صى الرصسي متعدد األهالت  مسرتخدما إلري حمرل الم هصير

ل حيرر  (129)م(1737 -1671) مررور إلررانجرران باتيسررت  آيررصين  بمررا إلرري تصررويص  )سرريد  يو ا يررة(  للفنرران
م مو رررة مرررن الفرررصمت  يخرررصج منحررراهصيرررة مرررن ال جررراج المرررفاف   رررصى بصسررري سداسررري األهرررالت  يحمرررل م  

 مال هور. 
 حررصت إلرري بعررض تصرراميص الفنرران لودفيررغ  اسااتخدام الكرسااي المتعاادد األضااالع فااي حماال األساالحة: -5

 .(131)  مالخوا (130)دميتش منا ص تبين استخدام الرصسي المتعدد األهالت إلي حمل األسلحة  بالسيف
بما إلي تصويص  ) صيحة  الم(ل حي  ا تملت  لرى رسرم لرصسري متعردد األهرالت   فبالنسبة للسيف: -

  ) ركل (11موهوت ب روار المرخ  ال رالس  مهرذا الرصسري يحمرل سريفا موهرو ا إلري يمرده )لوحرة رمرم 
 .(7رمم 

من المعتاد ابصها  ند الحدي   رن هرذا  تمريم أن إلرص  حمل السيف  لى الرصسي المتعدد األهالت ليس
سرري  ملرنحررا تظحررص هنررا إلرري هررذه التصررويص  للفنرران لودفيررغ دميررتش  ميررتم إثبررات الرر  بمرركل االرص النرروت مررن 
 م بد.   

بما إلي تصويص  )حارس القصرص(ل حير  يظحرص ب روار الحرارس بصسري  مرال متعردد  وبالنسبة للخوذة: -
 (.15األهالت  ممد مهت الحارس يوات   لي  من أ لى )لوحة رمم 

من المعتاد ابصها  نرد الحردي   رن هرذا  تحمل الخوا   لى الرصسي المتعدد األهالت ليسمريم أن إلرص  
سرري  ملرنحررا تظحررص هنررا إلرري هررذه التصررويص  للفنرران لودفيررغ دميررتش  ميررتم إثبررات الرر  بمرركل االرص النرروت مررن 
 م بد.    

 حرصت إلري بعرض تصراميص الفنرران  :اساتخدام الكرساي المتعادد األضاالع فاي حماال الطسات واإلبرياق -6
ل إلفررري (132)الطسررت ماإل صيرررم لودفيررغ دميرررتش منررا ص تبرررين اسرررتخدام الرصسرري المتعررردد األهررالت إلررري حمرررل

تصررويص  )اإلجابررة(  يظحررص بصسرري متعرردد األهررالت  يحمررل طسررتا معررد يا اا تصررميم جميررل  مهررذا الطسررت 
  (.21)لوحة رمم  يحمل  دمره إ صيقا ر يم التصميم

متعررردد األهرررالت مسرررتخدما إلررري حمررل الطسرررت ماإل صيرررم  إلررري بعرررض تصررراميص لمستمرررصمين  م ررصى الرصسررري
 يظحرررص  (م1902 -1845للفنررران  ن امررران بو سرررتان )  آيرررصينل إلفررري تصرررويص  )اجتمرررات إلررري دار  صبيرررة(

كصسرري متعرردد األهررالت  يحمررل طسررتا معررد يا اا تصررميم جميررل  مهررذا الطسررت يحمررل  رردمره إ صيقررا ر رريم 
 .(133)التصميم

 حصت إلي بعض تصاميص الفنران لودفيرغ  ستخدام الكرسي المتعدد األضالع في حمل أدوات القهوة:ا -7
الرنرر   مالفنرراجين  :دميررتش منررا ص تبررين اسررتخدام الرصسرري المتعرردد األهررالت إلرري حمررل أدمات القحررو   م ررل

 مررص  )ام  البيمررة  مأ ررصف الفنرراجين  ممررن الرر : إلرري تصررويص  )المرردين(  يظحررص بصسرري متعرردد األهررالت
ممررد ُمِهررت  ليرر  بعررض أدمات القحررو ل حيرر  مهررعت  ليرر  بنرررة  حاسررية لصررنا ة القحررو   اات  أهررالت( 
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م ربض طويررل  سرربيا  مب وارهرا  ررصف معررد ي )يبرردم أ ر  مصررنوت مررن النحرراس(  ميحمرل إلرري دايلرر  إلن رران 
 (.24)لوحة رمم   يمة

 ابنرة لصنا ة القحو   مب واره م إلو مإلي تصويص  )العبا المطص ج(  يظحص بصسي متعدد األهالت  يحمل 
 )لوحرة رمرم  صإلان معد يان )يبدم أ حما مصنو ان من النحاس(  ميحمل بل منحما إلي دايل  إلن ان  يمرة

23 .)  
ملعل هذه التصاميص المذبور  مالتي تبين استخدام الرصسي المتعدد األهالت إلي حمل أدمات القحو  تد و ا 

 ن اكتماف ماسرتخدام مرواد  ا ات  لائأ ماستخدامات األدمات التطبي يةإلى القو  ب ن هنا  تطورا إلي م 
معينرررةل حيررر  أن اكتمررراف القحرررو  م رررصبحا سرررا د إلررري إي ررراد أدمات مأمان متنو رررة تسرررتخدم إلررري العمليرررات 

األدمات  مهرو مرا  المتنو ة لمصل القحو   ممرا أدى إلرى الحاجرة إلرى إي راد مكران مالئرم لوهرت بعرض هرذه
ممررررن المعلرررروم أن اسررررتخدام الرصسرررري المتعرررردد   م الرصسرررري المتعرررردد األهررررالت إلرررري الرررر .أدى إلررررى اسررررتخدا

الرذي - ظحرص هرذه التصراميص هرذا الرصسرياألهالت يسبم قمنيا استخدام أدمات القحو  بمكل ببيص  ملررن تُ 
مسررتخدما إلرري حمررل تلرر  األدمات  -تعررود إلرررص  اسررتخدام  إلرري حمررل أ رريال متنو ررة إلررى  صررور أمرردم بك يررص

مالر   لرى األمرل إاا   إلى إلتصات مصيبة من ممت رسم تلر  التصراميص ماستخدامحا تعود إلرص  صنا تحاالتي 
   .المتعدد  األهالتسي االرص هذا النوت من ما مور ت بقدم قمن استخدام 

تصرررراميص الممررررد  حررررص الرصسرررري متعرررردد األهررررالت مسررررتخدما إلرررري حمررررل بعررررض أدمات القحررررو   إلرررري بعررررض 
 يظحرررص  م(1876 -1801تصرررويص  )الحرررصيم إلررري يلررروتحن( إلدمارد مليرررام لرررين )لمستمرررصمين آيرررصينل إلفررري 

كصسي متعدد األهالت )ثما ي األهالت(  يحمل إلوم   صإلا  دايل  إلن ان  يمة  م لى جوار الظصف يوجد 
 . (134) إ ال أسطوا ي صغيص

يحمرل إلن ران م صى الرصسي متعردد األهرالت  يحمرل إلومر   صإلرا معرد يا  يبردم أ ر  مصرنو ة مرن النحراس  
 -1847 يمررررررة  مالررررررر  إلرررررري تصرررررررويص  )ترررررراجص السررررررر اد بررررررال  ائص(  للفنررررررران إلصدريرررررر  أرثرررررررص  صدي مررررررران )

 .(135)م(1928
 حررصت إلرري بعررض تصرراميص الفنرران  اسااتخدام الكرسااي المتعاادد األضااالع فااي حماال أدوات التاادخين: -8

التديين  بالنصجيلةل لودفيغ دميتش منا ص تبين استخدام الرصسي المتعدد األهالت إلي حمل بعض أدمات 
إلفي تصويص  )إلاصل موسريقي(  يظحرص بصسري سداسري األهرالت  يحمرل  صجيلرة  ممرد اسرتخدمحا المرخ  

 (.17الوامأ إلي التديين )لوحة رمم 
 مردمإلي تصويص  )موسيقي محرارس إلري الردايل المرصمي(  يظحرص بصسري سداسري األهرالت  يحمرل  صجيلرة  

 .(18المخ  الوامأ )لوحة رمم  استخدمحا
 ينمخصرأحرد الاألهالت  يحمل  صجيلة  ممرد اسرتخدمحا  متعددإلي تصويص  )مصال  الصسالة(  يظحص بصسي 

 (.7إلي التديين )لوحة رمم  -ال السين  لى الدبة الخمبية-
تصتررر   حررا  لررى  للحررا ثررالف أرجررل  إلرري تصررويص  )الراترر (  يظحررص بصسرري متعرردد األهررالت  يحمررل  صجيلررة

 (. 9)لوحة رمم  إلي التديينالمخ  ال الس  لى الدبة الخمبية  استخدمحا الرصسي 
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 لرى مبا رص  تصترر    يظحرص بصسري متعردد األهرالت  يحمرل  صجيلرة  )الراتر (أيرصى بعنروان مإلي تصرويص  
 (. 10)لوحة رمم إلي التديين المخ  ال الس  لى الدبة الخمبية  استخدمحاالرصسي  

توهر    برين اسرتخدام الرصسري المتعردد األهرالت إلري حمرل النصجيلرةمالتري ت  ملعل هذه التصاميص المرذبور 
لنررا ترر ثيص التطررور النرراتج  ررن اكتمرراف ماسررتخدام مررواد معينررة إلرري م ررائأ ماسررتخدامات األدمات التطبي يررةل 

أدى إلرى اسرتخدام  لحي  أن اكتماف التبغ متديين  بالنصجيلة  ممحاملة إي اد مكان مالئم لوهرت النصجيلرة
ممررن المعلرروم أن اسررتخدام الرصسرري المتعرردد األهررالت يسرربم قمنيررا   عرردد األهررالت إلرري الرر .الرصسرري المت

اسرتخدام  إلري حمرل تراريخ الرذي يعرود -استخدام النصجيلة بمكل ببيص  ملرن تظحص التصاميص هذا الرصسي 
 إلرى ماسرتخدامحاصرنا تحا  دايرة عرود تمستخدما إلي حمل النصجيلة التي  -أ يال متنو ة إلى  صور مديمة

هذا النوت من مال   لى األمل إاا ما مور ت بقدم قمن استخدام   إلتصات مصيبة من ممت رسم تل  التصاميص
  .المتعدد  األهالتسي االرص 

مبوج   ام  إلثن الرصسي المتعدد األهالت يظحص ب يصا إلي تصاميص العديد من المستمصمين  مستخدما إلري 
صسري المتعردد األهرالت إلري حمرل صرينية الطعرام بمرا  ليحرا مرن حمل العديرد مرن األ ريالل إلقرد اسرتخدم الر

م(  يظحص 1876 -1801إلدمارد مليام لين )  لطعام مبعده(امبل  اليدينطعام مأمانل إلفي تصويص  )يسل 
إلرري يسررار التصرررويص  مررن أسررفل بصسررري متعرردد األهررالت  يحمرررل صررينية طعررام  اات مطرررص ببيررص  م ليحرررا 

  .(136)بعرض األطبراقم  مالتي يظحص منحرا: سرلطا ية مغطرا   مملعقتران  م م مو ة من أدمات مأما ي الطعا
م(  يظحص م مو ة من األ رخاذ  1876 -1801العمال( إلدمارد مليام لين )حو  مائد  مإلي تصويص  )

يتناملون الطعرام  ممرد التفروا حرو  بصسري متعردد األهرالت  يحمرل صرينية طعرام  اات مطرص ببيرص  م ليحرا 
مأما ري الطعرام  مالتري يظحرص منحررا: سرلطا ية إلري منتصرأ الصرينية  محولحرا م مو ررة م مو رة مرن أدمات 

 .(137)من األطباق  ماألدمات األيصى  بما استخدم أحد األ خاذ ملعقة إلي تنام  الطعام من السلطا ية
متقاليرررردهم(    ررررادات المصررررصيين المحرررردثينإلرررري بتابرررر : ) م( 1876 -1801إدمارد مليررررام لررررين )ممررررد أمرد 

)ام  مرص  أهرالت(  مصرنوت مرن  بصسري متعردد األهرالت  بعنوان: "كصسي مصينية"  ميظحص إليحا تصويص 
التري يسررتخدم الرصسرري إلري حملحررا  ممررد قيصإلررت  طعررامالصررينية  الخمر  المطعررم بالعرراج مالصردف  مب ررواره

 .(138)  يارف  باتية مهندسية
م ليحررا م مو ررة مررن أدمات كمررا  مرراهد بصسرري متعرردد األهررالت  يحمررل صررينية طعررام  اات مطررص ببيررص  

-1805لررويس )م  للمصررور جررون إلصدريرر  1851القرراهص (   –ال ذ)مجبررة الغررمأما رري الطعررام إلرري تصررويص  
ال إلري ذيتنراملون طعرام الغر  ي لسون  لى مسائد مخمليرة  م(ل حي  تظحص م مو ة من األ خاذ1876

  مهرعت  ليحرا م مو رة مرن األطبراق   لي  صينية ببيرص   مقعد المن    مأمامحم بصسي متعدد األهالت
 . (139)(36)لوحة رمم  تحتوي أ وا ا مختلفة من الفواك 

اسرتخدام  إلري حمرل صرينية  :اإل ار  إلى أن من االستخدامات األساسية للرصسي المتعدد األهالت مت در
ر  صرينية مسرتديص   الطعام.   إلروق بصسري ممد أ ار لين إلى ال   إلقا : "مبالنسربة إلرى مجبرات الطعرام  تصبَّ

  .(140)صغيص منخفض  تتحملم ال ما ة حولحا  لى األرض"
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خدم الرصسي المتعدد األهالت إلي حمل المما دل إلفي تصويص  )إلري  يرت مائرد أر راؤمطي(  للفنران كما استُ 
حيرررر  يظحررررص إلرررري يمررررين التصررررويص  مررررن أسررررفل بصسرررري متعرررردد  م(ل1904 – 1824جرررران ليررررون جيررررصمم )

 . (141)نحاس  اا ثالف  ع ل مهذا الممعدان يحمل  دمره ثالف  معات األهالت  يحمل  معدا ا من ال
منر   المريخ  -إيوان بقا ة الحصيمل إلفي تصويص  )المبايصكما استخدم الرصسي المتعدد األهالت إلي حمل 

أمررررام السرررريد  ال السررررة   يظحررررص  م(1909 – 1823) إلصا رررر  ديلررررون للفنرررران  م 1875 ( القرررراهص  -السررررادات
إ الم ي فيا  يخصج من  ديان البخورالت  يحمل كصسي متعدد األه

(142) . 
 :ونتائج الدراسة خاتمة

مامرررت الدراسرررة بثلقرررال الارررول  لرررى بعرررض ال وا ررر  المتعلقرررة بررراألدمات ماألما ررري التطبي يرررة اإلسرررالمية إلررري 
م(  ممد أسفصت الدراسة  لى 1935 -1855مصص  من يال  تصاميص المستمصق الفنان لودفيغ دميتش )

 التالية: النتائج
م(  اات 1935 -1855تعررد تصرراميص المستمررصمين  ممنحررا تصرراميص المستمررصق الفنرران لودفيررغ دميررتش ) -

  ن التحأ التطبي ية اإلسالمية إلي مصص. الواميية المديد   س ال حاإلال بالر يص من المعلومات
ي التطبي يررة بمرركل أم تظحررص أسررمال العديررد مررن تصرراميص لودفيررغ دميررتش ارتباطررا مثيقررا برراألدمات ماألما رر -

ب يص  م ل: ارتباا أسمال بعاحا بعمليات الصنا ة  بتصويص : )صرا ت األثراف(  أم بعمليرات االسرتخدام 
أم  لم )المررردين( )الراتررر ( م بمررركل مبا رررص  أم ييرررص مبا رررص  بتصررراميص: ) ررراقف المنررردملين "العرررود"( 

 يات اإلمداد  بتصويص : )ممعل القناديل(. بعمليات حمل م قل األما ي  بتصويص : )حاملة المال(  أم بعمل
تفا رررل متعامرررل  نأ حرررصت دراسرررة تصررراميص الفنررران لودفيرررغ دميرررتش معلومرررات هامرررة متفاصررريل دييقرررة  ررر -

 :من يال  بعض العمليرات المتنو رة  اإل سان مت األدمات ماألما ي التطبي ية اإلسالمية إلي حيات  اليومية
الصيا ة الحمل مالنقل  أم االستخدام  أم العصض للبيت  أم  ة  أم سوال با ت تل  العمليات تتعلم بالصنا

 . ماإلمداد
أ حررررصت تصرررراميص الفنرررران لودفيررررغ دميررررتش بعررررض ال وا رررر  االسررررتخدامية لررررادمات ماألما رررري التطبي يررررة  -

استخدامحا إلي أيصاهحا األصلية  مبين استخدامحا إلي أيصاض ما  ين مالتي تنو ت اإلسالمية إلي مصص  
 أيصى. 

برران اسررتخدام األدمات ماألما رري التطبي يررة إلرري م ائفحررا األساسررية الترري صررنعت مررن أجلحررا هررو الغالرر   -
 - حرروره إلرري تصرراميص الفنرران لودفيررغ دميررتش  ممنحررا: اسررتخدام اإل صيررم إلرري احترروال مصرر  السرروائل )ال يررت

ل المرمعة  ماسرتخدام المال(  ماستخدام ما د  ال يص )الرل رة( إلري حمرل ال يرص  ماسرتخدام المرمعدان إلري حمر
كصسرري المصررحأ )اي الاررلعين المتقرراطعين( إلرري حمررل المصررحأ المررصيف  ماسررتخدام أدمات القحررو  إلرري 

 العمليات المتعلقة بالقحو   ماستخدام أدمات التديين إلي العمليات المتعلقة بالتديين.
األما ري التطبي يرة إلري أ حصت لنا تصاميص الفنان لودفيرغ دميرتش أم لرة  ديرد  مرن اسرتخدامات األدمات م  -

 ررن أيصاهررحا األصررلية  ممنحررا: اسررتخدام بصسرري المصررحأ )اي الاررلعين المتقرراطعين(  ةأيررصاض مختلفرر
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اسرتخدام أم لوهرت األيرصاض مالمتعلقرات  لير   م  استخدام الصرندمق لل لروس أم لالتررال  م كستص  للمصلي
   .إلي حمل الرت  األريكة أمالدبة 

جا با من ت ثيص تعاليم الدين اإلسالمي  امة  ماألمور الفقحية ودفيغ دميتش أ حصت لنا تصاميص الفنان ل -
بصسري المصررحأ ياصرة   لرى اسررتخدامات األدمات التطبي يرة اإلسررالمية  مالر  بمرا يظحررص إلري اسررتخدام 

 .)اي الالعين المتقاطعين( بستص  للمصلي
 مأمهرحتالفنران لودفيرغ دميرتش  بان الرصسي المتعدد األهالت من أك ص األدمات  حرورا إلري تصراميص  -

التصرراميص اسررتخدام  إلرري حمررل الر يررص مررن األ رريال  م ررل: المصررحأ المررصيف  مالرترر   ماألمراق  مأدمات 
   بالسررريف مالخررروا لماألسرررلحة لمالقنينرررات  مالطسرررت ماإل صيرررم  بالفررراقات  مأدمات ت ميرررل المكررران لالرتابرررة

  بالنصجيلرةل ممررا يبرين مي بررد مأدمات التررديين الفنراجينل  بالرنر   مإلنرراجين البيمرة  مأ ررصف مأدمات القحرو 
أن هذا النوت ال يقتصص  لى حمل  يل بعينر ل م  مرا يسرتخدم إلري حمرل برل مرا يالئرم طبيعتر  متصرميم   

 من األدمات ماألما ي.
ي المتعلقة براألدمات ماألما ر  المعلومات مالتفاصيل الموجود  إلي تصاميص لودفيغ دميتشمن  تواإلم ب يص -

  ريرررم ا رررتما  إلررري إلترررصات سرررابقة أم معاصرررص  لمرررت تصررراميص مبتابرررات العديرررد مرررن المستمرررصمين  التطبي يرررة
 لى معلومات متفاصيل مد ال تتامنحا العديد من التصاميص مالرتابات األيصىل مياصرة  تصاميص دميتش

 إلي  احية استخدامات األدمات ماألما ي  إلي أيصاض ييص أيصاهحا األصلية.  
 ت:التوصيا

 من يال  هذه الدراسة م تائ حا  يوصي الباح  بما يلي:
رسررائل  -العمرل  لررى توسرريت  طراق دراسررة تصرراميص المستمرصمينل بكاإلررة أ رركا  البحر  العلمرري )م لفررات -

 أبحاف(ل  ظصا لما تمتمل  لي  من معلومات متفاصيل دييقة. - لمية
بمكل أك ص تفصيال )أك ص من م صد بح  يتنام  ي مل الباح  أن ُتدرس تصاميص الفنان لودفيغ دميتش  -

جوا رر  معينررة(ل مياصررة ال وا رر  الترري لررم تتطررصق إليحررا الدراسررةل مررن أجررل الخررصمج  تفاصرريل أك ررص  ررن 
 األدمات ماألما ي التطبي ية اإلسالمية.
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 التوضيحية واألشكال اللوحات
 أوال: اللوحات

 

                 

 
 
 
 

                 
  

مف 1923)فاااي الصااالة(ف لودفيااغ دوياااتشف (: تصااويرة 1)لوحااة رقاا  
 زيت على خشبف جاليري المتحف بلندنف عن:

MacKenzie (J.M.), Orientalism: History, Theory and 

the Arts, Manchester University Press, Manchester and 

New York, 2004, Pl. III. 

(ف لودفياااغ دوياااتشف صاااالة الصاااب تصاااويرة )(: 2)لوحاااة رقااا  
 ف عن:ف مجموعة خاصةخشبزيت على مف 1906

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search

?updated-max=2007-10-08T20:46:00-

07:00&max-results=14 (5-10-2017( 

 

(: تصااويرة )الخشااوع فااي الصااالة(ف لودفيااغ 3)لوحااة رقاا  
 Buryمف زيااات علاااى خشاابف متحاااف 1898دويااتشف 

Art:ف المملكة المتحدةف عن 
https://www.pinterest.com/pin/15917416805

5681067/ (5/10/2017) 

(ف لودفياغ دوياتشف الباحاث فاي األدب) تصاويرة(: 4)لوحة رقا  
 ف عن:ف مجموعة خاصةخشبزيت على مف 1901

http://oplusultra.blogspot.com.eg/2016/07/paintin

gs-on-islamic-civilization-by.html (13-10-2017) 

https://www.pinterest.com/pin/159174168055681067/
https://www.pinterest.com/pin/159174168055681067/
http://oplusultra.blogspot.com.eg/2016/07/paintings-on-islamic-civilization-by.html
http://oplusultra.blogspot.com.eg/2016/07/paintings-on-islamic-civilization-by.html
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زياات  مف1901 (ف لودفيااغ دويااتشفالعلماااء) تصااويرة(: 5)لوحااة رقاا  
 محفوظة بجاليري المتحف بلندنف عن:ف خشبعلى 

Thornton (L.), the Orientalists: Painter-Travellers, 

Paris, 1994, p. 70. 

 (ف لودفياااغ دوياااتشفالعاااال تصاااويرة )(: 6)لوحاااة رقااا  
 ف عن: ف مجموعة خاصةخشبزيت على  مف1895

https://www.pinterest.com/pin/366199013

442014862/ (8-10-2017) 

 (ف لودفيااغ دويااتشفقااراءة الرسااالةتصااويرة )(: 7)لوحااة رقاا  
شافيق جبار بالقااهرةف ف مجموعاة قماشزيت على  مف1899

 عن:
The Shafik Gabr collection, the art of Ludwig 

Deutsch from the Shafik Gabr collection, 2017, 

p. 53. 

(ف لودفيااااغ كاتااااب الرسااااائل لالعرضااااحالجيلتصااااويرة )(: 8)لوحااااة رقاااا  
 ف عن:ف مجموعة خاصةخشبزيت على مف 1894دويتشف 

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search?updated-

max=2007-10-08T20:46:00-07:00&max-results=14 (5-

10-2017) 

https://www.pinterest.com/pin/366199013442014862/
https://www.pinterest.com/pin/366199013442014862/
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search?updated-max=2007-10-08T20:46:00-07:00&max-results=14
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search?updated-max=2007-10-08T20:46:00-07:00&max-results=14
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زياات مف 1895(ف لودفيااغ دويااتشف نصاايحة عااال ) تصااويرة(: 11)لوحااة رقاا   

 شفيق جبر بالقاهرةف عن:ف مجموعة خشبعلى 
The Shafik Gabr collection, the art of Ludwig Deutsch, p. 33. 

 

(ف لودفياغ دوياتشف العال تصويرة )(: 12)لوحة رق  
 ف عن:ف مجموعة خاصةخشبزيت على مف 1901

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/ 

(6-10-2017) 

(: تصااااويرة )الكاتااااب(ف لودفيااااغ دويااااتشف 9)لوحااااة رقاااا  
 زيت على خشبف مجموعة خاصةف عن:مف 1896

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/2007/08

/scribe.html (5-10-2017) 

مف 1911تصويرة )الكاتب(ف لودفيغ دوياتشف (: 10)لوحة رق  
 زيت على قماشف مجموعة خاصةف عن:

http://www.the-

athenaeum.org/art/full.php?ID=94209# (11-10-

2017) 

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/2007/08/scribe.html
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/2007/08/scribe.html
http://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=94209
http://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=94209
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(ف لودفيااااغ دويااااتشف أخبااااار السااااودانتصااااويرة )(: 13)لوحااااة رقاااا  
 ف عن:ف مجموعة خاصةخشبزيت على مف 1885

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search?updated-

max=2007-10-08T20:46:00-07:00&max-results=14 

(5-10-2017) 

(ف لودفياغ دوياتشف الحاارستصاويرة )(: 14)لوحة رق  
 ف عن:ف مجموعة خاصةخشبزيت على مف 1885

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/searc

h/label/Ludwig%20Deutsch%20A%20Sentine

l%201885 (7-10-2017) 

–1855(ف لودفياااغ دوياااتشف حاااراس الحاااري تصاااويرة )(: 16)لوحاااة رقااا  
 ف عن:ف مجموعة خاصةخشبزيت على  مف1935

https://www.pinterest.com/pin/442760207101879599/ (12-

10-2017) 

(ف لودفياااااغ حاااااارس القصااااارتصاااااويرة )(: 15)لوحاااااة رقااااا  
ف مجموعاااة خشااابزيااات علاااى  مف1902 -1900دوياااتشف

 شفيق جبر بالقاهرةف عن: 
The Shafik Gabr collection, the art of Ludwig 

Deutsch, p. 49. 

 

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search?updated-max=2007-10-08T20:46:00-07:00&max-results=14
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search?updated-max=2007-10-08T20:46:00-07:00&max-results=14
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search/label/Ludwig%20Deutsch%20A%20Sentinel%201885
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search/label/Ludwig%20Deutsch%20A%20Sentinel%201885
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search/label/Ludwig%20Deutsch%20A%20Sentinel%201885
https://www.pinterest.com/pin/442760207101879599/
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(ف لودفياااغ الموسااايقار) تصاااويرة(: 19)لوحاااة رقااا  
ف مجموعاااة خشااابزيااات علاااى مف 1903دوياااتشف 

 ف عن:خاصة
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/ 

(6-10-2017) 

–1855(ف لودفياغ دوياتشفعااز  المنادولين لالعاودل) تصويرة(: 20)لوحة رق  
 بالقاهرةف عن:شفيق جبر ف مجموعة خشبزيت على  مف1935

The Shafik Gabr collection, the art of Ludwig Deutsch, p. 35. 

 (ف لودفياغ دوياتشففاصل موسيقيتصويرة )(: 17)لوحة رق  
 ف عن:ف مجموعة خاصةخشبزيت على  مف1932

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/ (6-10-

207) 

موسااااايقي وحاااااارس فاااااي الاااااداخل تصاااااويرة )(: 18)لوحاااااة رقااااا  
ف قمااشزيات علاى  مف1935–1855(ف لودفيغ دويتشف الشرقي

 ف عن:مجموعة خاصة
https://www.mutualart.com/Artwork/A-Musician-

and-a-Guardsman-in-an-

Orienta/D68F1BEF49DEC6C4 (12-10-2017) 

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/
https://www.mutualart.com/Artwork/A-Musician-and-a-Guardsman-in-an-Orienta/D68F1BEF49DEC6C4
https://www.mutualart.com/Artwork/A-Musician-and-a-Guardsman-in-an-Orienta/D68F1BEF49DEC6C4
https://www.mutualart.com/Artwork/A-Musician-and-a-Guardsman-in-an-Orienta/D68F1BEF49DEC6C4
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مف 1903(ف لودفياغ دوياتشف المادخنتصاويرة )(: 24)لوحة رق   

 شفيق جبر بالقاهرةف عن:مجموعة خشبف زيت على 
The Shafik Gabr collection, the art of Ludwig 

Deutsch, p. 55. 

مف 1883(: تصاويرة )اإلجاباة(ف لودفياغ دوياتشف  21)لوحة رقا  
 زيت على خشبف مجموعة خاصةف عن:

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search/label/D

etsch%20The%20Answer (7-10-2017) 

 مف1905 (ف لودفيااغ دويااتشفالفيلسااو تصااويرة )(: 22)لوحااة رقاا  
 شفيق جبر بالقاهرةف عن:ف مجموعة خشبزيت على 

The Shafik Gabr collection, the art of Ludwig Deutsch, 

p. 51. 

 

(ف لودفيااغ دويااتشف العبااا الشااطرنجتصااويرة )(: 23)لوحااة رقاا  
 شفيق جبر بالقاهرةف عن:ف مجموعة خشبزيت على مف 1896

https://www.arageek.com/art/2015/11/04/great-

egyptian-architect-portrations.html (7-10-2017) 

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search/label/Detsch%20The%20Answer
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search/label/Detsch%20The%20Answer
https://www.arageek.com/art/2015/11/04/great-egyptian-architect-portrations.html
https://www.arageek.com/art/2015/11/04/great-egyptian-architect-portrations.html
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(: تصااويرة )مشااعل المصااابي (ف لودفيااغ دوياااتشف 25)لوحااة رقاا  
    مف زيت على خشبف مجموعة شفيق جبر بالقاهرةف عن:1900

The Shafik Gabr collection, the art of Ludwig 

Deutsch, p. 31. 

 

(ف لودفيااغ دويااتشف صااانع األثااا ) تصااويرة(: 26)لوحااة رقاا  
 ف عن:ف مجموعة خاصةقماشزيت على مف 1900

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_fu

rniture_maker_by_Ludwig_Deutsch.jpg (12-10-

2017) 

(ف لودفيااااغ بااااائع العرقسااااوس) تصااااويرة(: 27)لوحااااة رقاااا  
 ف عن:ف مجموعة خاصةقماشزيت على  مف1891دويتشف

http://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soya

di-d/deutsch-ludwig/ludwig-deutsch-sucu-7463/ 

(13-10-2017) 

(ف لودفيااغ دوياااتشف النااوبيالااارقص تصااويرة )(: 28)لوحااة رقاا  
 ف عن:ف مجموعة خاصةخشبزيت على مف 1886

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/2007/10/nubi

an-dance.html (8-10-2017) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_furniture_maker_by_Ludwig_Deutsch.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_furniture_maker_by_Ludwig_Deutsch.jpg
http://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-d/deutsch-ludwig/ludwig-deutsch-sucu-7463/
http://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-d/deutsch-ludwig/ludwig-deutsch-sucu-7463/
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/2007/10/nubian-dance.html
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/2007/10/nubian-dance.html
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(ف لودفيااغ أساارة علااى البااابتصااويرة )(: 29)لوحااة رقاا  
ف مجموعاة خشابزيت علاى مف 1935–1855 دويتشف
 ف عن: خاصة

https://www.pinterest.co.uk/pin/442760207

101873285/ (11-10-2017) 

 مف1900 (ف لودفيااغ دويااتشفحاملااة الماااءتصااويرة )(: 30)لوحااة رقاا  
 ف عن:ف مجموعة خاصةقماشزيت على 

http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search/label/Ludwi

g%20Deutsch%20Water%20Carrier (7-10-2017) 

 (ف لودفيااااغ دويااااتشفمقهااااىخااااارج تصااااويرة )(: 31)لوحااااة رقاااا  
 ف عن:مجموعة خاصة خشبف زيت على مف1935–1855

https://www.pinterest.co.uk/pin/442760207101873

410/ (11-10-2017) 

 ف لودفيااااغ دويااااتشفتقاااادي  الهاااادايا(تصااااويرة )(: 32)لوحااااة رقاااا  
شاااافيق جباااار مجموعااااة  خشاااابف زياااات علااااى مف1935–1855

 بالقاهرةف عن:  
The Shafik Gabr collection, the art of Ludwig 

Deutsch, p. 14. 

 
 

https://www.pinterest.co.uk/pin/442760207101873285/
https://www.pinterest.co.uk/pin/442760207101873285/
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search/label/Ludwig%20Deutsch%20Water%20Carrier
http://ludwigdeutsch.blogspot.com.eg/search/label/Ludwig%20Deutsch%20Water%20Carrier
https://www.pinterest.co.uk/pin/442760207101873410/
https://www.pinterest.co.uk/pin/442760207101873410/
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طفلة تبتاع الزيات مان حاانوت تصويرة )(: 35)لوحة رق  
مجموعااة  مف1848الزيااات فااي القاااهرة(ف بااري  دافااينف 

سااكيرس )جينيفاار(ف الثقافااة الحضاارية فااي ف عاان: خاصااة
ماااادن الشاااارق: استكشااااا  للمحااااي، الااااداخلى للمناااازلف 

(ف 308ترجمااة: ليلااى الموسااويف سلساالة عااال  المعرفااة )
ف شاااكل 124ف ص م2004مطاااابع السياساااةف الكوياااتف 

  .5رق  

جااون فردريااك (ف وجبااة الغااذاءف القاااهرةتصااويرة )(: 36)لوحااة رقاا  
ثاروت ف عان: مجموعة خاصة قماشف زيت على مف1851 لوي ف

ف لوحاااة 322ف ص 2ف ماااج عكاشاااةف مصااار فاااي عياااون الغربااااء
305. 

(: تصاااويرة )تكفياااات النحااااس(ف رودلااااف  رنسااااتف 33)لوحاااة رقاااا  
مف زيااات علاااى خشااابف جااااليري المتحاااف بلنااادنف 1932 -1854

عن: ثروت عكاشةف مصر في عيون الغربااء مان الرحالاة والفناانين 
واألدبااااء )القااارن التاساااع عشااار(ف مجلااادانف دار الشاااروقف الطبعاااة 

 .227  ف لوحة رق234ف ص 2مف مج 2003الثانيةف القاهرةف 

 

جااان ليااون (ف تاااجر السااجاد بالقاااهرةتصااويرة )(: 34)لوحااة رقاا  
معهااد مينااابولي   قماااشف زياات علااى مف1904-1824جياارومف 

 المتحدةف عن: الواليات -للفن
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-

Léon_Gérôme_-_The_Carpet_Merchant_-

_Google_Art_Project.jpg (30-1-2018) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Léon_Gérôme_-_The_Carpet_Merchant_-_Google_Art_Project.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Léon_Gérôme_-_The_Carpet_Merchant_-_Google_Art_Project.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Léon_Gérôme_-_The_Carpet_Merchant_-_Google_Art_Project.jpg
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 األشكال التوضيحيةثانيا: 
 

 
 

 

             
 
 

 )ب(                              )أ(                                            
 

  

 (ف من عمل الباحث.27(: عرض القلل الفخارية من تصويرة بائع العرقسوس )لوحة رق  1)شكل رق  
 

 

 

 معدنيا تنقل به الماءف وهما كما يلي:أف ب(: سيدتانف  حداهما تحمل  بريقا فخارياف واألخرى تحمل  ناء  2)شكل رق  
 (.29الباب )لوحة رق   على )أ(: من تصويرة أسرة

 (ف من عمل الباحث.30الماءف )لوحة رق   )ب(: من تصويرة حاملة 
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(ف ماان 1(: كلجاة رخاميااة تحمال زيارا رخامياااف مان تصاويرة فاي الصااالةف )لوحاة رقا  3)شاكل رقا  
 عمل الباحث.

 

 

 

(ف مان 2الصاب ف )لوحاة رقا   (: كلجة رخامية تحمل زيرا رخامياف مان تصاويرة صاالة4)شكل رق  
 عمل الباحث.
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 )ب(                                   )ج(                    )أ(                                
 
 شماعدف يحمل كل شمعدان منها شمعة طويلةف وهي كما يلي:أف بف ج(: ثالثة  5)شكل رق    

 (.1)لوحة رق   )أ(: من تصويرة في الصالة
 (3)لوحة رق   )ب(: من تصويرة الخشوع في الصالة

 (ف من عمل الباحث.11)لوحة رق   )ج(: من تصويرة نصيحة عال 
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 نصايحة عاال ف تصاويرة مان سيفا في غمادهف يحمل األضالعف متعدد (: كرسي7)شكل رق  
 الباحث. عمل من ف(11 رق  لوحة)
 

 

 

الموساايقار )لوحااة رقاا  (: كرسااي متعاادد األضااالعف يحماال قنينااةف ماان تصااويرة 6)شااكل رقاا  
 (ف من عمل الباحث.19
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 حوا ي البح  :
                                                 

االستمصاق: لغةم ممتقة من ماد  " صق"ل يقا : " صمت الممس  صمام م صممام إاا طلعت"  مال ديص بالذبص أن اللفظرة لرم ترصد  (1)
ممرد جرال إلري بعرض المصرادر   أديل  فس  إلي أهرل المرصق  مصرار مرنحم :إلي المعاجم العصبية القديمة المختلفة  ماستمصق أي

هرو  رالم مرتمكن مرن  :استمصق: طلر   لروم المرصق ملغراتحم  تقرا  لمرن يعنري  رذل  مرن  لمرال الفص  رة  مالمستمرصق "الحدي ة: 
ميمكررن تعصيررف االستمررصاق أ رر : مرردمم الغررصبيين إلررى المررصق  مدراسررة ثقاإلترر  متصاثرر    " دابرر آالمعررارف الخاصررة بالمررصق ملغاترر   م 

الرصاقي )قيرن الردين أ رو  برد   محمرد  رن أ ري ا ظص  لى سربيل الم را :  للم يد  ن االستمصاق مالمستمصمين   أليصاض معينة
أ ررو ا ررن منظررور )ل 373م  ذ 1911هررر(  مختررار الصررحاح  المطبعررة الرليررة  القرراهص   666بكررص  ررن  بررد القررادر الحنفرري ت 

مرراد    )د.ت(      يررصمت جرر ل  دار صررادر  الطبعررة األملررى 15لسرران العررصل  هررر(  711الفاررل محمررد  ررن مكررصم  ررن  لررى ت 
م  2004ل م مت اللغة العصبية  المع رم الوسريي  مكتبرة المرصمق الدمليرة  الطبعرة الصابعرة  القراهص   173  ذ 10 رج) صق(  

ل إدمارد سرررعيد  تعقيبرررات  لرررى االستمرررصاق  تصجمرررة: صررربحي حديررردي  الم سسرررة العصبيرررة للدراسرررات مالنمرررص  الطبعرررة 480ذ 
ل  لرررري  ررررن إ ررررصابيم الحمررررد النملررررة  االستمررررصاق مالدراسررررات اإلسررررالمية 137 -99  62 -33  ذ م1996األملررررى   يررررصمت 

(  مكتبرة التوبرة  الطبعرة األملرى  الصيراض  3)مصادر االستمصاق مالمستمصمين ممصدريتحم(  موسو ة الدراسات االستمرصايية )
المصررررصية العامررررة للرتررررال  ل  لررررى حسررررن الخصبرررروطلى  المستمررررصمون مالترررراريخ اإلسررررالمى  الحيئررررة 183 -117  ذ م1998
ل 122 -5ذ   م2006ل يحيررررى مررررصاد  مع ررررم أسررررمال المستمررررصمين  دار الرترررر  العلميررررة   يررررصمت  136 -5م  ذ 1988

المتمررصمين  م لررة  لأهداإلرر  مررت تحليررل م قررد أرا –دماإلعرر   –تطرروره  - مرر ت  –مصرى بامررل صررال  المرربي   االستمررصاق مفحومرر  
 ل204 -187 م  ذ2007  50لمستنصصية  العدد كلية التصبية األساسية  ال امعة ا

Lewis (B.), the Question of Orientalism, In New York Times Review of Books, 24 June, 1982, 

pp. 49-56; Mackenzie (J. M.), Orientalism: History, Theory and the Arts, Manchester 

University Press, Manchester and New York, 2004, pp. 1-19. 
لمعصإلة الم يد  ن دمر تصاميص المستمصمين إلي م ا  اآلثار اإلسالمية  وج   ام  مالفنون اإلسالمية  وج  ياذ  ا ظص:  (2)

ثرصمت  كا رة  مصرص إلرري  يرون الغصبرال مررن الصحالرة مالفنرا ين ماألدبررال )القرصن التاسرت  مررص(  م لردان  دار المرصمق  الطبعررة 
ل أحمرد إ رصابيم أحمررد  أثرص البيئررة المصرصية  لرى المصررورين المستمرصمين يررال  57 -7  ذ 2  مررج م2003 ال ا يرة  القراهص  

محمرد ل 46 -1  ذ م1992القصن التاست  مص  مخطوا رسالة ماجستيص  مقدمة إلى بليرة الفنرون ال ميلرة  جامعرة حلروان  
ة إلري مصرص إلري القرص ين ال رامن  مرص مالتاسرت  مرص دراسرة  لي  بد الحفي   دمر ال اليرات األجنبيرة مالعصبيرة إلري الحيرا  الفنير

إلخرص  ة حلرل 811 -22ذ   م2000أثصية حاارية مثائ ية  مخطوا رسالة دبتوراه  مقدمة إلى بلية اآلثار  جامعرة القراهص   
ت  مرررص  رردا  دراسرررة لرربعض آثررار مدينرررة القرراهص  إلرري أ مرررا  الصحالررة األمربيررين يرررال  القررصمن السررابت  مرررص حتررى التاسررمحمررد 

ربيرت أحمرد سريد أحمرد   ل30 -9  ذ م2002الميالدي  مخطوا رسرالة ماجسرتيص  مقدمرة إلرى بليرة اآلثرار  جامعرة القراهص   
-13تصررراميص الممرررصق اإلسرررالمي مداللتحرررا الحارررارية إلررري هرررول أ مرررا  بعرررض المصرررورين المستمرررصمين إلررري الفترررص  مرررن ق )

  ذ م2015تررورا   مقدمررة إلرررى بليررة اآلدال  جامعررة حلررروان  م( )دراسررة حارررارية إلنيررة(  مخطرروا رسرررالة دب20-19هررر/14
193- 248.   

(3)  Williams (C.), Nineteenth-Century Images of Cairo: From the Real to the Interpretative, 

Essay in Making Cairo medieval, edited by Nezar Al Sayyad, Irene A. Bierman and Nasser 

Rabbat, Oxford, 2005, p. 117. 

(4)  Thornton (L.), the Orientalists: Painter-Travellers, Paris, 1994, p. 70. 
 بيرررل رماررران  لودفيرررغ دميرررتش مالقررراهص   م لرررة القاإللرررة  تصررردر  رررن  رررصبة ال يرررت العصبيرررة السرررعودية )أرامكرررو السرررعودية(   (5)

 .68 م  ذ2014ص ديسمب - وإلمبص  63   الم لد6 الظحصان  المملرة العصبية السعودية  العدد
 .68  بيل رماان  لودفيغ دميتش مالقاهص   ذ (6)
 .68  بيل رماان  لودفيغ دميتش مالقاهص   ذ (7)

(8)  Williams (C.), Nineteenth-Century Images of Cairo, p. 117. 

(9)  Thornton (L.), the Orientalists Painter-Travellers, p. 70. 
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 .207   ذ2 كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مج ثصمت  (10)
 . 68  بيل رماان  لودفيغ دميتش مالقاهص   ذ (11)

 (12) Thornton (L.), the Orientalists Painter-Travellers, p. 70. 
 . 14م  ذ 2012ر ا  دلي  القاهص  المدينة.. الذبصيات  دار  حاة مصص  القاهص    (13)
 .207   ذ2الغصبال  مج  ثصمت  كا ة  مصص إلي  يون  (14)

(15)
 Thornton (L.), the Orientalists Painter-Travellers, p. 70. 

ثار جرد  حرو  اسرتعا ة دميرتش بالصرور الفوتويصافيرة  مرن  دمر    لمبسب  هذه الواميية  مالدمة الفائقة إلي رسم التفاصيل (16)
ل  بيرل 207   ذ2 كا ة  مصرص إلري  يرون الغصبرال  مرج  ثصمت أم أ   استعان  حا ج ئيا  للم يد حو  هذا الموهت  ا ظص:

 . 68 رماان  لودفيغ دميتش مالقاهص   ذ
(17)  Thornton (L.), the Orientalists Painter-Travellers, p. 70. 

(18)  Thornton (L.), the Orientalists Painter-Travellers, p. 72. 

(19)  Williams (C.), Nineteenth-Century Images of Cairo, p. 117. 

(20)  Thornton (L.), the Orientalists Painter-Travellers, p. 72. 
(21)

 .(32)لوحة رقم (، إلى 1انظر ملحق اللوحات لهذه الدراسة؛ من )لوحة رقم  

(22)  Thornton (L.), the Orientalists Painter-Travellers, p. 72. 

(23)  Thornton (L.), the Orientalists Painter-Travellers, p. 72. 
 .  207   ذ2ثصمت  كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مج  (24)

 (25) Thornton (L.), the Orientalists Painter-Travellers, p. 72. 

(26)  Williams (C.), Nineteenth-Century Images of Cairo, p. 117. 
 .14 القاهص   ذر ا  دلي   (27)
الن ررار  مررن م  لمررن المنتوجررات الخمرربية امييصهرر ات هررو صررا ت األثاثرر :صررنا ة األثرراف تنرردرج تحررت حصإلررة الن ررار   مالن ررار (28)

الفنرررون   للم يررد  ا ظررص: حسررن البا ررا  التررري تحترراج إلررى أصررل ببيررص مررن الحندسرررة   مهرري مررن الصررنا اتالصررنا ات القديمررة
 .1266  ذ 3 رج م 1966  أج ال  دار النحاة العصبية  القاهص  3  العصبيةاإلسالمية مالو ائأ  لى اآلثار 

ميسرررتعمل إلررري الطرررصق  لرررى أجررر ال العررردد األيرررصى  مال مرررت  رررواكيش   المررراكوش: أم )ال ررراكوش( هرررو المطصمرررة الصرررغيص  (29)
ا ظررص: م مررت اللغررة العصبيررة  المع ررم الوسرريي  ذ ن ال رراكوش  مالممررغوالت  م ررل: دق المسرراميص إلرري األيمررال مييصهررا   رر

 .124م  ذ 1914ل  لي إلحيم  الفنون الصناعية إلي الن ار  العملية  مطبعة التوإليم بمصص  الطبعة األملى  490
 .116األقميل: هو أدا  تستخدم إلي مطت األيمال  م مل الم قبيات إليحا   لي إلحيم  الفنون الصناعية  ذ  (30)
اللوحة من رسم بو تي   ا ظص:  لمال الحملة الفص سية  مصأ مصص  لوحات الدملة الحدي ة  تصجمرة: قهيرص المراي   دار  (31)

 .22م  الفنون مالحصف  لوحة رمم 1994الماي   الطبعة ال ال ة  
لوحررة رمررم   234  ذ 2لوحررة قيتيررة  محفو ررة ب رراليصي المتحررأ  لنرردن  ثررصمت  كا ررة  مصررص إلرري  يررون الغصبررال  مررج  (32)

227.   
  القلل  ممفصدها ملة  هي أما ي إلخارية تستخدم إلي تبصيد م صل المياه  مبا ت تقوم بمحمة ال الجرات إلري العصرص الحردي  (33)

 ررن القلررل  ا ظررص: ا ررن منظررور  لسرران   مالقلررة مررن األما رري الفخاريررة ماسررعة اال تمررار إلرري مصررص مييصهررا مررن األمطررار المررصيية
م  1937قبي محمد حسن  بنروق الفراطميين  مطبعرة دار الرتر  المصرصية  القراهص    ل563   ذ11ر العصل  ماد  )ملل(  ج

 بررد الررصلمف  ل90م  ذ 1986ل سررعاد مرراهص محمررد  الفنررون اإلسررالمية  الحيئررة المصررصية العامررة للرتررال  القرراهص   173ذ 
ل أمرل 328 -325 م  ذ1970هرصام  القراهص    لى يوسأ  الفخرار  مقرا  بكترال القراهص  تاريخحرا إلنو حرا آثارهرا  م سسرة األ

مختار  لي المحامي  أما ي المصل الفخارية مالخ فية مالمعد ية إلي العصرصين المملروبي مالع مرا ي إلري هرول م مو رة متحرأ 
 ل109 -105 م  ذ2007الفن اإلسالمي بالقاهص   مخطوا رسالة دبتوراه  مقدمة إلى بلية اآلثار  جامعة القاهص   

-Scanlon (G.T.), Preliminary Report: Excavations At Fustat, 1964, Journal Of The American 

Research Center In Egypt, Vol. 4, 1965, pp. 24-25, figs. 2 and 3. 
 .130  129لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (34)
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للفنون بالواليات المتحد  األمصيكية  ثصمت  كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  قيت  لى مماش  محفو ة بمعحد مينا وليس  (35)

 .85  لوحة رمم 364ل ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  ذ 186  لوحة رمم 193  ذ 2مج 
  تصراميص ربيت أحمرد سريد  اليات المتحد  األمصيكيةالو  -باليفور يا -بمتحأ هاجين باستوبتون قيت  لى مماش  محفو ة  (36)

 .83  لوحة رمم 361الممصق اإلسالمي  ذ 
  أم الفنررون التطبي يررة: هرري تلرر  الترري ا تررد حا اإل سرران ليارريف المنفعررة مالو يفررة األدائيررة لا رريال  المنت ررات التطبي يررة (37)

مليارريف ييمررا جماليررة تحبرر  اإل سرران متقصبرر  إلررى األ رريال الترري يسررتعملحا إلرري حياترر  اليوميررة  ا ظررص: مصررطفى محمررد حسررين 
 . 13   ذم1993مآيصمن  تصميم طبا ة المنسوجات اليدمية  جامعة حلوان  الطبعة األملى  

التطبي يرة إلري المحرور ال را ي مرن هرذه الدراسرة  ممد استعصهنا العديد من ال وا   الخراذ باسرتخدامات األدمات ماألما ري  (38)
تما رريا مررت يطررة سرريص  لملرررن سررنذبص هنررا بعاررا منحررا لال وا رر  االسررتخدامية لررادمات ماألما رري التطبي يررة مالررذي هررو بعنرروان:

 الدراسةل مت  دم ترصار أي منحا.
اررصية إلرري مرردن المررصق: استرمررراف ألرروان مائيررة  لررى مرق  محفو ررة بم مو ررة ياصررة  سرركيصس )جينيفررص(  ال قاإلررة الح (39)

  138م  ذ 2004(  مطابت السياسة  الرويرت  308للمحيي الدايلى للمن    تصجمة: ليلى الموسوي  سلسلة  الم المعصإلة )
 .28  لوحة رمم 234  ذ 1ل ثصمت  كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مج 20 كل رمم 

 .43وحة رمم   ل312ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  ذ  (40)
 .  57  لوحة رمم 79  78  ذ 2محفو ة إلي جاليصي المتحأ  لندن  ثصمت  كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مج  (41)
لرين )إدمارد ملريم(   رادات المصرصيين المحردثين   ل19  لوحرة رمرم 138ا ظص: سكيصس )جينيفرص(  ال قاإلرة الحارصية  ذ  (42)

 .  191ذ 
الروق: هو إ ال يستخدم إلي  صل المال  مييرصه مرن السروائل  ميختلرأ الرروق  رن الررول مرن حير  أن الرروق لر  م ربضل  (43)

مراد  )كرول(  ا رن منظرور  لسران العرصل   ينما ال يمتمل الرول  لى ال  الم بضل ريم استخدام بليحما إلري المرصل  ا ظرص: 
  ذ 2ر   جرررم1869ا ي  مطررص المحرريي  جرر لان   يررصمت  ل بطررصس البسرررت402  ذ 5ر جررمرراد  )كرروق(    729  ذ 1ر جرر

محمد  ن  برد الرصحمن را رد ال نيران  ألفرا  المصرنو ات الفخاريرة مالخ فيرة إلري الحارار  العصبيرة اإلسرالمية  ل 1896  1893
ية  العردد )دراسة للم را  الرداللي الت صريلي مسرتمد  مرن مع رم "لسران العرصل" ال رن منظرور(  م لرة ال مييرة التاريخيرة السرعود

 .  155 -153م  ذ 2003ال امن  السنة الصابعة  جمادي األملى  
  لوحررة رمررم 235  ذ 2لوحررة قيتيررة  محفو ررة ب رراليصي المتحررأ  لنرردن  ثررصمت  كا ررة  مصررص إلرري  يررون الغصبررال  مررج  (44)

228. 
لرة اآللرة األك رص  ريو ا  التري ممرد بران العرود طروا  مرصمن طوي  تمرب  الم هرص  هو آلة تستخدم الصيمرة للعر ف  لير العود:  (45)

  مريمرة العرود مرن ريرش النسرص  مللعود سبعة أمترار مارا فة بمعرد   رودين لررل  وترة    ف  ليحا أإلال الموسيقيين العصل
 .372 -371للم يد  ن العود  ا ظص: لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ 

أي بم مروت أربعررة  لاألمترار مررن أحمرال الحمرل بمعررد  ثالثرة أمتررار لررل  وتررةمرن آالت الطررصل الوتصيرة  متتمرركل  القرا ون: (46)
سربا تي   مالصيمرة صرغيص  إحردى ماهرعا برل ريمرة منحمرا إلري   م مصين متصا ثالثيا  ميستخدم العاقف إلي   إل  القرا ون ريمرتين

مهرري مررن النحرراس المسررط    ل ررين اإلصرربت مالخرراتم أم الرمررتبان  يلبسررحا العرراقف  مرر يوا  مررن مررصن ال رراموس  الح ررم رييقررة
  للم يررد  ررن آلررة القررا ون  ا ظررص: لررين )إدمارد ملرريم(   ررادات المصررصيين مي عررل العرراقف ما و رر   لررى رببتيرر  اسررتحالال للعرر ف

 .371 -370المحدثين  ذ 
 .368لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (47)
 . 371لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (48)
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 الحيئررة  (88) العرردد المصررصيين  ترراريخ سلسررلة المصررصية  الموسرريقى مترراريخ الموسرريقي التررذمق  قبرري  توإليررم الحميررد  بررد (49)

 النصررأ إلرري القرراهص  مدينررة إلرري الحررصف طوائررأ الطررويي  السرريد  بيررل ل110 ذ م 1995 القرراهص   للرتررال  العامررة المصررصية
 .96 ذ م 2009 القاهص   للرتال  العامة المصصية الحيئة  1890 -1841  مص التاست القصن  من ال ا ي

 .366لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (50)
"الربالذ"  متلعر   :ميطلرم  ليحرا إلري ريرف مصرص  إلي مهت المال  مهى تصنت من الفخار مالخر ف : إ ال يستخدمال ص  (51)

إلرروق   متحملحررا النسررو   ص ررامة مترر  م  بررل يرروم  دمرا هامررا إلرري األريرراف  يصوصررا أل حررم يملئررون  حررا المررال مررن األ حررار مالتررصت
رؤمسررحن  متسررتخدم أياررا إلرري تعبئررة العسررل األ رريض ماألسررود  مالخررل  متسررتخدم بررذل  إلرري تخرر ين ال يررت مالسررمن  ملحررا  رركل 

إلري برل الربالد ماألمطرار )مبرل معصإلرة الميراه   مال صار من أك ص األما ي  ريو ا  من اإل ااج متحصل  لى درجة أكبص  ياذ
  ررن ال ررصار  ا ظررص: لالسررتعما  اليررومي   ألسررص  ماحررد   إلرا ررت ال ررص  الربيررص  تصررنت لحرردف حمررل الميررا  لالموصررلة باأل ا يرر (

؛ 39م  ذ 1908كيررة لابررال اليسررو يين   يررصمت  لبنرران  السرريد أدي  رريص  بتررال األلفررا  الفارسررية المعصبررة  المطبعررة الراثولي
إلاي   محمود  بد الخالم الوبيل  الموار جحاق العرصمس إلري مصرص إلري  صرص سرالطين الممالير   دار  حارة المرصق  الطبعرة 

ألفررا  المصررنو ات الفخاريررة   ال نيرران ل محمررد114أما رري المررصل  ذ   ل أمررل المررحامي 116م  ذ 2001األملررى  القرراهص   
مخطروا رسرالة ماجسرتيص  مقدمرة ستخدام إلري مصرص  قين  محمد سالم  اإل تاج الخ إلي  ائت اال؛ 139  138مالخ فية  ذ 

 .90  15م  ذ 1974جامعة حلوان    الفنون التطبي يةإلى بلية 
 .53 لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ (52)
األملررى محفو ررة بمعررصض سرروثاميتون للفنررون  مال ا يررة محفو ررة بررالمتحأ األ ررمولي ب كسررفورد  ثرررصمت  :قيتيتررانلوحترران  (53)

 .327 -326  لوحة رمم 341  ذ 2 كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مج 
 .60لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (54)
  لوحررة رمررم 187  ذ 2مت  كا ررة  مصررص إلرري  يررون الغصبررال  مررج لوحررة قيتيررة  محفو ررة ب رراليصي المتحررأ  لنرردن  ثررص  (55)

178  . 
 .195 لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ (56)
 .18  لوحة رمم 278قيت  لى مماش  محفو ة بم مو ة ياصة  ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  ذ  (57)
ل ثصمت  كا رة  مصرص 21  لوحة رمم 140)جينيفص(  ال قاإلة الحاصية  ذ محفو ة بم مو ة ياصة  ا ظص: سكيصس  (58)

  لوحرة 314 -313ل ربيرت أحمرد سريد  تصراميص الممرصق اإلسرالمي  ذ 23  لوحة رمم 229  ذ 1إلي  يون الغصبال  مج 
 .44رمم 

ال جاج الصميم األ يض المفاف عبار   ن بول من مهي القصاية: بلمة اصطالحية تعني أدا  اإلهال  ال جاجية الصغيص    (59)
مخصمطرري المرركل متسررت الفوهررة اي مررات مسررط  أم مررد   بمرركل يمررب  القصطرراس  متسررتخدم القصايررة إلرري الممرركامات  مالتنررا يص  

حي  تما بال يت ميمعل الفتيل الذي يستمد من هذا ال يت لإلهال   مترون م مد  ب  بوبرة رأسرية يوهرت  لمال صيات  مالقناديل
يل  لى جسم طاف  لى سط  ال يت  ممد يكون  حا بالدايل مكان لت بيت  رمعة لإلهرال   م ت برت إلري طرار  التنرور إليحا الفت

مخطروا رسرالة ماجسرتيص  مقدمرة أم ال صيا لإلهال   ا ظص: مايسة محمود دامد  الممركامات ال جاجيرة إلري العصرص المملروبي  
 اصم محمد رقق  مع رم مصرطلحات العمرار  مالفنرون اإلسرالمية  ل 59  58م  ذ 1971إلى بلية اآلدال  جامعة القاهص   

حسررني محمررد  ويصررص  اآلثررار اإلسررالمية  مكتبررة قهررصال المررصق   ل61  ذ م2000مكتبررة مررد ولي  الطبعررة األملررى  القرراهص   
اإلهررررال  الطبيييررررة ممسررررائلحا الصررررناعية إلررررى العصررررور  ل قينرررر  طررررايت أحمررررد   ناصررررص379 -378م  ذ 1998القرررراهص   

إلسالمية  بح  همن أبحاف الرتال التذبارى لاثارى الدبتور محمد السيد غيطراس  دراسرات مبحروف إلرى اآلثرار مالحارار  ا
اإلسالمية  الرتال ال ا ى )الفنرون(  صرادر  رن م لرة بليرة اآلدال  جامعرة سروهاج  دار الوإلرال  الطبعرة األملرى  اإلسركندرية  

 .47  ذ 46  ذ 31م  حا ية رمم 2005
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ال صيا: أدا  من أدمات اإلهرال   اات مناديرل قيتيرة  اسرتخدمت إلري العصرصين المملروبي مالع مرا ي ممرا تالهمرا إلري مصرص   (60)

  ا تمررصت إلرري القصررور  مالرردمر المملوبيررة  مالوحرردات المعماريررة االجتماعيررةمبا ررت تعلررم إلرري أسررقأ ال وامررت مالمرردارس  بمررا 
ل محمرد أمرين  ليلري 62 اصرم رقق: مع رم مصرطلحات العمرار  مالفنرون  ذ مبان لحا أ ركا  متعردد    رن ال صيرات  ا ظرص: 

  قينرر  طررايت ل 27م  ذ 1990 لرري إ ررصابيم  المصررطلحات المعماريررة إلررى الوثررائم المملوبيررة  ال امعررة األمصيكيررة بالقرراهص   
   47 ناصص اإلهال   ذ 

Wiet (G.), Catalogue Général du Musée Arabe du Caire: Objets en Cuivre, Cairo, 1984, pp. 29 

and 45, pls. XXII and XXIII; Abouseif (D.), Mamluk And Post-Mamluk Metal Lamps, Cairo, 

1995, pp. 28-29. 
 .  92لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (61)
لرين )إدمارد ملريم(   رادات المصرصيين المحردثين  ل 19  لوحرة رمرم 138ا ظص: سكيصس )جينيفرص(  ال قاإلرة الحارصية  ذ  (62)

 .184  لوحة رمم 411  ذ 1ثصمت  كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مج ل 191ذ 
 .140  139لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (63)
خدام   ميتررون اإل صيرم السرت اإل صيم بلمة من أصل إلارسي  مهو إ ال يستخدم إلري حفر  مصر  المرال مييرصه مرن السروائل (64)

ه )أ ررى الحسررن مررن القا ررد   مالبرردن  مالصيبررة  مالغطررال  مالم رربض  مالب برروق "الصررنبور"  للم يررد  ررن األبرراريم  ا ظررص:  ا ررن ِسرريدق
أجر ال  دار إحيرال الترصاف  5هر(  المخص   تحقيم: يليرل إ رصاهم جفرا   458 لى  ن إسما يل النحوي اللغوي األ دلسي ت 

ل حسرين 6السيد أدي  يص  بتال األلفا  الفارسية المعصبرة  ذ ل 199  ذ 3ر م  ج1996عة األملى   يصمت  العصبي  الطب
سررعيد محمررد مصرريلحى  أدمات مأما ررى المطرربخ المعد يررة إلررى العصررص  ل376 بررد الررصحيم  ليررو   المعررادن  بتررال القرراهص   ذ 

 مل 123ه  123م  ذ 1983المملوبى  مخطوا رسالة دبتورا   مقدمة إلى بلية اآلثار  جامعة القاهص   
Dimand (M. S.), Near Eastern Metal Work, Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, Vol. 

XXI, 1926, pp. 193-199. 
 .   5   كل رمم 123محفو ة بم مو ة ياصة  ا ظص: سكيصس )جينيفص(  ال قاإلة الحاصية  ذ  (65)
 . 45  لوحة رمم 316 -315ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  ذ  (66)
  406  ذ 1ثصمت  كا رة  مصرص إلري  يرون الغصبرال  مرج   149لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (67)

 .  180لوحة رمم 
الرل ة: هي أدا  تستخدم لحمل األقيار  مبا ت تصنت إلي يالبية األحيان من الصيام  ممد مصلنا منحا م مو ة ببيرص  مرن  (68)

الررصلمف  لررى يوسررأ  ل  بررد 97العصررص الفرراطمي  للم يررد  ررن الرل ررات  ا ظررص: قبرري محمررد حسررن  بنرروق الفرراطميين  ذ 
 ل 118الوبيل  الموار  ذ  ل إلاي  302 -301النحرت  بتال القاهص   ذ 

Elisséeff (N.), "An alabaster water-jar", Bulletin of the Museum of Fine Arts, 1947, pp. 35-38; 

Knauer (E.R.), "Marble jar-stands from Egypt", Metropolitan Museum Journal, vol. 14, 1979, 

pp. 67-101. 
ال يررص: إ ررال يسررتخدم إلرري حفرر  السرروائل  ميتميرر  إلرري يالبيررة األحيرران بكبررص ح مرر   مبرران يصررنت مررن الفخررار  أم الصيررام   (69)

مييصهما من مواد الصنا ة  للم يرد  رن األقيرار  ا ظرص: محمرد مصرطفى   ير   الم ملرة بمرورد لميراه المرصل بمنمرآت القراهص  
المررحامي  أما رري  أمررل ل152 -151م  ذ 1977 العرردد ال ررا ي  جامعررة القرراهص      م لررة بليررة اآلثررارإلرري العصررص المملرروبي

 ل116المصل  ذ 
Knauer (E.R.), Marble Jar Stands from Egypt, p. 67, fig. 59. 

 ، انظر: 34( رقم سجل 70)

Wiet (G.), Album du Musée Arabe du Caire, Le Caire, 1930, p. 12. 
   ا ظص: 35 رمم س ل (71)

Wiet (G.), Album du Musée Arabe du Caire, p. 11. 
(72)

معرض الفنون التذكاريةة لجامعةة روسترةتر )الوتيةات المتحةدب(، ربمة  يحمةد سةمد، س ةاوير بزيت على قماش، محفوظة  

 .67، لوحة رقم 342المترق اإلسالمي، ص 
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مررن  ررقين: األملررى " ررمت"  مهررى  صبيررة  مال ا يررة "دان"  مهررى إلارسررية  جمررت  ررمعدان  مالمررمعدان: بلمررة تترررون المررما د:  (73)

بمعنى: مكان  أم م ال  مالمعنى اإلجمالي المكران التري توهرت فير  المرمعة  مهرو مسريلة مرن مسرائل اإلهرال  المتنقلرةل حير  
مأحيا ررا إهررال   لمالحوا يررت  مالحا ررات  مالمنرراق   تعتبررص المررما د مررن مسررائل اإلهررال  االجتماعيررة لإل ررار  الدايليررة للقصررور

متعتمد إهالتحا  لى المرموت  ممرد ا تمرصت صرنا ة المرما د بمصرص مالعرالم اإلسرالمي منرذ القرصن   دايلية للمنمات المعمارية
منذ  داية الفرت  العصبري حترى  حايرة العصرص  المما د المصصية إلي العصص العصبي  آما  أحمد حسن العمصي  ا ظص:م  9هر/  3

  ل أحمررد  بررد الررصاقق أحمررد17  ذ م1965جامعررة القرراهص     بليررة اآلدال  مقدمررة إلررى رسررالة ماجسررتيص مخطرروا  المملرروبي
م  2001  الطبعرة األملرى  القراهص    الفنون اإلسالمية حتى  حاية العصص الفاطمي  منمورات بلية اآلدال  جامعرة  رين  رمس

 ل 48اإلهال   ذ  ل قين  طايت   ناصص73  لوحة 125ذ 
Fehérvàri (G.), Islamic metalwork of the eighth to the fifteenth century in the Keir collection, 

London, 1976, p. 124. 
ربيرت حامرد يليفرة  إلنرون   ممصدرهما مسم ثال  أمماف  ممارد  من مس د ألتى  صمم  ا ظص: 4648  4647رمم الس ل  (74)

  م2004الطبعرة ال ال رة  القراهص   مكتبرة قهرصال المرصق  م  1805هرر / 1220 –م 1517هرر / 923القاهص  إلري العحرد الع مرا ي 
محمررد  لرري  بررد الحفرري   أ ررغا  المعررادن إلرري القرراهص  الع ما يررة إلرري هررول م مو ررات مترراحأ  ل48لوحررة رمررم   84  83ذ 

 .27  ذ م1995القاهص  م مائصها األثصية  مخطوا رسالة ماجستيص  مقدمة إلى بلية اآلثار  جامعة القاهص   
 قيت  لى مماش  محفو ة بم مو ة ياصة  ا ظص: (75)

Minneapolis Institute of Arts, European paintings from the Minneapolis Institute of Arts, 

Praeger Publishers, 1971, p. 254, pl. 134. 
  لوحرة 151  150  ذ 2لوحة قيتية  محفو ة بمعصض المتحأ  لندن  ثصمت  كا ة  مصرص إلري  يرون الغصبرال  مرج  (76)

 .  143رمم 
  لوحررة رمررم 156  ذ 2لوحررة قيتيررة  محفو ررة بمعررصض المتحررأ  لنرردن  ثررصمت  كا ررة  مصررص إلرري  يررون الغصبررال  مررج  (77)

148  . 
بصسي المصحأ: هو االسم الذي أطلقت  الوثائم المملوبية مالمصاجت  لى األدمات الخاصة بحمل المصحأ  ند القصال ل  (78)

بصسري   ين متسراميين متردايلين مرن الوسري  ا ظرص: حسرن البا راممن ال  أطلم  لى بصسري المصرحأ الرذي يتخرذ  ركل لروح
ل بو ررل )أر سررت(  الفررن اإلسررالمي  تصجمررة أحمررد موسررى  دار صررادر   يررصمت  لبنرران  588المصررحأ  بتررال القرراهص   ذ 

أثراف المصرحأ إلري مصرص إلري  صرص الممالير   مكتبرة قهرصال المرصق    ل إلاي   محمود  بد الخالم الوبيل114م  ذ 1966
 .  28  27  ذ 2004طبعة األملى  القاهص   ال 
  ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  61786مهي لوحة مطبو ة  محفو ة بمتحأ فيكتوريا مألبصت  لندن  رمم  (79)

 .29  لوحة رمم 292  291ذ 
 . 59  لوحة رمم 225 صيس داإلين  الفن العصبي  مكتبة لبنان  )د.ت(  ذ  (80)
ميالبرا مرا يتصرل الغطرال  لمتتررون إلري الغالر  مرن البردن  ماليرد  مالغطرال  دا  تسرتخدم إل رداد مت حير  القحرو الرنرة هري أ (81)

 ررن باليررد  ررن طصيررم مفصررالت بسرريطة  حتررى ال يسررقي الغطررال أثنررال  مليررة الصرر   مب يررصا مررا ي يررذ الغطررال المرركل المقبرر   
هرر: 13م محترى  حايرة القرصن 16هرر: 10اتحا إلي مصص من القصن الرن   ا ظص:  صام  اد  مصسي الفصمامي   يوت القحو  مأدم 

ل 240  239م  ذ  1998رسررالة ماجسررتيص  مقدمررة إلررى بليررة اآلثررار  جامعررة القرراهص    م دراسررة أثصيررة حاررارية  مخطرروا19
   يرصمت  األملرىالطبعرة مصي الحسين  من معالم الحاار  العصبية اإلسالمية  الم سسة ال اميية للدراسات مالنمرص مالتوقيرت  

 .152م  ذ 1993
الفن ان الصغيص دميرم الصرنت   :الصنعة مالمحار   مإلن ان البيمة أي ي:يعن  هو لف  إلارسي إللف  "البيمة": إلن ان البيمة (82)

لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحردثين    ن إلن ان البيمة  ا ظص:  الذي ال  صم  )م بض( ل   ميستخدم لمصل القحو 
ل 49أحمررد السررعيد سررليمان  ت صرريل مررا مرد إلرري ترراريخ ال بصترري مررن الرردييل  دار المعررارف  القرراهص   )د.ت(  ذ  ل145 ذ
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ل 40م  ذ 1990محمرد أحمررد دهمرران  مع رم األلفررا  التاريخيررة إلري العصررص المملرروبي  دار الفررص  الطبعررة األملررى  دممررم  
ل أ رور محمرود ق راتي  مع رم مصرطلحات التراريخ مالحارار  اإلسرالمية  دار قهرصان  294 يروت القحرو   ذ    صام الفصمامي 

 .71م  ذ 2011الطبعة األملى   قّمان  
 صف الفن ان: مال مت أ صف  ميطلم  ليحا حمائل إلنا  ين القحو   مي يذ الظصف المكل الر سي  ميسرتخدم الظرصف إلري  (83)

 ررا صم  )ج.(  دراسررة إلرري  ررادات متقاليررد سرركان مصررص المحرردثين   ررصف الفن رران  ا ظررص:    ررن يلرر مهرت الفن رران البيمررة  دا
لرين )إدمارد ملريم(   رادات ل 152  ذ 1ر   جر1992موسو ة مصأ مصص  تصجمة: قهيص الماي   الطبعرة ال ال رة  القراهص   

 .360 يوت القحو   ذ    صام الفصمامي  ل145 المصصيين المحدثين  ذ
 .76  لوحة رمم 353 لى يم   محفو ة بم مو ة ياصة  ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  ذ قيت  (84)
 .145 لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ (85)
مهو أياا  ب  الديان )توتون جبويي(  مميل  لأم الماسور   أم العصا  األ بوبة من التصبية جبوق مجوبوق  مهيالُمُب   (86)

مالمرب  عبرار   رن أ بوبرة إلري أحرد طصإليحرا   الخباق  مهي تعصي  جوبة  مالموب  مالصوبج لغتان في  يمبة أن الموب  )هكذا(
 ررن   لقررد برران يطلررم أحيا ررا  لررى المررب   ررود الررديان  م مإلرري الطررصف اآليررص م مررص  )ح ررص الررديان(  وهررت إليحررا التبررغ  مبسررم

(  ذ  رربق ق كلرروت برر  )أ.ل.(  لمحررة  امررة إلررى مصررص   ل471الُمررُب   ا ظررص: م مررت اللغررة العصبيررة  المع ررم الوسرريي  مرراد  ) ق
ل أحمرررد السرررعيد سرررليمان  361 -360م  ذ 2011تصجمرررة: محمرررد مسرررعود  مطبعرررة دار الرتررر  مالوثرررائم القوميرررة  القررراهص   

ل  صرررام 98أدى  رريص  بترررال األلفرررا  الفارسررية المعصبرررة  ذ  ل السررريد134  133ت صرريل مرررا مرد إلررري ترراريخ ال بصتررري  ذ 
 .262 -258  244 -243الفصمامي   يوت القحو   ذ 

الديان   ميتوج ال  ح ص  تترون النصجيلة من  دن بصمي المكل ثم ريبة  النصجيلة: من أدمات التديين  ممن حي  المكل (87)
إلري األصرل  " صجيلرة"طلرم لفظرة يم   إلي الغال  تما النصجيلرة ثل يحرا مرالثم يخصج من منتصأ البدن أ بوبة الديان أم الالي  م 

 لى ثمص  جوق الحند  مإلي  فس الومت تد   لى أدا  التديين التي يستخدم إليحا التنبا  للتديين  ملقد بران يسرتخدم ثمرص  جروق 
ص الررداين  ماآليررص ينفررذ مررن ياللرر  الحنررد المفصيررة إلرري صررنت هررذه األدا   حيرر  ت قرر  جرروق  الحنررد ثقبررين األم  يوهررت إلومرر  ح رر

ممرررد ديلرررت الرلمرررة إلرررى اللغرررة التصبيرررة بصررريغة  اربرررل   الفارسرررية األصرررل " اربيرررل"تعصيررر   " صجيرررل"مبلمرررة   الرررالي أم األ بوبرررة
حير   لمالنصجيلة  و ان بما يخبص را  رذل   يبرور  أم  صجيالت مأحيا ا تعصف النصجيلة بالمب  الفارسي  مجمعحا أراجيل  م اربل 

ميصنت بصسي الرديان )ح رص الرديان(   إليتخذها من جوق  الحند ليقصر أن الصجل العادي يصنت  صجيلت  ب ري  مسائل ممكنة
يابررة يليظررة  أمررا النرروت ال ررا ي فيصررنت ال رر ل السررفلي إليحررا  يميسررتخدم  رردال مررن الررال  مبينحمررا أ بوبررة مررن الخمرر   مررن الفخررار

أرجررل لتوهررت  3ا برران مررن الصررع  اسررتوال هررذا البرردن الرررصمي للنصجيلررة  إلصررنت لحررا ملمرر  )البرردن( مررن النحرراس أم أي معرردن
م اد  ال تستخدم العامة هرذه النرصجيالت للتسرلية مالترديين إلقريل  رل للتدإلئرة أيارا  للم يرد  رن النصجيلرة  ا ظرص: بطرصس    ليحا

ل السرريد أدى 13تراريخ ال بصتري  ذ  أحمرد السرعيد سررليمان  ت صريل مرا مرد إلرري ل2153   ذ2ر البسرتا ي  مطرص المحريي  جرر
 .265 -264 يوت القحو   ذ   ل  صام الفصمامي 151 يص  بتال األلفا  الفارسية المعصبة  ذ 

(88)
 .12  لوحة رمم 270  269ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  ذ  

 .18   كل رمم 136محفو ة بم مو ة ياصة  سكيصس )جينيفص(  ال قاإلة الحاصية  ذ  (89)
(90)

 .34  لوحة رمم 300 -299ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  ذ  
 .   24  لوحة رمم 231  230  ذ 1ثصمت  كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مج  (91)
 .246  يوت القحو   ذ   صام الفصمامي  (92)
 .13  لوحة رمم 271ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  ذ  (93)
ل ثصمت 20   كل رمم 138ألوان مائية  لى مرق  محفو ة بم مو ة ياصة  سكيصس )جينيفص(  ال قاإلة الحاصية  ذ  (94)

 . 28  لوحة رمم 234  ذ 1 كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مج 
 .43  لوحة رمم 312ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  ذ  (95)
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 .76  لوحة رمم 353ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  ذ قيت  لى يم   محفو ة بم مو ة ياصة   (96)
ْتصق  ما اْستقتقْصتق ب  من  يل بائنام ما بان  ا ن منظور (97)  .343  ذ 4 رجماد  )ستص(  لسان العصل    السُّ
"  5ل العلميرة "محمد  ن رقق  ن طصهو ي  أحكام الستص  إلي مكة مييصها محكم المرصمر  رين يردي المصرلي  سلسرلة الصسرائ (98)

 .160م  ذ 1987دار الحصمين للطبا ة  القاهص   
  ذ 1ر م  جرر2009أجرر ال  م سسررة مصطبررة   4 رراد   ررن يوسررأ العرر اقي  تمررام المنررة إلرري إلقرر  الرتررال مصررحي  السررنة   (99)

435    . 
الصررحي  المختصررص مررن  هررر(  ال ررامت المسررند256البخرراري )أ ررو  بررد   محمررد  ررن إسررما يل  ررن إ ررصابيم  ررن المغيررص  ت  (100)

 9أمور رسو    صلى    لي  مسلم مسنن  مأيامر  )المعرصمف بصرحي  البخراري(  تحقيرم: محمرد قهيرص  رن  اصرص الناصرص  
 .108  ذ 1 ر  ج510م  الحدي  رمم 2001أج ال  دار طوق الن ا   الطبعة األملى   يصمت  

 .    438  ذ 1ر  اد  الع اقي  تمام المنة  ج (101)
هررر(  المصررنأ  تحقيررم: أ رري محمررد أسررامة  ررن 235ا ررن أ رري  رريبة )أ رري بكررص  بررد    ررن محمررد  ررن إ ررصابيم اليبسرري ت  (102)

  مررج 2896الحردي  رمررم م  2008م لررد  الفرارمق الحدي ررة للطبا ررة مالنمرص  الطبعررة األملرى  القرراهص    15إ رصابيم  ررن محمرد  
هر(  سنن ا ن ماجرة  تحقيرم: محمرد إلر اد  برد 275ميني أ و  بد   تل ا ن ماج  )محمد  ن ي يد  ن ماج  الق  129  ذ 2

 .307  ذ 1 ر  ج954البامي  ج لان  دار إحيال الرت  العصبية  )د.ت(  الحدي  رمم 
(  صررحي  ا ررن ي يمرررة  تحقيررم: محمررد مصرررطفى 311ا ررن ي يمررة )أ ررري بكررص محمررد  رررن إسررحم السررلمي النيسرررا وي ت  (103)

 .409  ذ 1 ر  ج800الحدي  رمم   2003األ ظمي  ج لان  المكت  اإلسالمي  الطبعة ال ال ة  
 .127  ذ 2  مج 2883ا ن أ ي  يبة  المصنأ  الحدي  رمم ( 104)
 .108  ذ 1 ر  ج509  الحدي  رمم البخاري  صحي  البخاري  (105)
ل أ و دامد )سليمان  ن األ ع  األقدي الس سرتا ي ت 128  ذ 2  مج 2895ا ن أ ي  يبة  المصنأ  الحدي  رمم  (106)

أجررر ال  دار الصسرررالة العالميرررة  الطبعرررة األملرررى  دممرررم   6هرررر(  سرررنن أ ررري دامد  تحقيرررم:  رررعي  األر ررراؤما مآيرررصمن  275
 . 27  ذ 2 ر  ج695م  الحدي  رمم 2009

هررر  المسررند الصررحي  المختصررص مررن السررنن  نقررل العررد   ررن 261مسررلم  ررن الح رراج أ ررو الحسررين القمرريصي النيسررا وري ت (107)
العد  إلى رسو    صلى    لي  مسلم )المعصمف بصحي  مسلم(  تحقيم:  ظص محمد الفاريا ي  م لدان  دار طيبة للنمرص 

 .  228  227  ذ 1  مج 499م  الحدي  رمم 2006ألملى  مالتوقيت  الصياض  الطبعة ا
 . 18 -12محمد  ن رقق  ن طصهو ي  أحكام الستص   ذ  (108)
 .437  ذ 1ر  اد  الع اقي  تمام المنة  ج (109)
جر ل  18  هرر(  المنحراج  رصح صرحي  مسرلم  رن الح راج676 ت النومي )أ و قبصيا محيي الدين يحيرى  رن  رصف النرومي  (110)

 .216  ذ 4 ر  جم1972الطبعة ال ا ية   يصمت    دار إحيال التصاف العصبي م لدات(  9)إلي 
 .20  19للم يد  ن إلوائد الستص  للمصلي  ا ظص: محمد  ن رقق  ن طصهو ي  أحكام الستص   ذ  (111)
 . 435  ذ 1ر  اد  الع اقي  تمام المنة  ج (112)
  ذ 1ر  رراد  العرر اقي  تمررام المنررة  جررر ل27 -21السررتص   ذ ا ظررص للتفصرريل: محمررد  ررن رقق  ررن طصهررو ي  أحكرررام  (113)

438. 
  ذ 1  مررج 504ل مسررلم  صررحي  مسررلم  الحرردي  رمررم 26  ذ 1 ر  جرر76البخرراري  صررحي  البخرراري  الحرردي  رمررم  (114)

 ل230
 . 222  ذ 4 رجالنومي  المنحاج  صح صحي  مسلم  ن الح اج   (115)
 .160ذ  محمد  ن رقق  ن طصهو ي  أحكام الستص   (116)
 .82 لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ (117)
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  مالصندمق م ال مرن يمر  أم معردن الصندمق  مهو صندمق بالفارسية  مالظاهص أن الرلمة رمسية مهي  حا (118)

اإلسالمى   رده مرد م اا  ظص ا إلى الصندمق إلي يال  العصص   تحف  في  الرت  مالمالبس م حوها  م حوهما مختلأ األح ام
إلحنا  صناديم لحف  المالبس مالما   مصناديم لحف  الحلي مالم وهصات ) كم يات(  مصناديم  لاستخدم إلي أيصاض ب يص 

مصررناديم مصررفحة بالنحرراس مالررذه  مالفاررة  مصررناديم مررن العرراج   لحفرر  المصرراحأ بعاررحا مكسررى بال لررد أم الفسيفسررال
توهت إلي المساجد للتبصت بالما   متوا يت يمبية توهت إلوق القبورل حي   رصت  ل ذمر لحف  األ يال ال مينة  مبذل  صناديم

ل السرريد أدى  رريص  بتررال 525م مررت اللغررة العصبيررة  المع ررم الوسرريي  ذ المصررصيون إلرري صررنا تحا   ررن الصررندمق  ا ظررص: 
عبي إلري مصرص متطبيقاتحرا إلري أ رغا  محمود بامل السيد  ال يم الفنيرة إلري الصرندمق المرل 108األلفا  الفارسية المعصبة  ذ 
ل محمد  لي 17م  ذ 1972مخطوا رسالة ماجستيص  مقدمة إلى المعحد العالي للتصبية الفنية  الخم  بالمصحلة اإل دادية  

ها ررم يارريص حسررن الحسرريني  التنرروت المرركلي مالتقنرري إلرري قيررارف صررندمق ل 46 -44 بررد الحفرري   أ ررغا  المعررادن  ذ 
 .  211م  ذ 2008  جامعة بغداد  49ية  م لة األكاديمي  العدد مممب  الحاص  الرا م

  لوحرة رمرم 50  ذ 2 يرون الغصبرال  مرج  لوحة قيتية  محفو ة بم سسة بصيستي  نيويور   ثرصمت  كا رة  مصرص إلري (119)
35  . 

لوحررة رمررم   230  ذ 2لوحرة قيتيررة  محفو رة ب رراليصي المتحررأ  لنردن  ثررصمت  كا رة  مصررص إلرري  يرون الغصبررال  مرج  (120)
223  . 

  لوحرة 331  ذ 2لوحة قيتيرة  محفو رة بم مو رة ياصرة  هيوسرتون  ثرصمت  كا رة  مصرص إلري  يرون الغصبرال  مرج  (121)
 .314رمم 

كة ) تمديد الدا  مإلتححا(: ما استوى من الصمل  مبنال ُيسرط  أ راله لل لروس  لير   ممقعرد مسرتطيل مرن يمر  يالبرُا  (122) الدَّ
كرررةُي لقرررس  ليررر  مال مرررت  ) تمرررديد الررردا  مبسرررصها(: جمعحرررا دبررر  مدبرررا  هررري اصرررطالح  رررامي يعنررري  "دبررر " م "ِدبرررا "  مالدِّ

كررة  ا ظررص:  اصررم  المسررطبة  مالمكرران المصتفررت  مبنررال يسررط  أ رراله لل لرروس  ليرر   ممقعررد مسررتطيل مررن يمرر  يالبررا   ررن الدِّ
ل م مرت اللغرة 646  ذ 1ر جرص المحريي  بطرصس البسرتا ي  مطر  ل109 -108رقق  مع م مصطلحات العمار  مالفنون  ذ 

 . 292العصبية  المع م الوسيي  ذ 
السصيص المن د الم ين  تعصي  امر   الفارسرية   رن األريكرة  ا ظرص:  :هي األريكة: مقعد من د  مال مت أري   مأرائ   أم (123)

ل م مرررت اللغرررة 9المعصبرررة  ذ ل السررريد أدى  ررريص  بترررال األلفرررا  الفارسرررية 23  ذ 1ر بطرررصس البسرررتا ي  مطرررص المحررريي  جررر
 . 14العصبية  المع م الوسيي  ذ 

إلومحرا  ملرم  بحمرل صروا ي الطعرام -حردي ا–مال  الرتباطحرا  "لكصاسي العمال" ا ت تسمية هذا النوت من الرصاسي باسم  (124)
 ليحررا ممررا  م  مررا اسررتخدمت إلرري  ررد  م ررائأ أيررصى أمكررن التعررصف ليقتصررص اسررتخدام هررذه الرصاسرري  لررى تلرر  الو يفررة إلحسرر 

مررن ممرراهداتحم  بمررا أإلادتنررا ل مممررا سرر ل  الصحالررة العررصل ماألجا رر  الررذين قارما مصررص  أمرده الم ريررون القرردامى إلرري م لفرراتحم
تصاميص المخطوطات اإلسالمية الم ممة إلي التحقم مرن م رائأ بصاسري العمرال  ميمكرن القرو  أن هرذه الرصاسري با رت بم ابرة 

دايرل المسراجد   أم صرناديقحا الربيرص   إلرا ت تستخدم إلري حمرل المصراحأ المرصيفة لومحامناهد مخصصة لحمل ما يوهت إل
إلررري العصرررص المملررروبي  بمرررا با رررت تسرررتخدم إلررري حمرررل المرررما د المارررال  لررريال بالمسررراجد أم القصرررور    أم القصرررور القاهصيرررة

التررري يتطلررر   لالررر  مرررن األدمات مييرررص  مالمبرررايص  مالعلررر   ماسرررتخدمت أيارررا إلررري حمرررل آ يرررة المرررصال المختلفرررة  مال هصيرررات
 -532 القراهص   ذبترال حسرين  برد الرصحيم  ليرو   بصسري الناصرص    ا ظرص: اسرتخدامحا مهرعحا مصتفعرة  رن سرط  األرض

534  . 
 نرررد المرررصيف  أطلقررت الوثرررائم المملوبيررة مالمصاجرررت اسررم " بصسررري المصررحأ"  لرررى األدمات الخاصررة بحمرررل المصررحأ  (125)

أم صرندمم   المرصيف  حمل المصحأ  :ممنحا: الرصسي المسدس  المعصمف  ر "كصسي العمال"  الذي بان من م ائف   القصال 
ل حسرين  برد الرصحيم  ليرو   588بصسري المصرحأ  بترال القراهص   ذ   للم يد  رن "كصسري المصرحأ"  ا ظرص: حسرن البا را
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مع ررررم  ل  اصررررم رقق 28 -27المصررررحأ  ذ  أثرررراف  ل إلرررراي   الوبيررررل534 -532 القرررراهص   ذبتررررال كصسرررري الناصررررص  
 ل255- 254مصطلحات العمار  مالفنون اإلسالمية  ذ 

- Briggs (M.S.), Mohammedan Architecture in Egypt and Palestine, vol. 1, Oxford, 1924, p. 

75; Gayet (A.), Les Art Arabic, Paris, 1893, p. 232; Yeomans (R.), the art and architecture of 

Islamic Cairo, Lebanon, 2006, p. 177; Migeon (G.), Manuel D ' Art Musulman, Paris, 1907, 

vol. 11, pp. 109-110, figs. 92 and 93. 
أي موهرت  :م "المحبص " هي م ال يستخدم لحف  أدمات ممواد الرتابة  ميطلم  ليحا: "المقلمة": أي م ال األمالم  :الدما   (126)

مهى ما يكت  من   ممرد قاد االهتمرام بصرنا تحا إلري العصرص اإلسرالمي   رن الردما    :الحبص  بما أطلم  لي  أياا اسم "الدما "
ل محمد طاهص الرصدي المكي 157  ذ 4 رجماد  )حبص(    276  ذ 14 رجماد  )دما(  لسان العصل    ا ظص: ا ن منظور

ة فيمرررا مرد إلررري الخرري مآالت الرتابرررة   رررصبة مكتبرر  ممطبعرررة مصرررطفى البررا ي الحلبررري مأمالده بمصرررص  حسرررن الد ابرر  الخطرراا
ل  حرا أ رو بكرص أحمرد 600 -598الردما  مالمقلمرة  بترال القراهص   ذ   ل حسرن البا را34 -33  ذ م1938الطبعة األملى  

خطروا رسرالة ماجسرتيص  مقدمرة إلرى بليرة اآلثرار    م إلصيلي  الدمي مالمحا ص إلى مصص منرذ  صرص الممالير  دراسرة أثصيرة إلنيرة
 .18 -17م  ذ  2004جامعة القاهص   

يوهررت فيرر  ال هررص لل ينررة"  متعررصف باسررم   بمررا  صإلحررا المع ررم الوسرريي: "م ررال مررن يرر ف م حرروهة  أم ال هصيررة  الم هصيرر (127)
إلرري   يسررتخدم إلرري مهررت ال هررور  لت ميررل المكرران  مالنمررااج الواصررلة إلينررا منحررا    مهرري م ررال""الم هصيررات"  أم "أما رري ال هررور
(  ذ  الم هصيرة   رن ليسرت برالر يص    مصص إلري العصرص اإلسرالمي ا ظرص: م مرت اللغرة العصبيرة  المع رم الوسريي  مراد  )ققهقرصق

ورات بليرررة اآلدال  جامعرررة  رررين ل أحمرررد  برررد الرررصاقق أحمرررد  الفنرررون اإلسرررالمية إلرررى العصرررصين األيررروبي مالمملررروبي  منمررر404
ممردمح رماران   ل135مع م مصطلحات العمار  مالفنون  ذ   ل  اصم رقق 94  لوحة 154م  ذ 2003 مس  القاهص   

رسررالة مخطرروا محمررود أحمررد  رسرروم العمررائص مالتحررأ التطبي يررة إلرري صررور المخطوطررات إلرري العصررصين األيرروبي مالمملرروبي  
 .166م  ذ 2006ى بلية اآلثار  جامعة القاهص   دبتوراه )ييص منمور (  مقدمة إل

  مال مرت منرا يُّ ممقنرانو  مترم تعصيفحرا أ حرا: م رال لحمرل السرائل  ي عل في  المصال  القنينة: القارمر   مهي م ال من قجاج (128)
ة )م رل قجاجرات مللقنينات  د  استخدامات  ممنحا: قجاجات تحمل الممصمبات السرائل  مليس بالاصمر  أن يكون م ال للمصل

 الرررردمال أم ال م ميررررات(  مقجاجررررات تسررررتعمل لالسررررتخدام المخصرررري )قجاجررررات العطررررور(  مقجاجررررات لالسررررتعماالت الخاصررررة
ل م مررت اللغررة 1788  ذ 2ر بطررصس البسررتا ي  مطررص المحرريي  جرر  ررن القنينررة  ا ظررص: قجاجررت ال ينررة(  -)قجاجررات الحبررص

(  ذ   ررال  بررد اللطيررف محمررد صررباح   المررة اللررون بالمرركل لتصررميم قجاجررات  ل763العصبيررة  المع ررم الوسرريي  مرراد  )مقررنَّ
 . 163  ذ 1996العطور محليام  مخطوا رسالة ماجستيص  مقدمة إلى بلية الفنون التطبي ية  جامعة حلوان  

مهي صور  مطبو ة بطصيقة الحفص  محفو ة بمتحأ داهش للفنون  نيويرور   ثرصمت  كا رة  مصرص إلري  يرون الغصبرال   (129)
 .  19  لوحة رمم 24  ذ 2مج 

 ل ميد األسرلحة اإلسرالمية  مأك صهرا تر ثيصام مإلا ليرة إلري معرار  المسرلمين  اسرتخدموه رجراالم مإلصسرا ام  مأ رد وا فير : السيف (130)
  النصررل  م مإلنررام أ ررد وا فيرر   مللسرريف أجرر ال  ررد  مهرري: مررائم السرريف أم الم رربض  بالسرريف ميرر   ا ررتحصما  حررا حتررى برران القتررا 

حيرر  يسررتخدم إلرري ييررص أممررات  لمللسرريف يمررد مهررو جفررن السرريف أم مصابرر ل مهررو يرررالف  صررل السرريفل السرريالن  م الررراللم 
ميتوسرري المسراحة  ينحررا حلقتررا   أ بفوهررة  مينتحري بكعرر إلحررو يعمررل  لررى حفظرر   مهرو عبررار   ررن يرالف يبررد لاال تبررا  مالقترررا 

سوال بان مست يمام أم مقوسام   :التعليم )تعليم السيف  ند  دم الحاجة إلي (  مي يذ الغمرد  كرل السيف ) كل  صل السيف(
ه  المخص   جا ن السيف  ا ظص:  مي  دار السريف إلري العرالم اإلسرال   بد الرصحمن قبريل 20  14 -13  ذ 2 ر ن ِسيدق

المالبرررس المملوبيرررة  تصجمرررة   ل مرررايص ) . أ.(221ل 181 -175  142 -127  62  ذ   القررراهص   )د.ت(الرترررال العصبررري
 -97  75م  ذ 1972  الحيئة المصصية العامة للرترال  القراهص   ي بد الصحمن إلحم صال  الميتى  مصاجعة متقديم: الدبتور

المعد ي للمحارل المصصي إلي  صص الممالي  دراسة أثصية  مخطوا رسالة دبتروراه  حسين  بد الصحيم  ليو   السالح ل 113
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يوجرل )أم صرا (  السريوف اإلسرالمية  تصجمرة: تحسرين  مرص ل 34 -32   ذ1974مقدمة إلى بلية اآلثار  جامعرة القراهص   
 .137 -136  112  84   ذ1988ط  أميلي  الرويت  

 لى مدر الصأس  تلبس  لى الصأس  ممن أسمائحا: "التص "  م "الخوا "  م "الخاريعة"  مدمر    مطعة من الحديد :الخوا  (131)
ألن هررذا يقرري مررن ترر ثيص  مبا ررت الخرروا  تصررنت مررن الحديررد أم الفرروالا  تبطنحررا بعررض األليرراف األسررفن ية اات المسررام الدييقررة 

سام العديد  الموجود  إلي أليراف اإلسرفنج ستمرتت مد تقت إلوق الخوا  مبا ص   مالقصد من هذا التصميم هو أن الم لهصبة موية
 رن  ميردهنل فيقروم مقرام المغفرص   ثرم يحسرن  حي  يصب  ال لرد  لرى القالر ل مو  الاصبة  ممد يديل ال لد إلي صنا ة الخوا

ل  بررد    رررن إلرررصي  125المالبرررس المملوبيرررة  ذ   ل مررايص ) . أ.(73  ذ 6ر المخصررر   جررر   رررن سرريدهاالخرروا   ا ظرررص: 
صرفال " برد ل 502  501م  ذ 2003إ داد ال ندى المسلم أهداإل  مأسس   مكتبرة الص رد  الطبعرة األملرى  الصيراض    قالالع

م(  مخطروا رسرالة 16هرر/ 10 -م12هرر/ 6تقنية األسلحة األيوبية مالمملوبية متطورها )القرصن      بد الصؤمف" سعيد الحندي
 .51 -50   ذ2001ال امعة األرد ية    بلية الدراسات العليا مقدمة استرماال لمتطلبات درجة الماجستيص 

أثنررال  رردم  سررتخدم الطسررت إلرري حمررل اإل صيررميُ حيرر   لمررن األما رري الترري تررصتبي  بعاررحا ارتباطررا مثيقرراالطسررت ماإل صيررم:  (132)
مرن يسرل األيردي أم الوهرول يتم تلقري المرال المتسرامي   إلأثنال االستخداماالستخدام  أم أثنال استخدامحما لت ميل المكانل أما 

 اصص  ن  لي  ن عياة الحارثي  تحأ األما ي ماألدمات المعد ية إلي العصص الع مرا ي )دراسرة  إلي الطست  للم يد  ا ظص:
 م  ذ1989رسرررالة دبتررروراه  مقدمرررة إلرررى بليرررة المرررصيعة مالدراسرررات اإلسرررالمية  جامعرررة أم القرررصى  مخطررروا إلنيرررة حارررارية(  

137- 138. 
 .  57  لوحة رمم 79 -78  ذ 2إلي جاليصي المتحأ  لندن  ثصمت  كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مج  محفو ة (133)
لرين )إدمارد ملريم(   رادات المصرصيين المحردثين   ل19  لوحة رمرم 138ا ظص: سكيصس )جينيفص(  ال قاإلة الحاصية  ذ  (134)

 .184رمم   لوحة 411  ذ 1ثصمت  كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مج ل 191ذ 
  لوحررة رمررم 356  ذ 2لوحرة قيتيررة  محفو رة ب رراليصي المتحررأ  لنردن  ثررصمت  كا رة  مصررص إلرري  يرون الغصبررال  مرج  (135)

336. 
  406  ذ 1ثصمت  كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مرج   149لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (136)

 .  180لوحة رمم 
 .  156لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (137)
 .150لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (138)
 .18  لوحة رمم 278قيت  لى مماش  محفو ة بم مو ة ياصة  ربيت أحمد سيد  تصاميص الممصق اإلسالمي  ذ  (139)
 .151 -150لين )إدمارد مليم(   ادات المصصيين المحدثين  ذ  (140)
  لوحرة رمرم 192  ذ 2لوحة قيتية  محفو ة إلي جاليصي المتحأ  لندن  ثصمت  كا ة  مصص إلي  يون الغصبال  مرج  (141)

185  . 
ربيررت أحمررد سرريد  تصرراميص الممررصق   SD332  بمتحررأ فيكتوريررا مألبررصت  لنرردن   ررصمم  محفو ررة مرق  لررى  ألرروان مائيررة (142)

  .62  لوحة رمم 336 -335اإلسالمي  ذ 
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 م19هـ / 13خالل القرن  فن خيال الظل في تركيا العثمانية
 في ضوء بعض النماذج الفنية المحفوظة بمتحف فكتوريا والبرت بلندن

 رمضان شعبان علي موسى                                                             
 آثاربوزارة فتش م                                                         

 ملخص البحث :
م " في ضوء بعض 19هـ / 13يتناول هذا البحث فن خيال الظل في تركيا العثمانية خالل القرن 
 وسائل أهم من الظل خيال فن النماذج الفنية المحفوظة بمتحف فكتوريا والبرت في لندن " و يعد

 أو ، الدمى مسرح أو ، يالالخ طيف أو ، الخيال ظل أو ، الخيال بشخوص ويسمى ، الترفيه
 يتوسل كان التي الوسائل تلك إلى تشير المسميات هذه ولعل ،  الخيال ذي أو ، الستار خيال

 التشابه ذلك إلى بعضها يرجع كما ، مسرحا تطلب حيث الفن ذلك ممارسة ونفي المخايل بها
 بعض الدمى وكذلك ، أوربا في شائعة كانت التي الدمى مسارح على يقدم كان وما الفن هذا بين

 من بالشرق  ارتبط قديم فن الظل البيضاء ، خيال الستارة خلف بادراجها الالعبون  يقوم كان التي
 التي التخيل أدوات عن النظر بصرف ، الوظيفة حيث من والتعليم بالوعظ وارتبط ، المكان حيث
 . الجلد أو رتون الك قصاصات من الدمى كانت سواء ،  المصورة مشاهده المخايل بها يقدم

وبدأ البحث بمقدمة ثم : القسم األول وهو الدراسة الوصفية  ثم القسم الثاني : وهو الدراسة 
 التحليلية ثم الخاتمة ونتائج البحث .

 الكلمات الدالة :
 المخايلة  -     خيال الظل  -
 القره جوز  -     طيف الخيال  -
 البابة  -              دمية -

 -مقدمة :
كبيرا بفن التشكيل والنحت هو فن  الدمى والعرائس ، ومن  ارتباطاة نوع أخر من الفنون يرتبط ثم

الجلي أن الفقهاء قد تسامحوا فيه ، وتغاضوا عن إقبال الناس على ما تسميه ) بخيال الظل( 
حيث تظهر أشباح العرائس وتحركاتها من وراء ستار ، وفي تعارض هذه العرائس بين الحقيقة 

ن هذا الفن نشأ في أخيال  صارت هذه األنواع من التمثيليات موضعا للترفيه ، ويمكن القول وال
اليونان القديمة ثم انتقل عن طريق بيزنطة إلى  البالد العربية ، ولكن الراجح أن العرب عرفوا 

ن يكو  هذا الفن عن طريق شرق أسيا وجنوبها الشرقي ، وإن لم يثبت ذلك بالدليل القاطع ، وقد
الثالث عشر أو  السابع أو الثامن الهجري / المغول هم الذين نقلوه إلى بالد العرب في القرن 

السابع الهجري  ، ومن الثابت أن مصر عرفت هذا النوع من الفن في القرن الميالدي الرابع عشر 
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ثر فن أوشاع فيها ،  وإن كان من الراجح أنها عرفته قبل ذلك ، وكما ت الميالدي  الثالث عشر /
خيال الظل المصري بنظيره فن القره جوز التركي  ، كذلك تأثر التركي بنظيره المصري ، ولعل 

 . 1 سوريا ثاني البالد بعد مصر التي وجد فيها فن خيال الظل
وسوف تنحصر دراستنا في هذا البحث على دراسة فن خيال الظل في تركيا خالل القرن الثالث 

ميالدي  في ضوء بعض النماذج المحفوظة في متحف فكتوريا عشر الهجري / التاسع عشر ال
والبرت بلندن والتي تم نشرها في بعض المراجع التركية ،  وتم اختيار هذه الفترة الزمنية ألنها 
غنية بالنماذج الفنية التي توضح فكرة البحث ، عالوة على أن هذا الفن قد وصل إلى أوج 

ا الموضوع بعض الباحثين األجانب  ، لذلك رأيت أن أقوم عظمته في تلك الفترة  ، وكتب عن هذ
هذا البحث إلثراء المكتبة العربية بهذا الموضوع الهام ، وخاصة أن بعض الباحثين الذين  بإعداد

والفنية بل تناولوه كأحد فنون المسرح  بوصف  األثريةتناولوا هذا الموضوع لم يتناوله من الناحية 
 .    أحد فنون الفرجة الشعبية

 -وتنتهج الدراسة المنهج التالي : 
تتناول النماذج الفنية للدمى المستخدمة في عروض خيال الظل في تركيا  -:دراسة وصفية  -

خالل القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميالدي، ودراسة الشخصيات التي لعبت دورا 
 .كبيرا في عروض هذا الفن مثل القره جوز وهيسفات وغيرهم 

تتناول تعريف فن خيال الظل ومسمياته ونشأته واألساطير المتعلقة بهذا  -:دراسة تحليلية  -
 الفن  وصفة اللعبة ، وخيال الظل التركي ) القره جوز ( وأهداف هذا الفن  .

 -أوال : الدراسة الوصفية :
 -( :1خيال الظل )القره جوز التركي ( ، لوحة رقم ) 2دمية  -

 رسم على الجلود و المخطوطات .  -المادة الخام :
 تنسب إلى تركيا .  -المكان :

 القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميالدي  . -الفترة التاريخية :
 متحف فكتوريا والبرت بلندن . -مكان الحفظ :

 .S.985-2011 -رقم السجل:
ترة باللون األحمر واللون دمية خيال الظل التركي ) القره جوز ( وهو يرتدي س -الوصف الفني :

الذهبي ، وسروال واسع يصل إلى ركبتيه ويرتدي حذاء طويل باللون األسود وغطاء رأس عبارة 
 باللون األحمر والذهبي ، باسطا يده اليمنى لألمام ، واألخرى يمسك بها عصا . 3عن قبعة

، له دمية ذات أنف  الكراكوز أو القره جوز هو الشخصية الرئيسية واسمه يعني العين السوداء
النموذجية  بألوانهاطويلة ، ولحية مجعدة سميكة ، وذراعه طويلة وثقيلة ، وقيل أن مالبسه تتميز 

وهي لباس الطبقة المتوسطة من األتراك في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميالدي 
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وجوارب طويلة  ، وتتكون من معطف أحمر مع طوق مستدير وأكمام طويلة ، وسروال طويل
وحذاء منخفض الكعب ، وغالبا يرتدي قبعة كثيرا ما طرقت وكشفت عن رأسه األصلع ، مما 

 .   4 تسبب دائما في الضحك بين الجمهور
 -( :2دمية خيال الظل التركي ) القره جوز ( ، لوحة رقم ) -

 رسم على الجلد . -المادة الخام :
 تنسب إلى تركيا . -المكان :
 منتصف القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميالدي   . -منية :الفترة الز 

 متحف فكتوريا والبرت بلندن  -مكان الحفظ :
 . E.1283-1936 -رقم السجل :

 مهداة من مارشيزا لويز .  -: االقتناءطريقة 
 لوحة مرسومة على الجلد تمثل ) القره جوز ( ، وهو الشخصية الرئيسية في -الوصف الفني :

كبيرة الحجم يظهر من أسفلها  عروض خيال الظل التركي ، ويظهر بها كركوز وهو يرتدي قبعة
، صلع رأسه ، وجهه مرسوم بطريقة فكاهية من  ذقن وشارب طوال ، وعيون واسعة ، وأنف 
كبيرة الحجم ، ويرتدي سترة تصل إلى أعلى ركبتيه ومفتوحة من األمام ، وحذاء ذات رقبة طويلة 

كراكوز في هذه اللوحة وهو واقف بطريقة بهلوانية ، حيث وضع الساقين بطريقة ، ويظهر 
منعكسة ، وإحدى ذراعيه في مستوى صدره ، بينما يضع األخرى  بجانيه ، وهي أطول من الذراع 

 على اللوحة طابع الفكاهة  .  يضفياألخرى ، مما 
الشخصيات لتي كان لها دور ، وهو من  Kayseriliدمية خيال الظل التركي ) كيسريلي (  -

 -( :3في عروض خيال الظل التركي ، لوحة رقم ) 
 رسم على الجلد . -المادة الخام :

 تنسب إلى تركيا . -المكان : 
 منتصف  القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميالدي  . -الفترة الزمنية :
 متحف فكتوريا والبرت بلندن . -مكان الحفظ :

 . E.1289-1936 -رقم السجل :
 مهداة من مارشيزا لويز . -: االقتناءطريقة 

يظهر كسيرلي في هذه اللوحة وهو يرتدي غطاء رأس أحمر اللون ) الطربوش  -الوصف الفني :
في نهايته من أعلى قنزعة ، أسفله منديل فوق رأسه ، ويرتدي معطف وإزار ، وحول وسطه  5(

بة طويلة ، أما سحنته فهو ذات أنف كبيرة وعيون واسعة حزام ، ويلبس حذاء أسود اللون ذات رق
ما خلف  شيء، وله شارب بدون ذقن ، باسطا إحدى يديه إلى األمام ، واألخرى ممسك بها 

 ظهره .
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   -( :4دمية خيال الظل ) األنثى زين ( ، لوحة رقم ) -
 رسم على الجلد . -المادة الخام :

 تنسب الى تركيا . -المكان :
 منتصف القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميالدي  . -لتاريخية :الفترة ا

 متحف فكتوريا والبرت بلندن . -مكان الحفظ :
 . E.1285-1936 -رقم السجل :

 مهداة من مارشيزا لويز . -: االقتناءطريقة 
فن  تمثل هذه الدمية  األنثى زين ، وهي من الشخصيات التي لعبت دورا في -: الوصف الفني

خيال الظل التركي ،  ترتدي غطاء رأس باللون البني على شكل نصف دائري ويأخذ شكل 
مفصص ، وترتدي عباءة بأكمام  فضفاضة ، وحذاء باللون األصفر ، وهناك رداء يتطاير خلفها 
، ويظهر من أسفل غطاء الرأس شعرها ذات اللون األصفر ، والوجه الجميل ذات الخدود التي 

 ما تقربه إلى خده األيمن .   بشيءالحمرة ، وتمسك تبدو عليها 
وهي أحد النساء في مسرحيات الكراكوز ، ويعني اسمها حرفيا ) مالبس النساء ( ، وهي    

رقيقة جدا ،   تظهر عادة بأشكال مختلفة سواء من ناحية العمر أو لون البشرة ، واألخالق ، 
ام  فضفاضة ، أما أشكال الحلي التي تلبسه وبصفة عامة تظهر بمالبس عبارة عن عباءة بأكم

يختلف بحسب مكانتها في العرض ،  وتظهر في بعض عروض الكراكوز على أنها زوجته ، أو 
تظهر كواحدة من النساء األثريات ، الذين يقومون بالتالعب باألدوات الرياضية مثل المروحة أو 

تستدرجهم لمنزلها ، وكثيرا ما تستدرجهم المظلة ، وقيل أنها كانت تغري جميع أنواع الخاطبين و 
 . 6لخلع مالبسهم ، ثم ترسلهم إلى الشارع عرايا بدون مالبس ، ولسانها دائما ما يتميز بالشراسة 

 -( :5دمية خيال الظل التركي ) الرجل اليهودي ( ، لوحة رقم ) -
 رسم على الجلد . -المادة الخام :

 تنسب إلى تركيا . -المكان :
 منتصف القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميالدي  . -لزمنية :الفترة ا

 متحف فكتوريا والبرت بلندن . -مكان الحفظ :
 .E.1286-1936 -رقم السجل : 

تمثل هذه اللوحة دمية خيال الظل )الرجل اليهودي ( ، ويرتدي غطاء رأس  -الوصف الفني :
طف بأكمام طويلة ، وإزار أسفله سروال طويل ، عبارة عن طربوش باللون األحمر ،  ويرتدي مع

وحول وسطه حزام يتدلى منه قطعة قماش باللون األحمر ، وفي قدمه حذاء باللون البني ، أما 
سحنته تبدو بصورة فكاهية من أنف كبيرة وذقن غير مهذبة وشارب ، ممسكا بعصا بكلتا يديه 

 رافعها إلى أعلى .
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جر في السلع المستعملة، أو بائع متجول، صفاته الشخصية هو مقرض مالي، وهو تا واليهودي
هي سلبية تقريبا : المساومة، المبتذلة، الخبيثة، بغيض، وجبان ، هو دائما على خالف مع 

 . 7كاراغوز 
( جلبي أو الرجل المحترم ،  Celebi, or The Gentlemanدمية خيال الظل التركي)  -

 -( :6لوحة رقم )
 م على الجلد . رس -المادة الخام :

 تنسب إلى تركيا . -المكان :
 منتصف القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميالدي  . -الفترة الزمنية :
 متحف فكتوريا والبرت بلندن . -مكان الحفظ :

 . E.1290-1936 -رقم السجل :
 مهداة من مارشيزا لويز . -: االقتناءطريقة 

دمية خيال الظل التركي ) الرجل المحترم أو جلبي ( ، ومثله  تمثل هذه اللوحة -الوصف الفني :
الفنان وهو واقفا بأناقة ، واضعا إحدى يديه في جيبه ، واألخرى يشير بها تجاه صدره ، ويرتدي 
طربوشا باللون األحمر ، وبدلة باللون البني مقسمة إلى مربعات بواسطة خطوط متقاطعة باللون 

 ون األسود .األسود  ، ويلبس حذاء بالل
هو مدهش الشباب ، ويالحظ في مالبسه أنه يمثل تطور األزياء في تركيا ، وهو تركي ويتحدث 
بلهجة ) اسطنبول ( ، ودائما ما يقدم قصائد في جمال النساء ، ودائما ما يظهر في أدوار 

ته متنوعة ) ابن عائلة غنية ، شاب ، زوج  غير مخلص (  ، أو تنظيم مسابقة في الشعر بصف
يعتبر جلبي فئة منفصلة مع وظيفة مختلفة في كراكوز ، محب للفن ، ويقدم جوائز للفائزين  ، 

دوره غير عادي ، ولكن أهميته داخله السياق االجتماعي لكراكوز هو تحقيق توازن معين في 
 . 8 األنواع المتطرفة المقدمة ، إنه يخدع كاراغوز بمهارة 

 -( :7( ، لوحة رقم )  Frenk, or the Frank دمية خيال الظل التركي ) فرنك -
 رسم على الجلد . -المادة الخام :

 تركيا . -المكان :
 منتصف القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميالدي  . -الفترة الزمنية :
 متحف فكتوريا والبرت . -مكان الحفظ :

 . E.1287-1936 -رقم السجل :
حة دمية خيال الظل التركي ) فرنك ( ، ويظهر بها وهو واقفا تمثل هذه اللو  -الوصف الفني :

ممسكا بعصا  من تحت إبطه األيسر ، ويشير باليد األخرى أمامه ، ويرتدي قبعة كبيرة ، 
ويرتدي معطف طويل أسفله صديري باللون األحمر ، وقميص باللون األصفر وببيونة  ، 
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ة خطوط متقاطعة باللون األسود . وحذاء باللون األحمر مقسم إلى مربعات بواسط 9وبنطلون 
 أسود اللون .

وهو شخصية تجمع بين األوربي مع بالد الشام ، ويمكن أن يظهر على أنه طبيب أو تاجر أو 
خياط أو حارس ، ويتحدث التركية بصعوبة ويتحدث أيضا الفرنسية ، ويسخر دائما من الكراكوز 

 .10ية متعاطفة في عروض خيال الظل ، ولكن في الغالب هو شخص
 -( : 8( ، لوحة رقم ) Acem or Persianدمية خيال الظل التركي ) أسيم  -

 رسم على الجلد . -المادة الخام :
 تنسب إلى تركيا . -المكان :

 منتصف القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميالدي  . -الفترة الزمنية :
 متحف فكتوريا والبرت بلندن . -مكان الحفظ :

 . E.1284-1936 -رقم السجل :
دميــة خيــال الظــل التركــي ) آســيم أو الفارســي ( ، ويرتــدي غطــاء رأس بــاللون  -الوصــف الفنــي :

طويـل بـاللون األصـفر  11األسود يشبه الطربوش مسحوب إلى أعلى من الخلف ،  ويرتـدي قفطـان
وال ، يــتم تثبيتهــا ولــه إطــار بــاللون األســود ، أســفلها قمــيص بــاللون األحمــر يظهــر مــن أســفله ســر 

بواسطة حزام  ، ويلبس حذاء أسود اللون ، وله عيون واسعة ، وأنف مستقيمة ، وشارب طويـل ، 
 ممسكا بعصا بيده اليمنى .    

وهــو مــن تــرك أذربيجــان ، هــو تــاجر ســجاد أو مالبــس نســائية فــي عــروض الكراكــوز ، وكثيــرا مــا 
ا ، وعــادة يرتــدي قبعــة عاليــة مــن جلــد يتعــرض للخــداع مــن جانــب كراكــوز لــذلك فهــو غاضــبا جــد

 . 12 الخراف األسود
 :( 9( ، لوحة رقم ) Tuzsuz Deli Bekirتوزوز ديلي بكير   (دمية خيال الظل التركي  -

 رسم على قطعة من جلد اإلبل وزخرفت باليد  . -المادة الخام :
 تنسب إلى تركيا . -المكان :

 ر الهجري / التاسع عشر الميالدي  .منتصف القرن الثالث عش -الفترة الزمنية :
 متحف فكتوريا والبرت بلندن . -مكان الحفظ :

 . E.1281-1936  -رقم السجل :
 سم . 12.7سم  ، العرض :  30.5:  االرتفاع -األبعاد :

 مهداة من مارشيزا لويز . -: االقتناءطريقة 
الشخصيات التي شاركت تمثل هذه الدمية شخصية ) توزوز ديلي بير ( من  -الوصف الفني :

،  13في عروض خيال الظل التركي ) قره جوز (  ، يرتدي غطاء رأس عبارة عن ) طرطور (
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ويرتدي معطف وإزار وسروال قصير ، وحذاء باللون األسود ، يميز وجهه األنف الكبيرة والشارب 
  الطويل ، يمسك في يديه اليمنى بزجاجة ، بينما اليد اليسرى ممسك بها بسيف . 

يمثل السلطة ، وهو الوصي على األخالق العامة  في عروض ) الكراكوز ( ، ويرغب دائما إلى 
تأسيس القانون والنظام ،  ويحمل عموما سيفا طويال في يد واحدة ، وزجاجة في اآلخر، ويجري 
في حالة سكر باستمرار، على الرغم من أن له جانب شرس وصوت عال،  اإل أنه شجاع 

انه غير مؤذي ، ولكن ال أحد يجرؤ على التعارض معه، باستثناء كاراجوز  ،  األخالق، وقال
عليها من الشباب ،  وحجز لنفسه  لالستيالءوكثيرا ما يأمر ) زين ( بإرجاع المالبس التي دبرت 

 . 14نصيب األسد 
 -ثانيا : الدراسة التحليلية :

 -( :  Shadow playتعريف فن خيال الظل  ) -
لظل من أهم وسائل الترفيه ، ويسمى بشخوص الخيال ، أو ظل الخيال ، أو يعد فن خيال ا

طيف الخيال ، أو مسرح الدمى ، أو خيال الستار ، أو ذي الخيال  ، ولعل هذه المسميات تشير 
إلى تلك الوسائل التي كان يتوسل بها المخايل ونفي ممارسة ذلك الفن حيث تطلب مسرحا ، كما 

لتشابه بين هذا الفن وما كان يقدم على مسارح الدمى التي كانت شائعة يرجع بعضها إلى ذلك ا
 . 15 خلف الستارة البيضاء بإدراجهافي أوربا ، وكذلك بعض الدمى التي كان يقوم الالعبون 

وهو فن الدمى والعرائس المرتبط بفن النحت والتشكيل حيث يظهر الطيف الظلي للعرائس 
عارض هذه العرائس بين الحقيقة والخيال  صارت هذه األنواع وتحركاتهم من وراء ستار ، وفي ت

، كما أن هذا الفن يجمع بين فن  16من التمثيليات موضعا للترفيه تسامح فيه فقهاء المسلمين
التشخيص باإلشارات وبين الموسيقى والتصوير والشعر ، وتظهر شخوصه المصنوعة من األدم 

 .17الملون على شاشة كتان مضاءة من الخلف 
 ينطوي فن الخيال الظلي تحت منظومة فنون الفرجة واألداء المسرحي الشرقي القديم .

هو لون من الفن التمثيلي  واصطالحا  للمرء في اليقظة والحلم من صور،  ما تشبه:  والخيال لغة
وشاشة بيضاء ، تسقط  ضوئيالشعبي، ينشأ من تحريك شخوص جلدية كاريكاتورية بين مصدر 

على الشاشة نقوشها وألوانها، وهو فن  صممت بحيث تظهر التيذه الشخوص عليها ظالل ه
يقوم على إخراج قصة ، ذات حبكة وشخصيات، -إلى إنكاره  ال سبيل -مسرحي متكامل 

فيقدمها بالتمثيل ، من خالل الشخوص والحوار والفعل، بدال  من سردها سردا  ، وما يختلف به 
 .18على الدمى بدال  من البشر، أساسا  في التمثيل  خيال الظل عن المسرح هو اعتماده 

المفهوم الطبيعي لخيال الظل هو ظل الخيال ، ألن المقصود من المخايلة هو الصورة اللفظية  -
التي يعكسها الخيال المادي أمام الضوء الخلفي ، وقد أشار بعض المتصوفين المسلمين إلى 

من وراء الظل ، ليعبروا عن العالقة التي تربط بين  مسرح الظل وقارنوا بين العالم وبين المشهد
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ولم يستطع المهتمون بهذا الفن أن يتعرفوا على مكان ميالده بدقة ولكنهم  اإللهيةالبشر والذات 
مجمعون على أنه جاء من مكان ما من أسيا ) الصين أو الهند ( ، ثم انتقل إلى البالد العربية 

19. 
ر الفرجة الشعبية ، التي تعتمد على التقليد والتحاور بين عدد يعتبر خيال الظل من أقدم مظاه

من األشخاص متوسلة بالحركة واإليماءة للتعبير عن معنى ما بقصد إيصاله للمتلقي ، ويعتبر 
خيال الظل من أحد الفنون الشعبية العروسية الثالثة ) إلى جانب القره جوز ، وصندوق الدنيا ( 

20. 
ألوان االستعراضات الفكاهية، ساد األقطار العربية لمدة ثمانية قرون  ويعد خيال الظل لونا من

تقريباّ، فبقيت له آثار حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري/ العشرون الميالدي ، فكانت له سوق 
نافقة في األعراس، فَقلَّما يقام عرس إال يلعب الخيال في إحدى لياليه ، إلى أن اخترع الفرنج 

  21ركة ، وكثرت أماكن عرضها، فأكب  الناس عليها وهجروا أماكن الخيال فأبطلتالصور المتح
وقد عرف ابن حزم األندلسي مصطلح خيال الظل بأنه عبارة عن تماثيل مركبة على مطحنة من 

 . 22الخشب ، تدار بسرعة  فتغيب طائفة  وتبدو طائفة 
بالوعظ والتعليم من حيث الوظيفة ، فن قديم ارتبط بالشرق من حيث المكان ، وارتبط  خيال الظل

بصرف النظر عن أدوات التخيل التي يقدم بها المخايل مشاهده المصورة  ، سواء كانت الدمى 
الظل من خالل إسقاط  انعكاسمن قصاصات الكرتون أو الجلد أو الخشب ، ذلك أن نظرية 

إلنسان ، بل هو الضوء الخلفي على جسم يبدو ظله على مكان ما ، ليس بعيدا عن تصور ا
جزء من رحلة اإلنسان اليومية مع الشمس والظل ، وليس ببعيد عن هذا التصور ما قدمه 
أفالطون في تشبيهه المستمد من ) أوهام الكهوف ( الذي أيد به نظريته في ) المثل ( ، فليس 

ي غريبا إذن أن يتحول خيال الظل إلى فن قائم بذاته ، وأن يتخصص فيه ) المخايلون ( ف
مختلف العصور ، تبعا للوظيفة المطلوبة منهم ، فقد بدأ تعليميا وانتهى مسليا ، وقد كان كل 

 . 23 عصر يفرز لنفسه ولخيال الظل الوظيفة الجمالية المالئمة 
 -نشأة فن خيال الظل : -

يكاد يجمع المؤرخون أن منشأ  هذه اللعبة من الهند القديمة ، ويقول البعض أن أصل نشأتها من 
بالد الصين ،  وانتقلت منها إلى البالد العربية عن طريق الهند والفرس ثم انتقلت إلى مصر عن 

، وهناك رأي أخر يذكر أن خيال الظل قد  24طريق سوريا ومن مصر إلى بالد المغرب العربي
نشأ في الشرق األقصى، ومنه انتقل إلى كثير من بالد العالم، ولكن يبدو من الصعب تحديد 

الذي نشأ فيه ، إذ تشير بعض الدراسات أنه نشأ في الصين، ولكن ثمة إشارة أخرى إلى أن البلد 
لفظة )خيال الظل ( قد وردت في نص هندي قديم وإشارة ثالثة تحيل أن خيال الظل )ربما( جاء 
 إلينا من بالد المغول  ، ومنها انتقل إلى البالد المجاورة ، وال سيما إلى اليابان وجزر جاوة  ،
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ومن المرجح أن يكون خيال الظل قد انتقل إلى البالد العربية من جاوة، نقله التجار المسلمون، 
أو الحادي عشر  في وقت مبكر، قد يرجع إلى القرن الرابع أو الخامس الهجري / القرن العاشر

 -198والسيما في عهد المأمون )  الميالدي، ومما يؤكد ذلك ، اإلشارات المبكرة إلى هذا الفن،
م (، فقد روي أن ابنا  ألحد الطباخين في قصر المأمون قد أنذر  833  – 813هـ / 218

"دعبل الخزاعي "إن هو هجاه أن يخرجه في الخيال ، لكن اإلشارة األكثر وضوحا ، هي  الشاعر
م بصحبة  1171ما روي عن حضور صالح الدين األيوبي عرضا  لخيال الظل بمصر سنة 

كن مما الشك فيه أن خيال الظل كان منتشرا   في كل من العراق ومصر في القاضي الفاضل، ول
الميالدي، على أقل تقدير، وهو  القرن السادس أو السابع الهجري / الثاني عشر أو الثالث عشر
 . 26بوصفه رائدا  لهذا الفن   25القرن الذي ظهر فيه المخايل المعروف ابن ) دانيال الموصلي (

لظل انتقل من الصين ، والظاهر أن األتراك أخذوه من أهل الصين عن طريق والراجح أن خيال ا
المغول ، ومن الممكن إثبات وجود صلة بين خيال الظل الصيني وبين العالم اإلسالمي ، ولما 
كان الطريق من الصين والهند إلى العالم اإلسالمي يمتد عبر بالد فارس ، فإننا نجد بين أشعار 

فقرات التي تشير إلى خيال الظل ، وال يزال خيال الظل باقيا في فارس الحديثة الفرس كثيرا من ال
باسم ) كجل بهلوان ( ، وقد عرفت مصر خيال الظل ، وارتقى هذا الفن في مجال الثقافة العربية 
، وإن كان لم يبق من الشعر التمثيلي العربي في القرون الوسطى اإل تمثيليات الكحال ابن دانيال 

27 . 
لراجح أن العرب عرفوا خيال الظل عن طريق شرق أسيا وجنوبها الشرقي ، ومن الثابت أن وا

مصر عرفته في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميالدي  وظل شائعا بها وإن تأثرا بعض 
 .28بفن القره جوز التركي الذي تأثر هو األخر بالفن المصري  الشيء

عند العرب في العصر العباسي ، وكان مجيئه إلى مصر في وقد عرف خيال الظل للمرة األولى 
العصر الفاطمي في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميالدي ، حيث عرفت مصر فيه 
خيال الظل الذي يتوسل بالصورة والضوء معا ويحتاج تبعا لذلك إلى مكان محكم حتى يمكن أن 

تسم بنوع من المرونة في الحركة بحيث يمكن يركز الضوء فيه على التمثيل ومع ذلك فقد كان ي
أن يؤدى في فناء الدار أو داخل فسطاط معين ، لذلك أصبح فيما بعد من وسائل إحياء المواسم 

 .29وحفالت الزواج والختان وما إليها 
وقد ذكر أن صالح الدين األيوبي حضر عرضا لخيال الظل مع وزيره القاضي الفاضل عام 

يها أن السلطان صالح الدين أخرج من قصور الفاطميين من يجيد خيال م ، وف1171هـ /  567
الظل ليريه للقاضي الفاضل، فقام عند الشروع فيه، فقال له الملك: لو كان حراما فما نحضره، 
وكان حديث عهد بخدمته قبل أن يأتي السلطة، فما أراد أن يكرر عليه، فقعد إلى آخره، فلما 
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ف رأيت ذلك؟ فقال: رأيت موعظة، رأيت دوال تمضي ودوال تأتي، انقضى ، قال له الملك: كي
 . 30ولما طِوي اإلزار َطي السِجِل للكتب إذا المحرك واحد 

وقد استمر خيال الظل طوال العصرين األيوبي والمملوكي يمثل وسيلة من أهم وسائل التسلية في 
معه بعض  مصر حتى دخول السلطان العثماني مصر ، وعندئذ حرص على أن يصحب

 المخايلين إلى استانبول  عند عودته .
ومن النماذج الفنية لفن خيال الظل في مصر وهي ترجع إلى العصر المملوكي لوحات رقم 

(11. ) 
م ، أن السلطان سليم األول العثماني قد  1517هـ / 923ويذكر ابن اياس في حوادث سنة 

ة خيال الظل فلما جلس للفرجة ، قيل أحضر في بعض الليالي في مقياس النيل بجزيرة الروض
أن المخايل صنع صفة باب زويلة ، وصفة السلطان طومان باي لما شنق عليه وقطع به الحبل 
مرتين ) فأنشرح ابن عثمان لذلك ، وأنعم على المخايل في تلك الليلة بثمانين دينارا ، وخلع عليه 

ول سوف تمض معنا حتى يتفرج ابني على قفطانا مخمال مذهبا وقال له : إذا سافرنا إلى استانب
 ذلك ( .

ولكن ابن اياس لم يقطع بتحقيق هذه الرواية وعلق عليها بأنها إشاعة راجت  ، ويمكن القول بأن 
السلطان سليم قد نقل إلى استانبول الحذاق المهرة في جميع الحرف والصناعات  ، قد نقل إلى 

ذا المخايل الذي أشارت إليه رواية ابن اياس عاصمة ملكه بعض من يحذقون فن خيال الظل كه
، ونفهم من هذ الرواية أن فن خيال الظل في مصر حرفة ، وأصبح في استطاعته أن يعبر عن 
األحداث التاريخية بحيث لم تكن العروض الظلية في هذا العصر مقصورة على عرض الهزليات 

ا يقطع بأن فن المخايلة العربية الالهية والمضحكات بل كانت لها أهداف اسمى من ذلك ، مم
 . 31سار زمنا طويال حتى اكتمل واكتسب مقوماته 

وكذلك تشير بعض اآلراء إلى أن مسرح خيال الظل هو تقليد أندونيسي أصلي ، وعلى األرجح 
 .   32أنه أشهر مسرح للظل في العالم 

 -األساطير المتعلقة بفن خيال الظل : -
        ( قد حزن حزنا شديدا على زوجته المتوفية ونغ Wu‐ti)كان اإلمبراطور الصيني  ووتي 

(Wang ، فظل على حزنه فترة طويلة ولم أحد يستطع أن يبعد عنه تلك الهموم واألحزان ، )
وكذلك لم ينصرف إلى الطعام أو الشراب أو فنون الكوميديا ، وحتى حكايات الرواة كانت مملة 

( ، الذي أظهر له زوجته  Sciao‐wongعه سسياو ونغ )بالنسبة له ، ولكن إله العطف كان م
ونغ في في هيئة ظل ، وجلس اإلمبراطور وزوجته ) ووتي ( ليلة بعد ليلة قبل ستارة ممدودة أمام 
الباب  ، ورءاه ظهرت روح زوجته المفضلة ، كانوا  يتحدثون عن األيام والليالي الرائعة التي 

لزوجته قويا جدا ، فقد وعد نفسه بعدم لمس الستارة أو أمضوها سويا ، وكان حب اإلمبراطور 
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( هو  Sciao‐wongالنظر وراءها ، ثم بعد فترة قام بتمزيقها فقد رأى إله العطف سسياو ونغ  )
 الذي توصل إلى تلك الحيلة ولعب بالظل وآثار الوهم من روح زوجته .

والظالل ، لذلك يفسر على أنها وتؤكد تلك األسطورة على الصلة بين خيال الظل وعالم الموتى 
ولذلك تسمى ب ) ستارة  نفوس الوتى ، لذلك أصبح خيال الظل وسيلة إلحضار روح الموتى ،

) إحدى جزر إندونيسيا ( ،  و ) الستار ضباب والغيوم ( في جاوة الموت ( في الصين ، و ) ال
السري ( في شبه جزيرة المغادر من ساعة الموت ( في تركيا ، و ) ستار األحالم أو الحجاب 

 .  33العربية
 -صفة اللعبة : -

بحثوا تاريخ ) تحريك الدمى ( أن صناعة العرائس وتشكيلها ،  الذين الرأي الغالب عند الدارسين 
واستعمالها لغاية اعتقادية ، نلقاها في الحضارات القديمة ، ذلك أن نحت الدمية ، أو صنعها ، 

لتي درجت مع اإلنسان ، في عابر حياته ، فكان في مصر القديمة قد رافق المراسيم العقائدية ، ا
إيزيس وأوزيريس ، وقد حدثنا عنها هيرودوت ، وعرائس أخرى ،  احتفاالت، عرائس تظهر في 

بأنه قوة مقدسة ، تفيض بالخير   االعتقادنرجح أنها كانت تلقي في النيل تقربا إليه ، حين كان 
 أو ترسل الدمار .

ن حضارات الشرق األخرى ، كحضارة ما بين النهرين ، أو حضارة أحواض أنهار والريب في أ
السند والكنج وأنهار الصين ، قد شهدت هي األخرى ، ظهور العرائس في المناسبات والمراسم 

، وإذا كان علماء التراث الشعبي يحدثوننا  عن انتقال ) أدوات العقائد ( إلى مجال  االعتقادية
يعبر عن مرحلة مترفة من الثقافة والحضارة ، ومن  االنتقالوكيف أن هذا اللهو واللعب ، 

المرجح ، أن يكون استخدام العرائس في المراسم الدينية القديمة وفي الطقوس السحرية الغابرة ، 
قد سبق استخدامها في مجاالت اللهو واللعب ، أو لعله ، كان أظهر في مجال المعتقدات  ، منه 

 ة .في مجال البشري
على أن الثابت ، أن العرائس القديمة ، في الشرق األدنى على األقل بما في ذلك بالد اإلغريق ، 
لم تدرج إلى مسرح خيال الظل ، في بدء استعمالها ، فغاية ما تعطيه الشواهد التاريخية لنا ، أنها 

في مصر ، أو كتلك العرائس التي حدثنا عنها هيرودوت أنه رأها  –كانت تتحرك بواسطة خيوط 
كانت تتحرك بواسطة األصابع كتلك العرائس اليونانية أو الهندية  ، وظل األمر كذلك إلى أن 

 .34خالط العرب  ، حضارات الهند والصين ، وجنوب شرق أسيا  
وصفة اللعب بخيال الظل أنهم يتخذون بيتا مربعا يقام بأعمدة من الخشب ، ويكيس بالخيش أو 

ث، ويسدل على الوجه الرابع ِستر أبيض، يشد من جهاته األربع شدا نحوه من الجهات الثال
محكما على األخشاب، ويقوم بالتعبير فيه بدال عن اإلنسان عرائس مقطوعة من الخشب الرقيق 
أو الورق المضغوط، تتحرك ظاللها على ستار أبيض من القماش الخفيف المشدود، ويتحدث 
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يسمع أصواتهم، ويكونون خمسة في  وإنماال يراهم الجمهور، بلسانها آدميون وهم الالعبون الذين 
إلخ، ويوضع خلف الستار األبيض مصابيح  000العادة، فمنهم غالم يقلد النساء، وآخر للغناء 

مضيئة بأنوار ساطعة، فإذا أطفئت الغرفة أو الفناء أصبح ينعكس على الستار ِظلُّ كلِّ جسم ، 
صة ، وتأخذ تتحرك هذه العرائس بواسطة عصى ) لوحة وترمز هذه العرائس إلى أشخاص الق

( ، يمسكها  13( ، وهناك عرائس تتحرك بواسطة خيوط مثبتة فيها ) لوحة رقم  12رقم 
 .35الالعبون من الخلف تبعا لموضوع القصة 

والعرائس هي شخوص مسطحة، تصنع من الورق المقوى، أو من الجلد، أو من صفائح رقيقة 
 60و  20من المعدن، وتتخذ أشكاال  بشرية مختلفة، وبحجوم صغيرة، يتقارب طولها بين 

سنتيمترا ، وتتألف من عدة قطع ، ذات مفاصل تتحر ك عليها، بوساطة عصى، تدخل في ثقوب 
ص، وقد تلون بعض هذه األشكال بألوان زاهية، وقد يصحبها أشكال مصنوعة من أشكال الشخو 

أخرى، لحيوانات تشترك في التمثيل ، فيجري عرض المسرحية وراء ستارة بيضاء، ويحرك 
الممثلون الدمى باأليدي ، وفي الوقت نفسه تضاء الدمى بالنور في جانبها لتقع ظاللها على 

الدمى من جهة ، ومن جهة أخرى، يغنون ويتكلمون الستارة ، وخالل العرض يحرك الممثلون 
ويشرحون قصة المسرحية بمصاحبة اآلالت الموسيقية، والنتيجة رائعة في أنظار المتفرجين أمام 

 الستار .
انتقادا لبعض العيوب األخالقية واالجتماعية، أو تصويرا فكاهيا لبعض أرباب  36وقد تكون البابة

األحداث التاريخية المهمة كبعض التمثيليات البسيطة  الحرف والصناعات، أو عرضا لبعض
 ،   37التي تتناول الحروب الصليبية في المشرق العربي مثل تمثيلية )حرب العجم (

 :ر الهجري / التاسع عشر الميالديفن خيال الظل في تركيا خالل القرن الثالث عش -
يلقى رواجا بين النساء والدهماء  وكان) القره كوز ( ويسمى خيال الظل عند الترك العثمانيين 

في رمضان ، وأجتذب إليه أيضا الطبقات العليا والمثقفة ، وظل خيال الظل معروفا إلى أن 
 .38ظهرت الصور المتحركة ، فقضت عليه 

و )قوز ( تعني  ة ( تعني باللغة التركية أسود ،: كلمة تركية مركبة من مقطعين ) قر  القراقوز
ويفسر البعض العين السوداء أي العين المتشائمة التي ينظر األراجوز من عين أي أسود العين ، 

خاللها للواقع بتشاؤم بعين ناقدة رافضة للمواصفات االجتماعية ، والبعض يعتقد أن األراجوز 
شخصية غجرية والبعض األخر يعتقد أن األراجوز هي تحريف لكلمة ) قراقوش  ( وهو اسم 

، حيث كان قراقوش رمزا لكل شخص   39اء صالح الدين األيوبيبهاء الدين قراقوش أحد وزر 
مضحك ، وأكبر الظن أن اسم ) كراكوز ( التي تطلق في الشام وتركيا على خيال الظل  ترجع 
في اشتقاقها إلى اسم ) قراقوش ( ، وقد دخلت مصر باسم ) أراجوز ( وإن في ذلك ما يدل على 
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والتندر عليه ، وهو تشنيع نفذ منه إلى كل ما كان  نجاح ابن مماتي في التشنيع على قراقوش
 . 40 يريده المصريون في عصر صالح الدين من ضحك على الدولة األيوبية الجديدة وتفكيه

وتشير بعض اآلراء إلى أن األراجوز كلمة ترجع إلى اللغة مصرية قديمة والتي تطورت وأصبحت 
التي تعني حرفيا : يصنع كالما معينا ،   Erougosفي اللغة القبطية فيما بعد كلمة إروجوس 

كلمة أراجوز العامية الشائعة ، وهناك رأي يذكر أن أصل الكلمة تركي القره قوز  اشتقتومنها 
Kargos – Hacivat )  ( ولكن هذا الفن كان موجودا قبل الغزو العثماني لمصر ، )م( 1517

 . 41م (  1517هـ /  1250ي ) ، وقد أزدهر هذا الفن في مصر في أواخر العصر المملوك
قوز بمعنى العين  –ويرجعها البعض األخر إلى األصل التركي : أن يكون أصل الكلمة هو قرة 

السوداء بالتركية وهي عروسة تركية قديمة ، ويفسر البعض العين السوداء بأنها العين الفاحصة 
، والبعض ينسب  االجتماعيةيات التي ينظر األراجوز من خاللها للواقع بنظرة ناقدة رافضة للسلب

سواد العين إلى تلك القبائل التي وفدت إلى العالم العربي واإلسالمي وكانت عيونهم سوداء ، 
ويقال أن شخصية األراجوز غجرية ،  وقد شاع خطأ أن األتراك هم الذين أدخلوا هذا الفن إلى 

م األول أعجب بأحد مصر ، ويبدو أن العكس هو الصحيح ، حيث يذكر أن السلطان سلي
الالعبين عندما قدم أمامه قصة إعدام الملك طومان باي ، فأصطحب معه عدد من العبي 

، والدليل على ذلك أن معظم العلماء يعتبرون أن عروض خيال الظل  42 األراجوز إلى أسطنبول
أنه  التركية ) الكراكوز ( ، أنها سليل عروض خيال الظل في مصر في العصر المملوكي ، كما

تم العثور على هذا النوع من الفن في اليونان ) عروض اراجيوزيس؛ كاراغيوز ( ، والدول العربية 
كاراغوس؛ كاراكوس ( في الجزائر وتونس والمغرب وسوريا ، وإيران ، كما أن  )غاراغوس؛

 .  43البعض يشير إلى أن فن خيال الظل نشأ  عند القبائل التركية البدوية في آسيا الوسطى 
 االسمالقره قوز هو أحد أشكال مسرح الدمى الذي انتشر انتشارا كبيرا في العالم ، واألراجوز هو 

األصلي لهذا الشكل ، فهو من أصول تركية وتعني العين السوداء ، وهو شخصية من أبطال 
 مسرح العرائس  ، تتخذ مكانها في خيال الظل ، ولم تحدد المراجع العلمية تاريخا محددا لظهور

هذه الشخصية الكوميدية الشعبية ، ومثلما اشتهرت  هذه الشخصية في المسرح العربي نعثر على 
أصلها في مسارح أخرى ، حيث نجدها في أوربا في شخصية األحدب في كوميديا الفن اإليطالية 

في المسرح   Punchفي المسرح العرائسي الفرنسي ، وبونش   Polichinelle، وبوليشنيل  
 .44في روسيا ، وكاسبر في المسرح التشيكي    Petrusaي ، وباتروشكا  اإلنجليز 

 -النظريات المحتملة حول أصل الكراكوز في تركيا :
يعقد بعض الباحثين أن الكراكوز نشأ في الصين ، ويستند هذا الرأي على أن الظالل األولى في 

رب من قبل المنغوليين من الصين كان بواسطة النوافذ الورقية ، ثم جلبت من الصين إلى الغ
آسيا الوسطى ، كما يعتقد البعض أن فن خيال الظل جاء من الهند وهو المكان الذي نشأ فيه 
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هذا الفن  وجلب إلى الشرق األدنى عن طريق قبائل الغجر ، وانتشر أيضا من الهند مع نشر 
ا بعض اآلراء التي البوذية في آسيا الوسطى ثم جلبت بعد ذلك إلى أسيا الصغرى  ، وهناك أيض

تشير إلى أن هذا الفن جاء من الغرب ، فقد نشأ في بالد اليونان ثم جاء إلى تركيا عن طريق 
البيزنطيين ، ولكن هذا الرأي مشكوك فيه حيث ال يوجد أي دليل على أن هذا الفن قد عرف عند 

خالل الفترة العثمانية ، اليونانيين القدماء  ، وهناك رأي أخر يذكر أن هذا الفن جاء من إيطاليا 
تجاري وفني مع إيطاليا ، عالوة على ذلك أنه كان هناك  مجتمع  اتصالحيث كان هناك 

إيطالي كبير في القسطنطينية حتى قبل الفتح العثماني ، هناك أدلة ملموسة أكثر ترجح أن 
تركيا عبر إيطاليا ينسب هذا التأثير من المسرح اإليطالي على كاراغوز لليهود ، الذين جاءوا إلى 

في القرن التاسع  والعاشر الهجري /  الخامس عشر والقرن السادس عشر اليالدي  بعد طردهم 
من البرتغال واسبانيا ، حوالي عشرون ألف من اليهود، بما في ذلك األطباء ،  المشعوذون ، 

اليهود  م(  كان1576-1566وصانعوا دمى الظل ، كما أنه في عهد السلطان سليم الثاني )
مرتبطين ارتباطا وثيقا مع الثقافة الشعبية لتركيا حتى القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميالدي ، وكانوا يشتركون في عروض خيال الظل نظرا لمهاراتهم في هذا الفن وخاصة اليهود 

، فمن المرجح األسبان ، لذلك ال يمكن التأكيد على أن هذا الفن جاء إلى تركيا من مكان بعينه 
أن تكون روما القديمة ، مصر ، الهند ، الصين، أوربا، ولكن من المؤكد أن هذا الفن كان 

 . 45معروف في تركيا خالل القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشرالميالدي 
 -األساطير المتعلقة بشخصية الكراكوز : -
أهمها : حيث قيل أن السحرة  ظهرت العديد من األساطير حول فن خيال الظل في أسيا ومن 

 . 46 والكهنة استدعت أرواح الموتى لتخفيف الحزن عن أحبائهم 
وتذكر بعض األساطير التركية أنه كان هناك شخصيتان وهما ) كراكوز ( وهيسفات وقد شاركوا 

م ( ، 1360 - 1326هـ / 761 - 726في بناء مسجد في بورصة في عهد السلطان أورخان)
بناء أما هسيفات حداد ، وكثيرا ما تحول حواراتهم  العمال عن العمل الذين كانوا  فقد كان كراكوز

يضعون أدواتهم ويستمعون إليهم ، مما أغضب السلطان وأمر بإعدامهم ، وبعد فترة أأسف فعلته 
ذلك ، ألنه فقد أثنيين من األذكياء ، لذلك أراد أن يكفر عن فعلته  ، فقد أمر إحدى الصناع  

( وهو من أصل فارسي ، ويعد من المتخصصين بصناعة الدمى ،  Şeyh Küşteriويدعى )
 .   47 فأمره بعمل دمى على شكل كراكوز وهيسفات والتالعب بهم وراء شاشة مضاءة إحياء لهم

 -توظيف فن الكراكوز : -
يحضر الجمهور عروض القرة قوز ويتخذ جلوسه في أماكن مخصصة وتتميز شخصية القرة قوز 

الذي يصدره الالعب بواسطة ) زعاقة ( معدنية يضعها في  ر الرأس وصوته المستعاربطرطو 
فمه عندما يتحدث عوضا  عن الشخصية وتحمل دمية القرة قوز عصا صغيرة تضرب بها 
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الشخصيات التي تحاورها أو تعابثها فيثير ضربها ضحك  النظارة ، وعادة تكون الشخصيات 
في المجتمع كحماة الزوجة أو الشريك المخادع ، وللطرطور  األخرى من النماذج غير المحببة

والعصا والصوت المستعار دالالت معينة في هذا الفن ، العصا داللة مشاركة الجمهور بالعرض 
، فان القرة قوز حينما يضرب الرؤوس تتعالى الضحكات وضجات االستحسان ، وهو يريد أن 

ال العصا ، فكأنه ينقد الحالة المناقضة حين ال تحسم يدلل بأن هناك مواقف أو مشاكل ال تحلها إ
بالقوة ، ولم يلجأ القرة قوز إلى الصوت المميز عبثا ، كما لم يلجأ إليه لمجرد استخدام صوت 
مشوه يبعث على السخرية . وإنما إليجاد صوت مميز فنيا  كأنه الصدى الساخر لصوت البشر 

ع حاد فهو مثير لألعصاب . والخناقة فيه تدل على وينطوي على السخرية المبطنة ، وألنه رفي
وهو ال يقوم بدور المؤذي لمجرد إلحاق األذى باآلخرين وإنما لغاية محددة هي التعبير ، الحكمة 

عن العداء الكامن في أعماق ابن البلد للحكام المستبدين ولألوضاع المتردية ولذوي الجاه والثروة 
األجنبي . فظهر هذا الفن لتسلية جمهوره والترفيه عنه ،  تاللواالح االنحطاطالطائلة في زمان 

ونقد كل انحراف وشاذ في المجتمع " فالقرة قوز واجه الواقع آنذاك . فيأس من إصالحه ولذلك 
تمرد عليه . وسخر منه ورفض اإلذعان لمعطياته وهكذا جاء القرة قوز مثال التصور الشعبي 

المواضعات االجتماعية السائدة . الرافضة لكل قيم الطبقة للشخصية المتمردة . الثائرة على 
    . 48الحاكمة ومثلها في األخالق والسياسة واالجتماع والفن على حد سواء 

وسرعان ما انتشر مسرح الظل التركي في اإلمبراطورية العثمانية مع زيادة المقاهي في تلك الفترة 
السابع عشر الميالدي حتى القرن الثالث عشر  والتي استمرت منذ القرن الحادي عشر الهجري /

الهجري / التاسع عشر الميالدي ، وخصوصا خالل شهر رمضان حيث كان الناس يذهبون إلى 
 . 49مسرح الظل التركي نهارا وهم صائمون وأيضا بعد غروب الشمس للتمتع بعروض األراجوز 

ك الفترة والقيود التي فرضها وكانت عروض األراجوز تهدف إلى نقد المجتمع العثماني في تل
على العثمانيين على حياة الناس الطبيعية  ، وكذلك محاولة أن يرى السلطان فساد مسئوليه ، 
لذلك كانت عروض األراجوز في المقاهي العثمانية في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 

الفساد  النتقادخدم كسالح عشر الميالدي كانت مليئة بالسخرية السياسية ، واألراجوز عادة است
الحياة السياسية حتى قام السلطان عبدالعزيز    النتقادالسياسي ، ظل األراجوز في تركيا موجها 

م ( بحظر النقد  1909 – 1876م ( وكذلك السلطان عبدالحميد الثاني )  1876 – 1861) 
 . 50السياسي الموجه الدولة العثمانية  

ة في تصويرهم للحياة الدنيا فيقول أحدهم ) إنها خيال كخيال الظل وقد استغل الصوفية هذه اللعب
( ظل زائل ، وإن الناس في الدنيا كالالعبين  وراء الستار ، والوجود الحقيقي هلل وحده ، كما 

 . 51استغلوا أيضا لهذه التشبيهات دودة القز ، التي التزال تنشج على نفسها حتى تموت 
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األخرى كالسينما والتليفزيون  االتصالبفضل وسائل  لالنقراضومع أن القره كوز في طريقه 
) قره كوز ( ظل محفورا في ذاكرة الناس ، وهم يضربونه مثال لمن  االسمومسرح العرائس ، فإن 

يتحرك كثيرا بدون فائدة ، ويقولون أنه يشبه القره كوز فإنه يجمع بين الجهد المفرط الضائع ، 
 .  52والصورة المثيرة للسخرية 

 -تمة :الخا
توصل البحث إلي عدة نتائج بعد دراسة موضوع البحث دراسة حضارية وأثرية فنية وهي 

 -:كاآلتي
يعد فن خيال الظل من أهم وسائل الترفيه ، ويسمى بشخوص الخيال ، أو ظل الخيال ،  -: أوال

الوان أو طيف الخيال ، أو مسرح الدمى ، أو خيال الستار ، أو ذي الخيال  ، وهو أحد 
االستعراضات الفكاهية ، ساد األقطار العربية لمدة ثمانية قرون تقريباّ، فبقيت له آثار حتى أوائل 

 القرن الرابع عشر الهجري/ العشرون الميالدي .
يكاد يجمع المؤرخون أن منشأ  هذه اللعبة من الهند القديمة ، ويقول البعض أن أصل   -: ثانيا

نتقلت منها إلى البالد العربية عن طريق الهند والفرس ثم انتقلت إلى نشأتها من بالد الصين ،  وا
، وهناك رأي أخر يذكر أن خيال  مصر عن طريق سوريا ومن مصر إلى بالد المغرب العربي

الظل قد نشأ في الشرق األقصى، ومنه انتقل إلى كثير من بالد العالم ، ومن المرجح أن يكون 
د العربية من جاوة، نقله التجار المسلمون، في وقت مبكر، قد يرجع خيال الظل قد انتقل إلى البال

أو الحادي عشر الميالدي، ومما يؤكد ذلك ،  إلى القرن الرابع أو الخامس الهجري /القرن العاشر
 م (. 833  – 813هـ / 218 -198والسيما في عهد المأمون ) اإلشارات المبكرة إلى هذا الفن،

الظل للمرة األولى عند العرب في العصر العباسي ، وكان مجيئه إلى  وقد عرف خيال  -: ثالثا
مصر في العصر الفاطمي في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميالدي ، وقد استمر 
خيال الظل طوال العصرين األيوبي والمملوكي يمثل وسيلة من أهم وسائل التسلية في مصر 

دئذ حرص على أن يصحب معه بعض المخايلين إلى حتى دخول السلطان العثماني مصر ، وعن
 استانبول  عند عودته .

يسمى خيال الظل عند الترك العثمانيين ) القره كوز ( وكان يلقى رواجا بين النساء  -: رابعا
والدهماء في رمضان ، وأجتذب إليه أيضا الطبقات العليا والمثقفة ، وظل خيال الظل معروفا إلى 

 حركة ، فقضت عليه .أن ظهرت الصور المت
عرفت الدراسة معنى كلمة القراقوز :وهي كلمة تركية مركبة من مقطعين ) قرة ( تعني  -:خامسا 

باللغة التركية أسود ، و )قوز ( تعني عين أي أسود العين ، ويفسر البعض العين السوداء أي 
قدة رافضة للمواصفات العين المتشائمة التي ينظر األراجوز من خاللها للواقع بتشاؤم بعين نا
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االجتماعية ، والبعض يعتقد أن األراجوز شخصية غجرية والبعض األخر يعتقد أن األراجوز هي 
 تحريف لكلمة ) قراقوش  ( وهو اسم بهاء الدين قراقوش أحد وزراء صالح الدين األيوبي .

على أن الظالل  قد بعض الباحثين أن الكراكوز نشأ في الصين ، ويستند هذا الرأيتيع -: سادسا
األولى في الصين كان بواسطة النوافذ الورقية ، ثم جلبت من الصين إلى الغرب من قبل 
المنغوليين من آسيا الوسطى ، كما يعتقد البعض أن فن خيال الظل جاء من الهند وهو المكان 

من  الذي نشأ فيه هذا الفن  وجلب إلى الشرق األدنى عن طريق قبائل الغجر ، وانتشر أيضا
الهند مع نشر البوذية في آسيا الوسطى ثم جلبت بعد ذلك إلى أسيا الصغرى  ، وهناك أيضا 
بعض اآلراء التي تشير إلى أن هذا الفن جاء من الغرب ، فقد نشأ في بالد اليونان ثم جاء إلى 
تركيا عن طريق البيزنطيين ، ولكن هذا الرأي مشكوك فيه حيث ال يوجد أي دليل على أن هذا 
الفن قد عرف عند اليونانيين القدماء  ، وهناك رأي أخر يذكر أن هذا الفن جاء من إيطاليا خالل 

تجاري وفني مع إيطاليا ، عالوة على ذلك أنه كان  اتصالالفترة العثمانية ، حيث كان هناك 
ثر هناك  مجتمع إيطالي كبير في القسطنطينية حتى قبل الفتح العثماني ، هناك أدلة ملموسة أك

ترجح أن ينسب التأثير من المسرح اإليطالي على كاراغوز لليهود ، الذين جاءوا إلى تركيا عبر 
إيطاليا في القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر بعد طردهم من البرتغال وإسبانيا ، حوالي 

 عشرون ألف من اليهود .
م تستخدم لتسلية  16هـ / 13كانت عروض فن خيال الظل في تركيا خالل القرن  -: سابعا

الجمهور والترفيه عنه ، ونقد كل انحراف وشاذ في المجتمع " فالقرة قوز واجه الواقع آنذاك . 
فيأس من إصالحه ولذلك تمرد عليه . وسخر منه ورفض اإلذعان لمعطياته وهكذا جاء القرة قوز 

اعية السائدة . وظل مثال التصور الشعبي للشخصية المتمردة . الثائرة على المواضعات االجتم
 – 1861الحياة السياسية حتى قام السلطان عبدالعزيز )  النتقاداألراجوز في تركيا موجها 

م ( بحظر النقد السياسي  1909 – 1876م ( وكذلك السلطان عبدالحميد الثاني )  1876
 الموجه الدولة العثمانية .
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 الصور واللوحات :
 

 
 
 
 

دمية خيال الظل )القره جوز( ،  -( :1لوحة رقم )
م ، محفوظة  19هـ / 13تنسب إلى تركيا ق 

        بمتحف فكتوريا والبرت بلندن ، سجل رقم 
 (S.985-2011 . ) 

دمية خيال الظل )القره جوز (  -( :2ة رقم )لوح
، محفوظة  19هـ / 13، تنسب إلى تركيا  ق 

بمتحف فكتوريا والبرت بلندن ، سجل رقم 
(E.1283-1936 ) 

دمية خيال الظل  -( :3لوحة رقم ) 
،  Kayserili التركي ) كيسريلي (

محفوظة بمتحف فكتوريا والبرت بلندن ، 
 ( .  E.1289-1936سجل رقم )

دمية خيال الظل ) األنثى زين ( ،   -( :4لوحة رقم )
محفوظة بمتحف فكتوريا والبرت بلندن ، سجل رقم 

(E.1285-1936 ) . 
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دمية خيال الظل  -( :5وحة رقم )ل
التركي ) الرجل اليهودي ( ، محفوظة 

سجل رقم  بمتحف فكتوريا والبرت بلندن ،
(E.1286-1936. ) 

 

        دمية خيال الظل التركي -( :6لوحة رقم )
 (Celebi, or The Gentleman  جلبي )

أو الرجل المحترم  ، مفوظة بمتحف فكتوريا 
-E.1290والبرت بلندن ، سجل رقم )

1936. ) 

دمية خيال الظل التركي ) فرنك  -( :7لوحة رقم )
Frenk, or the Frank   محفوظة بمتحف ، )

-E.1287ن ، سجل رقم )فكتوريا والبرت بلند
1936  . ) 

دمية خيال الظل التركي )  -( :8لوحة رقم )
( ، محفوظة  Acem or Persianأسيم 

بمتحف فكتوريا والبرت بلندن ، سجل رقم 
(E.1284-1936 . ) 
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 (    دمية خيال الظل التركي  -( :9لوحة رقم )
( ،  Tuzsuz Deli Bekirتوزوز ديلي بكير  

والبرت بلندن ، سجل  محفوظة بمتحف فكتوريا
 (. E.1281-1936رقم )

 دمية خيال الظل ) هسيفات ( ، عن /  -( :10لوحة رقم )

ÖNDER (Hilmi ) , KARAGÖZ (THE TURKISH 
SHADOW PLAY ) , Anadolu , p 8 . 

نماذج فنية لفن خيال الظل في مصر تنسب  -( :11لوحة رقم )
 -إلى العصر المملوكي محفوظة ضمن مجموعة فرانكفورت

 مين، ألمانيا. عن /

- CHEN  , Shadow Theaters of the , p 49 . 
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 تحريك الفنان للدمى المستخدمة في عروض خيال الظل  بواسطة العصى عن / -( : 12لوحة رقم ) 

ÖNDER (Hilmi ) , KARAGÖZ (THE TURKISH SHADOW PLAY ) , Anadolu , p 5 . 

 واسطة الخيط عن /تحريك الفنان الدمى المستخدمة في عروض خيال الظل ب -( :13لوحة رقم ) 
ÖNDER (Hilmi ) , KARAGÖZ (THE TURKISH SHADOW PLAY ) , Anadolu , p 12 . 
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 :حواشي البحث
                                                           

م ( ص  2001(  ، بيروت ، مكتبة لبنان  ، )  1عكاشة ) ثروت ( ، موسوعة التصوير اإلسالمي ، ) ط 1
13. 

اج ، وكل ما بولغ في صنعته وتحسينه فهو الدمى جمع الدمية في اللغة : الصورة المنقشة من الع -: الدمية 2
دمية وفي صفته ) صلى هللا عليه وسلم ( كأن عنقه عنق دمية  ، والدمية هي الصورة المصورة ألنها يتأنق في 
صنعتها ويبالغ في تحسينها ، عن /  إبراهيم ) رجب عبدالجواد ( ، المعجم العربي ألسماء المالبس في ضوء 

( ، مراجعة : التارزي ) عبدالهادي ( ، 1صوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر الحديث ،  )طالمعاجم والن
 . 179م ( ، ص  2002هـ / 1423تقديم : حجازي ) محمود ( ، دار األفاق العربية ،  )

عربي القبعة بضم فسكون ، خرقة تخاط كالبرنس يلبسها الصبيان ، عن /  إبراهيم ، المعجم ال -: ) القبعة ( 3
 . 377ألسماء المالبس في ، ص 

4 
Ebert (Chu Fa Ching ) , The Realm of the Other : Jesters, Gods, and Aliens in Shadow play , Thesis 

Submitted for the Degree of “Doctor of Philosophy” ,  The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts 

 , Tel Aviv University , ( 2004 ) , p166 . 
نسيج من صوف يلبس في الرأس مركب من سر : أي رأس ، وبوش : أي غطاء ، والطربوش  -الطربوش : 5

 من مالبس الرأس التي شاع استعمالها مع بداية العصر الحديث في بالد الشام ومصر والمغرب .
 – 1987لقاهرة  ، دار العرب للبستاني، )  ( ، ا2عن /  أدي شير ) السيد ( ، األلفاظ الفارسية المعربة ، ) ط

 .299/  إبراهيم ، المعجم العربي ألسماء المالبس، ص  111م (   ، ص  1988
 
6 Ebert, The Realm of the Other : Jesters, Gods, and Aliens, p170. 

7 Ebert, The Realm of the Other : Jesters, Gods, and Aliens, P 180. 

   Ebert, The Realm of the Other : Jesters, Gods, and Aliens, P P 169 , 17 0.8 
: كلمة فرنسية عن أصل إيطالي : بنطلوني ، وهو اسم شخصية في الكوميديا اإليطالية من الراعي  بنطلون  9

خص أحمق الفينيسي سان بانتالوني أو بانتال ، وكذلك المالبس التي ترتديها هذه الشخصية ، ومعنى الكلمة : ش
في الكوميديا اإليطالية عادة نحيف عجوز أحمق يرتدي سرواال ضيقا يصل إلى قدميه ، وأطلقت الكلمة مؤخرا 

 .80للتعبير عن أي  سروال ، عن / إبراهيم ، المعجم العربي ألسماء المالبس ، ص 
10  Ebert, The Realm of the Other : Jesters, Gods, and Aliens, pp177 , 178. 

كلمة تركية وتعني الرداء المفتوح من األمام بكمين كبيرين جدا ويلبس عادة فوق الصديري ، عن  -القفطان : 11
م وحتى نهاية  16هـ /  10/  الفرماوي ) عصام عادل مرسي ( ، بيوت القهوة وأدواتها في مصر من القرن 

 .393م ( ، ص  1998هـ /  1419م ، ماجستير ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة ، )  19هـ /  13القرن 
12  Ebert, The Realm of the Other : Jesters, Gods, and Aliens, p176 . 

هو قلنسوة لألعراب طويلة الرأس ، والطرطور أيضا : شعار رأس طويل مدبب ، وقد كان  -: ) الطرطور (  13
وهو عندهم من حلي النساء على  أهل الشام من لبنان وسوريا وفلسطين يقولون فيه : طنطور أو طنطون  ،

 .  212الرأس  / إبراهيم ، المعجم العربي ألسماء المالبس ، ص 
14  Ebert, The Realm of the Other : Jesters, Gods, and Aliens, p171 . 

نصار ) لطفي  أحمد ( ، وسائل الترفيه في عصر سالطين المماليك في مصر ، الهيئة المصرية العامة  15
 . 303م ( ، ص  1999، ) للكتاب 

 .427م ( ، ص  1990عكاشة ) ثروت ( ،  المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية ، مكتبة لبنان ،)  16
 . 241م (  ، ص  1982يونس ) عبدالحميد ( ، معجم الفلكور ،القاهرة ، كتب عربية ، )  17
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دانيال نموذجا ( ، دراسات موصلية ،  يونس ) أحمد قتيبه ( ، البناء الدرامي في مسرح خيال الظل ) ابن 18

 . 66 ، 65م ( ، ص ص 2006العدد الحادي عشر ، ) 
( ،  28،  27عبدالفتاح ) انتصار ( ،  فنون الفرجة وعربة غبن الشعرية ، مجلة الفنون الشعبية ، العدد   )  19

 .60م ( ، ص1989مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ) 
م  2013( ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، )  1فنون الفرجة الشعبية وثقافة الطفل ، ) طالجندي ) أمال ( ،  20

 .69،  68( ، ص ص 
الدالي ) محمد بن موسى بن مصطفى ( ، أحكام التمثيل في الفقه اإلسالمي ، ماجستير ، كلية الشريعة ،  21

 . 48هـ (، ص  1427 – 1426ة ، ) جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة العربية السعودي
األندلسي ) ابن حزم ( ، األخالق والسير في مداوة النفوس ، تحقيق : مكي ) الطاهر احمد ( ، الطبعة الثانية  22

 . 121م ، ص   1992، دار المعارف ، 
لعدد ، ا 2مصر ، المجلد  –الجيار ) مدحت ( ، خيال الظل : مسرح العصور الوسطى اإلسالمية ، فصول  23
 .   21م ( ، ص 1982، ) 3

 . 334نصار ، وسائل الترفيه ، ص  24
م ، وقضى شبابه بها ودرس القرآن الكريم في كتاتيبها ، 1238هـ /  646ولد ابن دانيال بالموصل سنة    25

يكد وتلقى العلم واألدب في مدارسها ، وكانت الموصل آنذاك من أمهات العالم اإلسالمي علما وثروة ، ولكنه لم 
يلمس آثار تلك النهضة الثقافية للموصل وينهل من مواردها الفياضة حتى زحفت موجة التتار المدمرة التي 

م ، وابن  1262هـ / 660قضت على معالمها العمرانية والدور التعليمية وطوحت بعلمائها وأدبائها وكان ذلك 
م ، مع   1267هـ /  665ال مصر في سنة دانيال لم يكن يبلغ الرابعة عشر من عمره ، لذلك قصد ابن داني

غيره من األدباء والمفكرين الذين لقوا العنت في بالدهم وضيقا في معايشهم ، نبغ ابن دانيال في هذا الدرب من 
األدب الشعبي التمثيلي ، وكان من أعظم المبرزين في فن خيال الظل ، ياتي بأشياء مخترعة ، وصنف طيف 

رة في الفن ، وقد عمل على االرتقاء بمسرح خيال الظل خالل العصر المملوكي  ، ورغم الخيال الشاهد له بالمها
أن كثيرا مما كتبه هذا األديب قد تناولته أيدي البلى، فقد وصل الينا من آثاره ثالث روايات ) بابات ( منها نسخة 

 . 337ه ، ص في دار الكتب المصرية بعنوان ) طيف االخيال ( . عن /  نصار ، وسائل الترفي
 .  67يونس ، البناءالدرامي في مسرح خيال الظل ، ص  26
 .242،  241يونس ، معجم الفولكور ، ص ص  27
 . 427عكاشة ، المعجم الموسوعي ،  ص  28
 . 334نصار ، وسائل الترفيه ، ص  29
 . 49الدالي ، أحكام التمثيل في الفقه اإلسالمي ، ص  30
 . 335نصار ، وسائل الترفيه ،  ص  31

31 CHEN (FAN PEN ) , Shadow Theaters of the World , Asian Folklore Studies, Volume 62 , ( 2003 ) 

, p 33 

33Ebert, The Realm of the Other : Jesters, Gods, and Aliens in Shadow play, p 59 , 60 . 
مصر ،  –انيال ، مجلة الكتاب العربي حمادة ) إبراهيم ( وصالح ) رشدي ( ، خيال الظل وتمثيليات ابن د 34

 . 21،  20م (  ، ص 1964، )  4العدد 
 . 49،  48الدال ، أحكام التمثيل ، ص ص  35
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تعني بعض المشاهد التمثيلية كل مشهد منها يكون نهاية صغيرة مستقلة ومنفصلة ، ولما  -: كلمة ) بابة ( 36

من هذه الروايات المكونة للعرض كلمة ) باب ( كانت تسمى وحدات الكتاب فصوال وأبواب أطلق على كل 
والمالحظ أن العامة تميل في بعض األحيان إلى تأنيث بعض الكلمات المذكرة والحاق تاء التأنيث بأخرها ، لذا 
ألحق العامة هذه التاء بالكلمة فأصبح الباب التمثيلي يسمة ) بابة تمثيلية ( وبمرور الوقت واالستعمال المكرر 

 .61لكلمة معناها وصارت البابة تعني تمثيلية ظلية ، عن / عبدالفتاح ، فن المخايلة ، ص أكتسبت ا
 . 66،  65الدرامي في مسرح خيال الظل ، ص ص  يونس ، البناء 37
 . 242يونس ، معجم الفولكور ، ص  38
 . 58عبدالفتاح ، فنون الفرجة  ، ص  39
 .99م ( ، ص  1999رة ، دار المعارف ، ) ضيف ) شوقي ( ، الشعر والفكاهة في مصر ، القاه 40
 . 74الجندي ، فنون الفرجة ، ص  41
 .75الجندي ، فنون الفرجة ، ص 42

 CHEN , Shadow Theaters of the World, p 39.42 
 

عبدالرحمن ) علوش ( ، المسرح التعليمي في دراما الطفل ) مسرحية هاري وفاري واأللوان لعبدالقادر بلكروي  44
( ، ماجستير ، كلية اآلداب اللغات والفنون ، جامعة وهران ، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أنموذجا 

 .33م( ، ص 2014،)
44 Ebert, The Realm of the Other : Jesters, Gods, and Aliens in Shadow play , p p153 , 154 . 

45 TURKISH  SHADOW  PUPPET  THEATER: A WINDOW ON TURKEY , University of 

Washington ,        ( 1989 ) ,  P 3.  

46 Takkaç (Mehmet ) and Dinç (Kerim ) , Educational and Critical Dimensions in Turkish Shadow 

Theatre , Applied Theatre Researcher No 6 2005 Article No. 1,(2008) , p 4 .  /  Ebert, The Realm of 

the Other : Jesters, Gods, and Aliens in Shadow play , p 150 .        
البياتي ) شوكت عبدالكريم ( ، السمات الحكواتية في الظواهر الدرامية وأثرها في المسرحية العراقية ، مركز  48

 . 333،  332م ( ، ص ص  2007دراسات الكوفة ، جامعة الكوفة ، العدد السادس ، ) 
49 smith ( james ) , Karagoz and Hacivat: Projections of Subversion and Conformance , Asian Theatre 

Journal, Volume 21, Number 2 , ( 2004 ) , p p 188 , 189 .  

50   Öztürk ( serdar ) ,   Karagöz Co-Opted: Turkish Shadow Theatre of the Early Republic ( 1923 – 

1945 ) , Asian Theatre Journal, vol. 23, no. 2 , University of Hawai‘i Press , ( 2006 ) , p p 294, 298 .   
م (  ،  1953ت عربية ،  ) أمين ) أحمد ( ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ،  القاهرة ، كلما 51

 .307ص 
 .   355،  354يونس ، معجم الفولكور ، ص ص  52
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 ُمَصِمُمو الِبََلِط َوَدِوُرُهم ِفي ِإِثَراِء الَطاِبِع الَفنِ ي الُمُغوِلي الِهنِدي
 "دراسة أثرية مقارنة" 

 
 
 
 

يهدف هذا البحث لدراسة دور ُمَصِمِمي البالط في عهد أباطرة الُمُغول بالهند في تكوين وحدة  :ُمَلَخص  
"وحدة في تنوع، وتنوع في فنية، تلك الوحدة الفنية التي تميزت بالثراء الزخرفي الشديد، فعملوا ضمن مبدأ 

العنصر الزخرفي ولكنه ُمَنفَّذ بحيثيات فنية مختلفة على العديد من الفنون حيث تجد نفس وحدة"؛ 
مصممي البالط دور في إثراء الطابع الفني المغولي الهندي، ومدى تحكمهم في وِلَذا كان ل التطبيقيَّة،

ثبات الوحدة الفنية في فنون عصر توجيه دفة الفنون، ويظهر من خالل دراسة الفنون المغولية الهندية 
أباطرة المغول بالهند، حيث شملت هذه الوحدة تطابق وتماثل العناصر الزخرفية والطابع الفني العام لفنون 
الكتاب والفنون التطبيقية والفنون المنفذة على العمائر في تلك الفترة، ويتضح ذلك من خالل اشراف 

العصر المغولي الهندي، كما كان للمذاهب الفكرية دور على أساتذة التصوير على الورش الفنية في 
الحالة الفنية، ومدى تأثير الفكر الديني والفلسفي على الفنون في عصر أباطرة المغول بالهند، وشملت 
الوحدة الفنية جميع فروع الفنون التطبيقية والتصوير والنقوش على المسكوكات والزخارف المنفذة على 

 العمائر.
 فنون  -خشب  –نسيج  –معادن  –سجاد  -مغول –بالط  –مصمم : ت المفتاحيةالكلما

 (1)مصممو البَلط ودورهم في إثراء الطابع الفني الُمُغوِلي الِهنِدي
فنية واحدة، تمثلت في تشابه بعض الزخارف المنفذة على جمعت الفنون المغولية الهندية وحدة 

الفنون التطبيقية المختلفة كالسجاد والنسيج والمعادن والزجاج واألخشاب والعاج، وكذلك الزخارف المنفذة 
على العمائر المغولية الهندية، باإلضافة إلى تلك العناصر الزخرفية والتكوينات الفنية المنفذة في تصاوير 

المغولية الهندية، وقد تمثلت هذه الوحدة في تماثل وتطابق الموضوعات الزخرفية رغم اختالف  المدرسة
المواد الخام والمساحة المنفذة عليها هذه الموضوعات، مما ُيبرهن على وجود توجه فني عام، وطابع 

 زخرفي يحكم األعمال الفنية في هذا العصر. 
الهندية يجد أن العمارة والفنون التطبيقية بمختلف أنواعها وفن  كما َأنَّ المتأمل في الفنون المغولية  

التصوير في العصر المغولي الهندي يربط بينها جميًعا خيط رفيع عمل على التجانس التام بين هذه 
، وكذلك نجد ارتباًطًا وثيًقًا بين العمارة وفن التصوير المغولي الهندي، فقد نجح المصور (2)الفنون ووحدتها

 .(3)ولي الهندي في أن يجعل التصاوير ميداًنا مهًما لدراسة العمارة والفنون في الهند بمختلف أنواعهاالمغ

 محمد أحمد أحمد عبد السالم
رئيس قسم المنسوجات بمتحف الفن 

 اإلسالمي
 

 حمادة ثابت محمود
كلية اآلثار   -مدرس اآلثار اإلسالمية 

 جامعة الفيوم
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كما توجد وحدة فكرية تربط أنواع الفنون الهندية، حيث ُتعبر فنون الموسيقى واألدب والعمارة والنحت 
  .(4)هادئ العميقوالتصوير في عصر أباطرة المغول بالهند عن مشاعر واحدة فيها الخيال ال

ويتناول البحث دراسة متخصصة في هذا الموضوع، من خالل أهم العوامل واألسباب التي ساعدت 
 على وجود الوحدة الفنية، وأهم مظاهر هذه الوحدة الفنية في العصر المغولي الهندي. 

 نديأواًل: العوامل التي ساعدت على وجود الوحدة الفنية في اإلنتاج الفني المغولي اله
حيث كان ُيصنع بها شتى أنواع الفنون التطبيقية، وبذلك كانت الورش الفنية في البَلط اإلمبراطوري، 

 (1الفنون ُتنفذ تحت مظلة فنية واحدة، وبإشراف إمبراطوري من راعى الفن )اإلمبراطور( بنفسه. )لوحة 
ووضع نظام عمل عام يحكم صناع هذه الفنون، وقد  إشراف كبار أساتذة التصوير على الورش الفنية،

ذكر )أبو الفضل( أن اإلمبراطور )أكبر( قام ببناء ورش فنية ملكية في مدينة فتح بورسكري على غرار 
الورش الفنية في البالط الصفوي، حيث ُبنيت حجرات العمل الفني بجوار قصر اإلمبراطور )أكبر( 

المصورين وصناع المالبس والدروع الحربية تحت إشراف مباشر بالمدينة، وكان يعمل صناع السجاد و 
 .(5)من البالط الملكي األكبري 

ذي أبعاد ومقاييس محددة ويقوم الصناع  وضع تصميم عام من ِقبـَل المشرف على الورش الفنية
 بتنفيذه، كل منهم على حدى بحسب مجال صناعته.
كلها، وقد تميز هذا الطابع بالجمع بين السمات  نديةالطابع الهندي المميز الذي ُصبغت به الفنون اله

الهندية المحلية، والتأثيرات الوافدة لُيخرج لنا طراًزا فنًيا رائًعا وفريًدا. ويذكر )ديماند( أن الفن المغولي 
الهندي في بداية نشأته بدأ مقتبًسا من الفن الصفوي اإليراني، ولكن سرعان ما تكونت له شخصية مستقلة 

 .(6)فًنا معبًرا عن الروح الهندية الخالصة وأصبح
إن السجاجيد المغولية الهندية ذات المناظر قاعدة التخصص الفني وأثرها على الوحدة الفنية، 

التصويرية، والتي تشمل رسوم آدمية وحيوانية ومناظر طبيعية قد ُأنجزت على يد مجموعة من المصورين 
فيذ التصاوير، حيث يوجد ما ُعرف بقاعدة التخصص الفني في والفنانين والصناع، وذلك مثل طريقة تن

 العصر المغولي الهندي:
 مصورين تخصصوا في رسم الصور الشخصية مثل داسونت ومانوهر. -
 مصورين تخصصوا في رسم المناظر الطبيعية مثل بساون. -
 مصورين تخصصوا في رسم الطيور مثل منصور. -
 .(7)مراد وعنايتمصورين تخصصوا في رسم الحيوانات مثل  -

وذلك يؤكد الوحدة الفنية بين األعمال الفنية المختلفة في العصر المغولي الهندي والعمل وفق مبدأ 
 التخصص الفني.

ُيعد اإلنتاج الفني في عهد )أكبر( وأثره على الوحدة الفنية،  (8)مذهب اإلمبراطور )أكبر( الدين اإللهي
الهند في العصر المغولي الهندي، حيث أثر هذا المذهب على دقة الصناعة الفنية من أروع ما انتجته 
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وجودتها واألخذ من التأثيرات الفنية المختلفة وصهرها والجمع بينها، فيمكننا اعتبار المذهب األكبري جعل 
 للفنون في فترة )أكبر( رونًقا خاًصا وطابًعا مميًزا.

طور )أكبر( أدى إلى امتزاج عناصر من الفن اإلسالمي في كما نجد أن التسامح الديني لإلمبرا
عهده بعناصر أخرى من الفن الهندي القديم، وكذلك السماح للتأثير األوروبي أن يغزو الفن المغولي 

 .)9(الهندي ويتغلغل في أركانه
ا، ولعل من األدلة على الوحدة الفنية في عهده إنشائه مدينة )فتح بورسكري( لتكون مركًزا فنيً 

واستقطب إليها الفنانين للعمل بها كما تميز انتاجها الفني في الفنون التطبيقية والتصوير بالجمع بين 
 .(10)الموروثات المحلية التأثيرات الوافدة

ساعد على الترابط  (11)وال شك أن هجرة الفنانين وانتقال الصناع والحرفيين إلى مدينة )فتح بورسكري(   
ي تلك الفترة، حيث تنتقل بهذه الهجرات التأثير الحضاري والفني والثقافي من أقطار الفني بين منتجاتهم ف

 .(12)مختلفة وُتجمع في وعاء فني واحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بمكتبة شستر بيتي بدبلن، توضح صناعة السجاد والنسيج في الورش م(، محفوظة 16هـ/10صورة من مخطوط )توتي نامه(، القرن) (1لوحة )
 الفنية بالبالط المغولي الهندي، عن:

 Percy. B: the heritage of India "Indian painting", oxford University press, London, p.116.   

 التصوف وأثره على وحدة العمل الفني
بتأثيرها وحجمها جزًءا من ثقافة الهند وتراثها العريق، ومكون أصيل من مكون الحياة ُتعد الصوفية    

، ولعل أبرز ما أثرت به (13)األدبية بالهند، وقد انتشرت الصوفية في مختلف المدن الهندية انتشاًرا كبيًرا
ف والرمزية الفنية النزعة الصوفية في الحياة الفنية الهندية هو االعتماد على اإليحاء من خالل الزخار 

لبعض األشكال الزخرفية، سواء كانت نباتية أو هندسية أو رسوم آدمية وطيور، ووجود موضوعات ذات 
 نزعة صوفية منفذة على الفنون التطبيقية وفي تصاوير المدرسة المغولية الهندية.       

 ثانًيا: مظاهر الوحدة الفنية في العصر المغولي الهندي
الفني العام الذي يربط بين اإلنتاج الفني للمدرسة المغولية الهندية من فنون تطبيقية،  أصبح الطابع    

وتصاوير المخطوطات، وفنون على العمائر، ومسكوكات، سمة مميزة للعصر المغولي الهندي، وقد 
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تعددت مظاهر هذه الوحدة الفنية، مع حفاظ كل ضرب من ضروب هذه الفنون بطابع خاص يميزها عن 
ا، ولكنها ُشملت بوحدة فنية من خالل تماثل وتطابق بعض عناصرها الزخرفية، ويمكن دراسة الوحدة غيره

 الفنية بالتطبيق على السجاد المغولي الهندي دراسة مقارنة بالفنون األخرى من نفس الفترة كما يلي:
 المغولية الهندية: التشابه بين العناصر الزخرفية على الفنون التطبيقية والتكوينات الفنية للصورة

تشابهت العديد من العناصر الزخرفية المنفذة بالصورة المغولية الهندية مع العناصر الزخرفية المنفذة    
 على السجاجيد كنموذج للتحف التطبيقية في نفس الفترة، ولعل من أهم هذه العناصر الزخرفية:

لزهرة لوتس أو زهرة ثالثية الوريقات. رسم العقود المفصصة التي يتدلى عند نهاية قوس العقد رسم  -
 ب(2أ،2)لوحة 

رسوم الخلفيات المعمارية وأشكال العقود والنوافذ واألبواب المنفذة في التصوير تشابهت مع مثيلتها  -
 (3المنفذة على السجاجيد. )لوحة 

من حيث التشابه بين أشكال الوجوه اآلدمية والِسَحن ذات الطابع الهندي المحلي، ونالحظ التشابه  -
الكم والكيف والوضع لألشخاص المنسوجين على السجاد، والمرسومين في التصوير المغولي الهندي، 
حيث نجد في أغلب األحيان رسوم األشخاص في وضعية ثالثية األرباع، والوجوه ذات اللون 

هذه الخمري، واألنوف البارزة المدببة، وتميزت الوجوه بالحيوية الفطرية، حيث أن أول وجود ل
 ( 4. ) لوحة (14)م(11هـ/5المميزات في التصوير الهندي في المدرسة الچينية غرب الهند منذ القرن )

مناظر االفتراس، ورسوم الحيوانات التي تعدو، ومنظر الصيد والقنص، ُنفذت على السجادة بنفس  -
انية المنفذة طريقة رسمها في التصوير، ولعل من أوضح مظاهرها التشابه بين رسوم العناصر الحيو 

 (. 8-5. )لوحات (15)على السجاد، وبين رسوم الحيوانات في تصاوير مخطوط )حمزة نامه(
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)أ(: سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، القرن  )ب(: تصويرة تمثل أكبر يستقبل ابنه عبد الرحيم.
 The Hermitage Museumم(، 17هـ/11)

    تماثل أشكال المحاريب في سجاجيد الصالة مع المحاريب في التصوير المغولي الهندي.  (2لوحة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

م(، متحف الفنون 17هـ/11سجادة ذات منظر تصويري، القرن ) (4لوحة )
 الجميلة ببوسطن.

Daniel Walker, flowers under foot, New York, 
Metropolitan Museum of Art, 1997, p.163, 164. 

تصويرة تمثل اإلمبراطور جهانجير مع زوجته داخل  (3لوحة )
م(، محفوظة 17هـ/11القصر، صورة من منتو ألبوم، القرن )

 بمكتبة شستر بيتي بدبلن
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  منظر جمالن يتعاركان في زخارف السجاد المغولي الهندي )ب(:
 

 )أ(: منظر لجمالن يتعاركان في التصوير المغولي الهندي

 مناظر العراك على السجاد والتصوير المغولي الهندي (5لوحة )
 

 

 

 )ب(: منظر لألفيال على السجاد المغولي الهندي
 

 )أ(: منظر لألفيال في التصوير المغولي الهندي

 مناظر الحيوانات على السجاد والتصوير المغولي الهندي (6لوحة )
 

 

 

 )ب(: منظر لثيران على السجاد المغولي الهندي
 

 )أ(: منظر الثيران في التصوير المغولي الهندي

 مناظر الحيوانات على السجاد والتصوير المغولي الهندي (7لوحة )
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أ(: مناظر تصويرية من مدرسة التصوير المغولي الهندي )مخطوط (

 حمزة نامه(
 )ب(: مناظر تصويرية على السجاد المغولي الهندي 

 تشابه المناظر التصويرية في التصوير والسجاد المغولي الهندي،  (8لوحة )
 مما ُيَدِلُل تأثير ُمَصِمِمي البالط على وحدة الطابع الفني في العصر المغولي الهندي

 
 

رسوم الحدائق الَغنَّاء، وأشكال الزهور، والوريدات المتداخلة، حيث كانت تملء ساحات السجاجيد،  -
 وكذلك تملء أرضية التصاوير.
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رسم فرع نباتي كبير يحمل فروع كثيرة وأزهار، يعكس الوحدة الفنية حيث ُنفذ بنفس الطريقة على مختلف الفنون التطبيقية في العصر  :(1شكل )
 المغولي الهندي.

زخرفة المالبس واألزياء في الصورة برسوم نباتية متشابهة تماًما مع بعض الزخارف المنفذة على  -
 (.9. لوحة )(16)السجاجيد

  

 )ب(: تصويرة تمثل أكبر في رحلة صيد.
Susan, S, Painting for the Mughal 
Emperor ,the art of the book 1560-
1660, V&A Publications, 
2002,p.80. 

 م(، متحف المتروبوليتان.17هـ/11)أ(: سجادة ذات منظر تصويري، القرن )

 لراكبي الفيلة على السجاد والتصوير المغولي الهنديوحدة الطابع الفني  (9لوحة )
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رسوم األشكال الخرافية بطريقة أسطورية، حيث يهاجم الشكل الخرافي مجموعة من الحيوانات األخرى،  -
وُيسيطر عليها ويقتلها جميًعا، وربما كان ذلك إشارة إلى الصراع بين الخير والشر كسنة من سنن الحياة، 

هذه المناظر في التصوير بدقة فائقة، ونقلت على السجاجيد بنفس األسلوب الزخرفي، فجاءت وقد ُنفذت 
بعض السجاجيد وكأنها تعبر عن قصة وأسطورة متكاملة، فيحسبها الناظر وكأنها صفحة من مخطوط 

ا (. وظهرت ايًضا رسوم األشكال الخرافية )إن جاز التعبير، ألن بعض هذه األشكال ربم8هندي لوحة )
، غيرها على صور (20)والكليين( 19)والعنقاء (18)مثل التنين 17كانت مخلوقات حقيقية موجود بالفعل(

(، وكذلك التشابه بين التصوير والسجاد في تنفيذ رسوم 10المخطوطات والفنون مثل السجاد، لوحة )
 .(11الفروع النباتية التي تنتهى برؤوس حيوانية وآدمية )طراز الواق الواق(. لوحة )
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 رسوم األشكال الخرافية على السجاد المغولي الهندي رسوم األشكال الخرافية في التصوير المغولي الهندي
 

 أشكال خرافية منفذة في التصوير والسجاد المغولي الهندي( 10لـوحـــة )
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م(، متحف 17هـ/11زخرفة الواق الواق على األحجار، القرن ))ب( 
 المتروبوليتان.

Susan. Se, Painting for the Mughal Emperor, the art of the 

book 1560-1660, p.80. 

م(، 17هـ/11)أ( زخرفة الواق الواق على السجاد، القرن )
 متحف المتروبوليتان.

Basil. G, the arts of India , Cornell Univ Pr, 
1981, fig.212 . 

 
 زخارف الواق واق على الفنون المغولية الهندية (11لوحة )

 
الفنون التطبيقية في العصر المغولي الهندي قمتها في وقد بلغت الوحدة الفنية التي جمعت بين 

م(، حيث نجد في أحد تصاوير المدرسة المغولية الهندية تصويرة ُتمثل القصر 17هـ/11القرن )
، وقد ُفرش بالسجاجيد الثمينة، وقد تشابهت زخارفه مع زخارف التحف اإلمبراطوري من الداخل

 ( 3القصر. لوحة ) الزجاجية، وغيرها من التحف الفنية داخل
وخالصة ما سبق أن مدرسة التصوير المغولية الهندية أثرت في كافة الفنون المغولية الهندية، وذلك 
ألن أساتذة التصوير الذين يشرفون بأنفسهم على إتمام التحف التطبيقية، ويضعون التصميم العام الذي 

 معدنية وزجاجية وغيرها. ينفذ من خالله زخارف التحف التطبيقية من سجاد ونسيج وتحف
ولعل أبلغ دليل على تأثير مدرسة التصوير المغولية الهندية على فن زخرفة السجاد في نفس الفترة 
هو ظهور موضوعات تصويرية كاملة منفذة على السجاجيد، حيث جاءت هذه الموضوعات تتبع 

 المميزات العامة للتصوير المغولي الهندي.
المالمح والِسَحن المغولية، والميل إلى رسم الوجوه في وضع جانبي مثل تنفيذ رسوم األشخاص ب

( كما نجد األزياء الخاصة بالرجال من السراويل والرداء ذي األكمام الطويلة، كما Full-Profileكامل )
نجد غطاء الرأس عبارة عن عمامة صغيرة متعددة الطيات ومرصعة باألحجار الكريمة، كما نجد السيدات 

ثياب الهندية ذات األلوان الزاهية باألصفر واألحمر واألزرق، وقد تضع السيدة فوق رأسها مندياًل يلبسن ال
. شكل (21)طوياًل، ولكنه غالًبا ما يكون رقيًقا شفاًفا، وأحياًنا تظهر السيدة بزيها الهندي المميز وهو الساري 

(2) 
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منظر لفتاة حول رأسها هالة منفذة على سجادة صناعة كشمير، داللة على الوحدة الفنية بين التصوير والفنون التطبيقية في  (2شكل )
 المدارس المحلية التابعة للهند.

 التشابه بين العناصر للفنون التطبيقية فيما بينها وتشابها مع المسكوكات:-ب
. نفذت بطريقة (22)النباتية مثل رسوم الفروع النباتية التي تحمل رسوم أزهار وأوراق نباتيةالزخارف  -1

واحدة وألوان متماثلة على الفنون التطبيقية المختلفة، فنجد بعض المجوهرات والتحف المعدنية التي 
 (12تعود إلى العصر المغولي الهندي، ولعل من أهم هذه العناصر الزخرفية. لوحة )

 زهور بيضاء، ووريدات متعددة البتالت ذات شكل مماثل لما وجد في زخارف السجاجيد.  رسوم -
 (3. شكل )(23)أزهار الخرشوف والتوليب والقرنفل وزهرة الخشخاش -
شكل الفرع النباتي الذي يحمل زهور متعددة البتالت، وأوراق نباتية فقد وجدنا أمثلة متعددة له في  -

 شاب واألحجار والرخام والزجاج.زخارف السجاجيد والنسيج واألخ
 أشكال الجامات المفصصة التي يزخرفها أشكال أوراق نباتية متعددة الفصوص. -
 الفروع النباتية التي تحمل فوقها رسوم طيور.  -
تشابهت الزخارف النباتية للسجاجيد مع الزخارف النباتية للتحف المعدنية في العصر المغولي  -

الزخرفية وتوزيعها على التحف المعدنية في عصر أباطرة المغول الهندي، من حيث العناصر 
. وقد وصل التماثل بين زخارف السجاد والمعادن الهندية إلى حد التطابق فنجد زخارف (24)بالهند

م(، قوامها رسوم لعقود مفصصة بداخلها رسم لفرع نباتي 17هـ/11تعلو جرة من المعدن القرن )
هذه الزخارف مع زخارف سجادة صالة من العصر المغولي  يحمل زهور متعددة وقد تماثلت

 الهندي.
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مع زخارف السجاجيد  (25)تشابهت الزخارف النباتية المنفذة على صندوق خشب مطعم بالعاج -
كبيرة وحزم نباتية في المغولية الهندية، حيث جاءت قوام الزخارف النباتية رسوم أشجار سرو 

صفوف أفقية وقد تشابهت تماًما مع أشكال الحزم واألوراق النباتية المنفذة على السجاد المغولي 
 . (26)الهندي

م(، وقد تشابهت تماًما مع 17هـ/11رسوم الشجيرات الصغيرة منفذة على جرة من الزجاج القرن ) -
 زخارف سجادة مغولية هندية تعود لنفس الفترة. 

أشكال المزهريات التي يخرج منها فروع نباتية كثيفة تمأل ساحة التحفة، ويحيط بها من رسوم  -
الخارج شريط من الزخارف الزجزاجية، وقد ُوجد هذا الشكل بكثرة على الفنون التطبيقية الهندية، 
وقد تشابهت مع زخارف سجاجيد مغولية هندية ذات زخارف نباتية تخرج من شكل فازة أسفل 

 جادة. ساحة الس
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م(، محفوظة 17هـ /11قطعة من نسيج القطيفة، الهند، )ق )ب( 
 متحف فيكتوريا وألبرت بلندن.

Basil. G, The Arts Of India, Phaidon, Oxford, pl.94 

م(، اقليم 17هـ /11قاعدة نرجيلة )حقة( من الزجاج )ق )أ( 
 الدكن بالهند، مجموعة خاصة:

Mark. Z, Gold, Silver & Bronze, From Mughal 
India, p. 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

م(، محفوظ 17هـ/11باب من الخشب منتصف، الهند، القرن ))د( 
 بمتحف المتروبوليتان.

م 1640صندوق من الخشب المطعم بالعاج، الهند، سنة)جـ( 
 :بمجموعة ناصر خليل للفنون اإلسالمية بلندنمحفوظ 

http://www.khalili.org/islamic-collection.aspx 
 ( الطابع الفني للزخارف النباتية المنفذة على التحف التطبيقية.12) لوحة

 

http://www.khalili.org/islamic-collection.aspx


 م(                                                                                                                    2018)مارس  الثانيالعدد                                                                مجلة البحوث والدراسات األثرية 

262 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .381نماذج زهرة الخشخاش المنفذة على الفنون المغولية الهندية، عن: ربيع حامد خليفة، تحف معدنية "طراز البيدري"، ص (3شكل )

 
تشابهت رسوم الحيوانات المنفذة على التحف الخشبية والعاجية، وعلى المسكوكات المغولية الهندية،  -2

 السجاد المغولي الهندي.مع رسوم وأشكال الحيوانات المنفذة على 
مثال ما وجدناه من بين رسوم الحيوانات على السجاجيد مع رسوم الحيوانات المنفذة على العمالت 

هـ (1014-1037 )جهانگيرالفضية )الدراهم( والعمالت الذهبية )الدنانير( في عهد اإلمبراطور 
لثيران وأبقار وأسود تعدو منفذة بنفس الطريقة على السجاد حيث نجد رسوم م( 1605-1627)

. لوحة (27)المغولي الهندي، مما يعكس مدى الترابط والوحدة الفنية في العصر المغولي الهندي
(13.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العمالت الذهبية لإلمبراطور جهانجير، متحف المتروبوليتان، عليها أشكال حيوانات تشابهت مع مثيلتها المنفذة نماذج من ( 13لـوحـــة )
 على الفنون المغولية، وإن اختلفت في الداللة الفنية، حيث ُتِشيِ ر األشكال على هذه المسكوكات إلى أبراج فلكية. 
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تماثلت أشكال البخاريات على السجاجيد وجلود الكتب والتحف المعدنية في العصر المغولي الهندي. -3
 (14لوحة )

التقارب في تنفيذ مناظر تصويرية كاملة ورسوم المناظر الطبيعية حيث نجد منظر تصويري رائع -4
م( 17/هـ11منفذ على غطاء صندوق مصنوع من الخشب يرجع إلى النصف األول من القرن )

صنع في إقليم الدكن التابع لإلمبراطورية الهندية، وقد تشابه هذا المنظر التصويري الرائع المنفذ 
على غطاء الصندوق الخشبي مع مناظر التصوير المنفذة على السجاد والنسيج في نفس الفترة، 

ألعالم واألزهار ونجد التشابه من حيث العربة التي يجرها الثيران ورسوم الخيول ومالمح الوجوه وا
 (15. لوحة )(28)والنباتات المنثورة على األرضية

كما نجد رسوم المناظر الطبيعية والحيوانات والطيور المنفذة على ثوب من النسيج محفوظة  -
م(، ُزخرف برسوم 17هـ/11بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن ترجع إلى النصف األول من القرن )

وأشكال حزم نباتية منثورة على أرضية الثوب، ومناظر افتراس  نباتات وفروع تحمل أوراق نباتية،
وعدو. وقد وجدنا مثل هذه المناظر والرسوم الطبيعية على السجاد المغولي الهندي بكثرة، وقد 

. كما تشابهت زخارف السجاجيد وزخارف المالبس واألزياء في (29)نفذت بنفس الطريقة الزخرفية
 .(30)فنًيا واضًحا على الترابط والوحدة بين الفنون المغولية الهندية الصورة الواحدة لعل ذلك دليالً 

كما تشابهت رسوم السحن اآلدمية ذات الطابع المغولي؛ حيث البشرة الخمرية اللون والعيون  -
السجاد والزجاج، حيث وصلتنا مجموعة كبيرة من القنينات الضيقة واألنف المدبب في زخارف 

الزجاجية ُزخرفت برسوم آدمية قوامها رسوم سيدات وأميرات ووصيفات ُصنعت في مدينة گوجرات 
 . (31)م(18هـ/12الهندية في أوائل القرن )
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م(، محفوظة بمتحف 17هـ/11كتاب من الهند، القرن ))ب( جلدة 
 المتروبوليتان

الهند، محفوظة –م(، الهور1630- 1620سجادة ترجع إلى ))أ( 
 بمتحف المتروبوليتان بنيويورك.

Walker: Danier Flowers under Foot, p.166. 
 ( زخارف البخاريات على الفنون المغولية14) لوحة

 
 

 

غطاء صندوق من الخشب المدهون بالالكيه، منتصف القرن )ب(
م(، صناعة إقليم الدكن بالهند، محفوظ بمجموعة دافيد بكوبن 17هـ/11)

 هاجن، عن:
Cosmophilia: Islamic Art from the David Collection, 
Copenhage. 

 م(، متحف المتروبوليتان.17هـ/11مطرز القرن )قطع من نسيج )أ( 

 ( المناظر التصويرية على الفنون المغولية15( لوحة
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المنفذة على التحف التطبيقية ورسوم األفيال في تصاوير المدرسة  (32)التشابه بين رسوم األفيال -5
حيث نجد رسوم األفيال بكثرة على زخارف السجاد والنسيج ومنفذة أيًضا على المغولية الهندية، 

األطباق الخزفية التي ترجع لتلك الفترة، ومن أمثلتها صحن من الخزف المرسوم باللون األزرق 
، وقد ُنفذ منظر فيلين يتصارعان (33)تحت الطالء الزجاجي الشفاف عليها رسوم فيلين يتصارعان

م. لوحة 17هـ/11د، وفى صفحة من مخطوط مغولي هندي يرجع إلى القرن كما هو على السجا
(16) 

كما تشابهت زخارف أطر السجاد المغولي الهندي مع التكسيات الرخامية في تصاوير المدرسة  -3
المغولية الهندية، مما يؤكد أنها كانت تخضع إلنتاج ذي طابع فني موحد يشرف عليه أستاذ الورش 

، ولعل من أكثر األمثلة التي توضح ذلك صورة تمثل أستاذ وتلميذه من المدرسة الفنية اإلمبراطورية
م( 1580-1575، مؤرخة بـ)San Diego Museum of Artالمغولية الهندية محفوظة بمتحف 

. حيث نالحظ مدى التقارب في رسم زخارف اإلطار (34)(3rd Collectionتحت رقم حفظ )
 يات الرخامية المنفذة في نفس الصورة.الخارجي للسجادة، وبين زخارف التكس

ومما ال شك فيه أن النماذج السابقة ُتثبت الوحدة الفنية والذوق الفني العام لهذا العصر، والطابع 
 الفني المميز الذي جمع بين فناني أباطرة المغول بالهند.

  

 

 )ب( جزء من سجادة عليها رسم فيلين يتصارعان
 

 طبق من الخزف عليه رسم فيلين يتصارعان، عن:)أ( 
Oliver. W, Ceramics From Islamic Lands 

 
 الهنديَّة ( رسوم فيالن يتصارعان على الفنون المغوليَّة16) لوحة
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التشابه بين العناصر الزخرفية على الفنون التطبيقية والعناصر الزخرفية على العمائر المغولية -ج
 الهندية:

تشابهت الكثير من الزخارف المنفذة على العمائر، وكذلك بعض أشكال العناصر المعمارية في 
عمائر العصر المغولي الهندي، مع زخارف التحف الفنية ؛ حيث كانت هذه الزخارف ُتنفذ تحت مظلة 

 فنية واحدة. ولعل من أبلغ األمثلة على ذلك:
الزخارف المنفذة على الحوائط سواء األعمال  يمكن من خالل الدراسة مالحظة مدى التشابه بين -

. مثل أشكال المزهريات، والتي ظهرت (35)الفنية الرخامية أو التكسيات الخزفية، وبين زخارف التحف
 (17على الفنون التطبيقية وعلى العمائر. لوحة )

قود التي تؤطر تشابه أشكال العقود النصف دائرية والمدبب في القلعة الحمراء بمدينة دلهي وكذلك الع -
.وكذلك (36)الدخالت الغائرة في واجهة ضريح اإلمبراطور همايون مع محاريب سجاجيد الصالة الهندية

أشكال الجامات المفصصة واألشكال المستطيلة وعقود حدوة الفرس المدببة في واجهة "يلند دروازه" 
مفصصة واألشكال المستطيلة أي "الباب العالي" بوابة بمدينة "فتح بورسكري" مع أشكال الجامات ال

 التي تزخرف الساحة اإلطار األوسط من السجاجيد المغولية الهندية.
تشابهت العقود المفصصة التي تزخرف الدخالت الغائرة في واجهة مسجد قوة اإلسالم بدلهي مع  -

أشكال العقود المفصصة التي تؤطر محاريب سجاجيد الصالة المغولية الهندية، مما يعكس مدى 
 .(37)ترابط الفني بين فنون هذا العصر، والتي وصلت لحد التطابق والتماثل في بعض األحيانال

كما نجد تطابق في شكل بعض األعمدة المنفذة على السجاجيد مع شكل أعمدة العمارة المغولية  -
الزخارف النباتية على سجاجيد العصر المغولي الهندي مع زخارف الرخام الهندية. تشابهت كثير من 

، فنجد تشابه (38)في عمائر ضريح تاج محل، وذلك من حيث التكوين الزخرفي وشكل األزهار وتنوعها
الزخارف النباتية تام بين الزخارف النباتية التي ُنفذت على جانبي عقد مدخل ضريح تاج محل وبين 

  المنفذة على الفنون التطبيقية.
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م(، تشابه 17هـ/11أعمال الرخام بضريح تاج محل، القرن ))ب( 
رسوم الفروع النباتية وأشكال المزهريات المنفذة على الرخام مع مثيلتها 

 المنفذة على مختلف الفنون المغولية الهندية، عن:
Ebba. K, The Complete Taj Mahal and the Riverfront 
Gardens of Agra, Thames  & Hudson, 2001, pl. 
235-241. 

م(، متحف 17هـ/11)أ( سجادة ذات زخارف نباتية، القرن )
 الهرميتاج.

Piotrovsky. M.B,and Rogers. J.M, Heaven on 
Earth Art from Islamic Lands, Prestel Pub, 
2004, P.107. 

 ( أشكال المزهريات على العمائر والتحف التطبيقية17) لوحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن:م، تشابه زخارف المئذنة مع زخارف سجاد الصالة، 1635زخارف مئذنة مسجد وزر خان  (18) لوحة
Yves. Porter, Gerard Degeorge, The Glory of The Sultans, Islamic Architecture in India, FlammarionM 
Paris, 2009. 
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تشابهت زخارف السجاجيد مع بعض الزخارف المنفذة على الرخام في المساجد واألضرحة الهندية  -

حيث نجد على عمائر مدينة أجرا في عهد اإلمبراطور شاه جهان أعمال النحت البارز على 
النباتية الملتفة ورسوم المزهريات التي ينبثق منها فروع نباتية تحمل الرخام تميزت برسوم الفروع 

. وكذلك رسوم الواجهات في بقية المساجد واألبنية في مختلف المدن (39)ثمار رمان وأوراق نباتية
 .(40)م(18-17هـ/ 12-11الهندية فيما بين القرنين )

السجاجيد الهندية التي  م( مع زخارف ساحة1635تشابهت زخارف مئذنة مسجد )وزر خان( ) -
(، وكذلك تشابهت أشكال البخاريات المنفذة على المآذن في 18ترجع لنفس التاريخ.  لوحة )

 العمائر الهندية مع أشكال البخاريات التي تتوسط ساحة السجاد. 
وخالصة ما سبق أن زخارف الواجهات الرخامية للعمائر الهندية والتكسيات الرخامية ذات الزخارف 

باتية تشابهت مع الزخارف النباتية على السجاد، أو زخارف رسوم السجاد في تصاوير المدرسة الن
 .(41)المغولية الهندية والمدارس المحلية 

 وحدة الخطة اللونية من مظاهر الوحدة الفنية بين الفنون المغولية الهندية:-د
عوامل تحقيق الوحدة الفنية، فنجد تشابه بين حيث ُتعتبر األلوان المستخدمة في تنفيذ الزخارف من أهم 

الزخارف على الفنون المختلفة في األلوان المنفذة بها حيث راعى الفنان المغولي الهندي الواقعية في أغلب 
األحيان في عمل الزخارف وتنفيذها بألوانها الطبيعية كما وجدت في الواقع، كما أنها نفس األلوان 

 (.4،3ير المغولية الهندية. لوحتا )المستخدمة في مدرسة التصو 
 الخاتمة:

أود في نهاية هذا البحث المتواضع أن أكون قدمت صفحة مشرقة ُتنبأ عن مدى الرقي الفني والتطور 
 الحضاري للمسلمين في عصر أباطرة المغول بالهند.

 ولعل من أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
ابع الفني المغولي الهندي، ومدى تحكمهم في توجيه دفة تأكيد دور مصممي البالط في إثراء الط -

 الفنون، واإلشراف الفني الكامل والنابع من رؤيتهم الفنية الخاصة.
اثبات الوحدة الفنية في فنون عصر أباطرة المغول بالهند، حيث شملت هذه الوحدة تطابق وتماثل  -

ون التطبيقية والفنون المنفذة على العناصر الزخرفية والطابع الفني العام لفنون الكتاب والفن
 العمائر في تلك الفترة.

اثبتت الدراسة قاعدة التخصص الفني، واشراف أساتذة التصوير على الورش الفنية في العصر  -
 المغولي الهندي، والذي ُيعد أهم عامل من عوامل الوحدة الفنية. 

دور المذاهب الفكرية وانعكاسها على الحالة الفنية، ومدى تأثير الفكر الديني والفلسفي على  -
 الفنون في عصر أباطرة المغول بالهند.
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شملت الوحدة الفنية جميع فروع الفنون التطبيقية والتصوير والفنون المنفذة على العمائر، كما  -
 ات التبعية للمدرسة المغولية الهندية.امتدت الوحدة الفنية إلى المدارس المحلية في فتر 

اعتمدت الدراسة على المقارنة بين العديد من النماذج؛ لبيان مظاهر الوحدة الفنية، والطابع الفني  -
 الموحد، رغم اختالف المواد الخام المنفذة عليها العناصر الزخرفية.

ألشراف التام على تنفيذ ما رئاسة أستاذ التصوير للورش الفنية التابعة للبالط اإلمبراطوري، وا -
 يضعه من تصميمات مسبقة، ويتم كل ذلك وفق ما متطلبات راعي الفن "اإلمبراطور".

تعددت مصادر التأثيرات الفنية على الفنون المغولية الهندية، حيث شملت الموروثات المحلية،  -
الوحدة الفنية، ونائت  وكذلك التأثيرات الفنية الوافدة، ولعل هذه التعددية أثرت بشكل كبير مفهوم
 به عن الراتبة والتكرار، دافعًة بذلك الملل، وباعثًة للتجديد واالبتكار الفني. 
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 حواشي البحث:
                                                           

، م(، حيث قامت دولة أباطرة المغول بالهند على يد اإلمبراطور "َباُبر"1857-1526هـ/1273-932عصر أباطرة المغول بالهند )(1
وأصبحت أعظم الدول اإلسالمية في تاريخ الهند على اإلطالق، للمزيد انظر: حسين مؤنس، أطلس تاريخ اإلسالم، الزهراء لإلعالم العربي، 

؛ أحمد 180-178م، ص 1990، 2؛ عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 256د.ت، ص
م، 1954ن محمد َباُبر "مؤسس الدولة المغولية في الهندستان" مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، غير منشورة، الساداتي، ظهير الدي

م، 2002؛ عصام عبد الرؤوف الفقي، بالد الهند في العصر اإلسالمي منذ فجر اإلسالم وحتى التقسيم، دار الفكر العربي، 47،46ص
الهند وجيرانها"، الجزء الثالث، ترجمة: زكي نجيب محمود، دار الثقافية في جامعة الدول ؛ ول ديورانت، قصة الحضارة "328، ص 2ط

 .332العربية، ص
 .180م، ص1999، 1محمود إبراهيم حسين، اإلبهار في العمارة والفنون اإلسالمية، ط (2
، 314م، ص1989ية اآلداب، العدد الرابع، محمود إبراهيم حسين، العمارة الهندية من خالل التصاوير اإلسالمية، بحث في مجلة كل( 3

315. 
 .156م، ص1965أبو صالح األلفي، موجز في تاريخ الفن العام، دار القلم،  (4

5) Swarup.S, Mughal Art, a Study in Handicraft, Agamkala Prakashan, Delhi, 2007, p.12. 
6) Demand. M.S., A Hand Book of Muhammadan Art, Hartsdale House, New York, 1997, p. 303. 

 .94م، ص2007، 1(ربيع حامد خليفة، مدارس التصوير اإلسالمي في إيران وتركيا والهند، مكتبة زهراء الشرق، ط7
(مذهب قائم على تجميع الديانات والمذاهب المختلفة تحت فكر توافقي موحد، ويرى بعض الباحثين أن الدافع وراء اعتناق )أكبر( هذا 8
لمذهب الجديد هو دافع سياسي، حيث أراد تحقيق السالم واالستقرار في أرجاء مملكته الواسعة، والتي تضم ديانات وأجناس مختلفة، وإذا ا

ن سلمنا بأن الدافع وراء مذهب أكبر الديني الجديد هو دافع سياسي فال بد وأنه أثر بشكل واضح في الفنون المنفذة في تلك الفترة، حيث كا
ة داة لخدمة الحالة السياسية واالقتصادية السائدة في العصر المنفذ فيه، انظر: عادل حسين غنيم ،الدولة التيمورية "المغولية" اإلسالميالفن أ

 .29م، ص2002م، دار الفكر العربي، 1857-1526في الهند،
 .171م، ص 2007، 4، العدد 58الهند، المجلد (خورشيد أشرف إقبال، المدرسة الهندية في الفن اإلسالمي، مجلة ثقافة 9

10) Vongarbe.R, Akbar Emperor of India, a Picture of Life and Customs from the Sixteenth Century, 

Translated from the German by: Lydia G.Robinson, Chicago the Open Court Publishing Company, 1909, 

pp.20-28. 

عض عليها اسم )مدينة فتح بور( اختصاًرا السمها، والمدينة عبارة عن تل صخري مرتفع وسط السهول بالقرب من أجرا، وقد يطلق الب11)
ولت هذه شيد اإلمبراطور)أكبر( هذه المدينة لتكون مقًرا له، ولمقابلة شيوخ الصوفية والعلماء والفقهاء ومناقشة المسائل الدينية وسرعان ما تح

ء إلى مدينة بالغة الروعة والجمال وتم نقل عاصمة الُملك إليها وظلت عاصمة لإلمبراطورية الهندية قرابة خمسة عشر عامًا، المنطقة الجردا
ألف نسمة( أي أكثر من عدد سكان لندن  200وقد سجل الرحالة البريطاني " فيتش" أن مدينة "فتح بور" في أوج مجدها بلغ عدد سكانها )

" عاصمة أكبر المهجورة، بقلم تيرو ورسيكري پفاتح لة صوت الشرق، مجلة ثقافية هندية مصورة، مقال بعنوان " وروما آنذاك، انظر: مج
 .   12م، ص1987، أبريل 309مورني، ترجمة: آمال فؤاد، العدد 

ل بمجلة آداب الرافدين، أحمد قاسم جمعة، التأثيرات المعمارية بين مصر والعراق خالل العصور اإلسالمية حتى العهد العثماني، مقا 12)
 .7، د.ت، ص30كلية اآلداب، جامعة الموصل، العدد 

 .21م، ص 1998، فبراير 402( براناف كوالر، الصوفية في الهند، مجلة صوت الشرق، العدد 13
 .225م، ص2006هـ/1426، 1( ثروت عكاشة، موسوعة فنون الشرق األقصى، الفن الهندي، دار الشروق، ط14

  .99م، ص1995، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 13لتصوير المغولي اإلسالمي في الهند، ج ثروت عكاشة، ا -

2) Michael. B, glennd. lowry, akbar,  india :art from the mugh city of victory, 2002, p.109.  

16) Daljeet and P.c. Jain, Indian Miniatures Painting, Brijbasi Art Press, 2007, p.75. 



 م(                                                                                                                    2018)مارس  الثانيالعدد                                                                مجلة البحوث والدراسات األثرية 

271 
 

                                                                                                                                                                                     

م(، 19-14هـ/13-8( للمزيد راجع: محمد أحمد عبد السالم، الفنون اإلسالمية في الصين وأثرها على فنون اليابان وكوريا في الفترة )17
. كما تفضل أستاذي الكريم )أ.د/عصام الفرماوي( بالحديث والمناقشة 318-313م، ص2018رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعة حلوان، 

 الموضوع، وتوضيح أنها من الممكن أن تكون كائنات حقيقية وليست أشكااًل خرافيَّة.حول هذا 
( ويالحظ أن التنينات منذ أول ظهورها ومورفولوجيتها )شكلها الخارجي( متأرجحة بين ذوات األربع )سباع أو بهائم( والتماسيح )الزواحف 18

نين والثعبان هو العالمة المميزة بتصميم التنين، حتى مع تصميم ذوات األربع نجد ذات القوائم األربع(، ولكن يظل االرتباط األزلي بين الت
ية أو أنه ال بد من االحتفاظ بصفة ثعبانية مثل الرقبة الثعبانية، والرأس الثعبانية أو مؤخرة الجسم الثعبانية أو الذيل أوالحركات الثعبان

 ين وافتقادها يخرجه أساًسا من جنس التنينات وللمزيد عن التنين انظر:اإليحاءات الثعبانية ... إلخ وكلها صفات مميزة للتن
محمد أحمد التهامي محمد السيد شبانة، الكائنات لخرافيـة والمركبـة فـي التصـوير اإلسـالمي فـي إيـران مـن العصـر المغـولي حتـى نهايـة العصـر  -

 .22كلية اآلثار، جامعة القاهرة، صالصفوي ـ دراسة آثارية فنية مقارنة، ماجستير، 
- Rosenzweig .D, Stalking the Persian Dragon: Chinese prototypes for the miniature representations, Kunst 

Des orients, Vol. XII, 1978/1979, pp. 150-175. 

نقاء العربية والسيمرغ الفارسية، ولم نجد باحثا يحاول على ( يظهر في كتابات الكثير من الباحثين العرب أكثر من األجانب خلط بين الع19
سوى "إيفا باير" التي أشارت إلى هذه التفرقة بنذر يسير، وللحق فإنهم معذورون في  –قبل عملية توحيد هوياتهما  –نحو دقيق التفرقة بينهما 

ت السيمرغ بعض صفات العنقاء والعكس على نحو تبادلي حتى ذلك ألنه حدثت عملية "توحيد للهوية" بين السيمرغ والعنقاء وذلك بأن اكتسب
ن أن التسمية أطلقت على نحو مترادف كأن يقال سيمرغ تعبيرًا عن العنقاء، ولكن عملية توحيد الهوية هذه لم تحدث فجأة أو اتفاًقا، بل كا

ة مميزة، ثم حدث بمرور الزمن أن توحدتا سويا )السيما من لها مقدماتها وقبل ذلك كان للعنقاء العربية والسيمرغ الفارسية شخصية أدبية فردي
حيث التسمية ومن حيث تبادل بعض الصفات واألدوار المنوطة( ولكن رغم ذلك بقى أن الذي يحكمنا في ذلك هو "المضمون" وهذا 

مد شبانة، الكائنات الخرافية، مح -المضمون متأثر بطبيعة الموضوع وبطبيعة المخطوطات التي تظهر فيها كل من العنقاء والسيمرغ .
 .229ص
( وصف الكيلين في الكتابات الصينية القديمة بأن له قرن وحيد، وقبل بداية عصر أسرة منج كان له قرنان، وظل بهذيَّن القرنين منذ ذلك 20

"مينغ" يظهر فيها الكيلين العصر، وكانت تصاوير الكيلين على خزف البورسلين الذي يرجع لنهاية عصر أسرة "يوان" وبداية عصر أسرة 
يشبه الغزال ذا الحوافر المشقوقة، وله رأس آيل، وذا قرنين وذيل كث يشبه ذيل الحصان، وفي عصر أسرة مينغ أصبحت الرأس رأس تنين، 

اسية في عصر أسرة وتم اختزال القرنيَّن ِفي قرن واحد، وعلى ذلك يكون الكيلين من هذا النوع في التصوير اإلسالمي هو صورة الكيلين القي
تزاوج  مينغ وليس قبلها، وفي الميثولوجيا الطاوية ينتمي الكيلين للحيوانات األربع األسطورية التنين والعنقاء والسلحفاة، ويقال أنه نشأ من

إلسالمية في الصين . وللمزيد انظر: محمد أحمد عبد السالم، الفنون ا30أسطوري بين التنين والبقرة. محمد شبانة، الكائنات الخرافية، ص
 وما بعدها. 350وأثرها على فنون اليابان وكوريا، ص

  م، محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن.17هـ/  11ترجع التصويرة إلى القرن 
م، 1991، 1أبو الحمد محمود فرغلي، التصوير اإلسالمي نشأته وموقف اإلسالم منه وأصوله ومدارسه، الدار المصرية اللبنانية، ط -(21
 .367،366ص

22(George. M, The Majesty of Mughal Decorations (The Art and Architecture of Islamic India, Thames 

and Hudson, 2007, p. 193,196. 

تخدم في ( زهرة الخشخاش، ُعرفت الهند زراعة هذا النبات وهو نبات مخدر يصنع منه األفيون أو يزرع للتزيين وكثير ما نجد زهوره تس23
 زخارف المنسوجات والسجاد الهندي وكذلك التحف المعدنية؛ أما زهرة القرنفل: من الزهور التي أقبل الفنانون في الهند على استخدامها في

طة زخرفة مختلف التحف الفنية، وتنمو زهرة القرنفل في الهند بشكل دائم طوال السنة ليس على التالل فقط وإنما في دلهي والمناطق المحي
، بها. انظر: ربيع حامد خليفة، تحف معدنية من حيدر آباد الدكن "طراز البيدري"، بحث في ندوة اآلثار اإلسالمية في شرق العالم اإلسالمي

؛ والقرنفل: نباتي عشبي معمر نشأ في المنطقة الممتدة بين جنوب أوربا والهند وهو من األزهار الشتوية الجميلة 372،371م، ص 1998
م في بعض األغراض الطبية أو في العطور أو للزينة وقد عرف هذا النبات في الحضارة المصرية القديمة وكذلك أخذ اإلغريق زهرة ويستخد
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"، راجع : مصطفى محمد الشربجي ، العالقة بين الشكل والوظيفة في تصميم طباعة المنسوجات القطنية ،رسالة zeusالقرنفل رمزا للمعبود "
 .86،85م، ص1984ورة، كلية الفنون التطبيقية ، حلوان ،ماجستير ،غير منش

24) Mark. Z, Gold Silver Bronze from Mughal India, Laurence King Pu, 1997, Plate. 360, 389. 

 م، مجموعة ناصر خليل للفن اإلسالمي، لندن.1640( صندوق من الخشب المطعم بالعاج، عصر مغولي هندي، 25
26) Pedro. M, what happened to the Mughal  furniture the Role of the imperial Workshops , the decorative motifs 

used , and the Influence of Western models, Muqarnas, vol.21, 2004, fig.10, p.90.  

ية من مقطعين تعني "المهيمن على الدنيا" أو "ملك هو اإلمبراطور "أبى المظفر نور الدين محمد سليم جهانگير"، وكلمة "جهانگير" كلمة فارس
 الدنيا" وتكتب "جهانگير" أو "جهانجير" أو "جهانغير" فحرف "گ" في الفارسية تنطق حرف "ج" في اللغة العربية بلهجة أهل القاهرة أي غير

 معطشة، للمزيد انظر:
 - Henry, B, The TūzukiJahāngīrī or Memories of Jahāngīr, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, p.1, 3. 

27( Zeenut, Z, The Magnificent Mughals, Milo Cleveland Beach, Oxford University Press, 2008, p.296. 

28(Smart Museum of Art University of Chicago, Islamic Art from the David 2007 collection, Copenhagen, 2007, 

p.33. 

 ( وقد أخذت هذه المناظر من مدرسة التصوير المغولية الهندية؛ انظر:29
 - Ernst J. Gruber, Land Marks of the World's Art, the World of Islam, New York, 2009, p.159. 

30 )
 انظر:

- Alexander. P, Islam and Muslim Art, Translated by: Robert Erich Wolf, Thames and Hudson, 1994,. Plates 558, 

559. 

31) David. W, Glass (A Short History), The British Museum Press, London, 2001, p.98. 

( أما عن تأصيل رسوم األفيال فقد وجدت رسوم األفيال في منطقة أواسط آسيا في فترة متقدمة، حيث ُعثر على رسم جداري في منطقة 32
م محفوظ بمتحف األرميتاج بلننجراد، ُيمثل هذا الرسم شخص على ظهر فيل تهاجمه النمور، وقد 6-5تاريخه إلى ق أوزباكستان ويرجع 

، 1زخرف سرج الفيل بهيئة حبات السبحة؛ انظر: ربيع حامد خليفة، فن التصوير عند األتراك األويغور وأثره على التصوير اإلسالمي، ط
للعناية بالفيلة ُسميت "الفيل خانه"، انظر: رانيا عمر هنداوي، الموضوعات التصويرية ذات  ؛ كما ُخصصت دار46م، ص1996القاهرة، 

 .275،273م، ص2009العناصر الحيوانية، رسالة ماجستير، غير منشورة، القاهرة، 
33( Oliver. W, Ceramics from Islamic Lands, Thames and Hudson, the Al-Sabah Collection, Kuwait National 

Museum, 1967, p.483. 

34( John. S, Gauvin. A, The Indian Conquest of Catholic Art, The Mughals the Jesuits and Imperial, 2006, p.7. 

35) Amina. O, Indian Miniatures of The Mughal Court Translated By: Deke Dusin Berre, New York: Harry 

N.Abrahms, Inc. Publishers, 1992, p.16-21. 

 م، 2002، 1، العدد53ضياء الحسن الندوي، اآلثار التاريخية في الهند، مجلة ثقافة الهند، مجلد -36
 .52-49ص

37
 .22م، ص1987، إبريل 209أمنية أحمد أهوجا، خط اليد في الفن، مجلة صوت الشرق، عدد  -

38) Stuart. C. W, India art and Culture 1300-1900, the Metropolitan Museum of Art, New York, 1986, 

p.307. 

39) Jeffrey A.H, Shah Jahan's Lal-Mahal Atbari and the Tradition of Mughal Hunting Palaces, vol. I, 

1988, p. 368, Fig. 227, 228. 

40- Ettinghausen. R, Oleg Grabar, The Art and Architecture of Islam (650-1250), Yale University Press, 

1995, pp. 290- 293. 

 م.1997، 1أحمد رجب محمد علي، تاريخ وعمارة المساجد األثرية في الهند، الدار المصرية اللبنانية، ط -41
 م.2005، 1أحمد رجب محمد علي، تاريخ وعمارة المزارات واألضرحة األثرية اإلسالمية في الهند، الدار المصرية اللبنانية، ط -  
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 دراسة ونشر لقطعة من النحاس غير منشورة
 دراسة أثرية فنية محفوظة بمخازن رشيد
 السيد عياد أماني                                                                  

 جامعة طنطا –كلية اآلداب  - مدرس اآلثار اإلسالمية
 ملخص البحث

بمخازن رشيد تنشر ألول مرة، وقدد تيدين مدن  دالل يتناول البحث دراسة تحفة من النحاس محفوظة 
الدراسة إن هذه التحفة تؤرخ بالقرن الرابع الخامس الهجدر،، الااشدر الحداد،  شدر المديالد، وتر دع 

 إلى الاراق أو إيران في تلك الفترة.
 الكلمات الدالة:

 النقاط المطموسة -النقاط المنتظمة -مخازن رشيد -الحز  -النحاس األصفر -تحفة من النحاس  
  مقدمة:

سددوي وقددوب البحددث طنشددر قطاددة أثرمددة فرمدددة لددق وسدديه نشددرها مددن قيددا وهددذه القطاددة  نيددة بالاناصددر 
الز رفيددة والفنيددة التددي سدديتق تناولهددا مددن  ددالل الدراسددة الوصددلية للقطاددة مو ددو  البحددث مددن  يددث 

التحليليدة، والتدي ا تمددل  لدى الشكا الااب والتصميق للقطاة، ثدق الوصدا الفندي، يلدي الدك الدراسدة 
دراسة المادة الخاب المصنو  منها هذه القطاة، ثق أساليب تنفيذ الز اري  ليها، ثدق دراسدة الز داري 
الدددواردة  لدددى هدددذه القطادددة، ومدددد، تنو هدددا ثدددق يلدددي الدددك الخاتمدددة وأهدددق النتدددا  ، ثدددق فهدددرس األشدددكال 

 واللو ال.
  الوة من النحاس.نوع التحفة: 

 .(1)مخازن اآلثار اإلسالمية طرشيدمكان الحفظ: 
 سق.13سق مقبض بطول 13سق ارتفا  اليدن 18المقاسال: فوهة دا رمة قطرها 

 الوصف: 
( 1( شدكا )1سدق، لو دة )18، اال فوهة دا رمدة الشدكا ييلدط قطرهدا (2) الوة من النحاس األصفر

ناء طها إطار ز رفي رفيع سق، وفوهة اإل13سق، ولها مقبض ييلط ارتفا ه  13وارتفا  اليدن  والي 
يتكون من ز اري هندسدية منفدذة بدالحفر  لدى هيجدة ز دزاي خمدا يز دري المقدبض ز داري  هندسدية 

( ومز رفهدددا نقددداط منتظمدددة  لدددى  ميدددع 2( شدددكا )2منفدددذة بدددالحز قوامهدددا ز ددداري ز را يدددة لو دددة )
 المقبض وفي منتصا المقبض  طوط طولية منفذة بالحز ليس طها أوة ز اري.
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( شددكا 3لجددزء الالددو، مددن اليدددن و ددق أفرمددز ز رفددي  ددرمض  لددى أر ددية مددن لو ددة )أمدا ا
( النقاط المنتظمة، تو د به ز اري نباتية تتكون من فدر  نبداتي  لزوندي وحصدر فيمدا طينده ورقدة 3)

نباتية  ماسية اليتالل منقوش في المنتصا ومتكدررة بالتنداوث ثدق يلدي الدك إطدار رفيدع بده ز داري 
، ومو دددد أسدددفا اإلطدددار أفرمدددز  دددرمض يتوسددد  اليددددن ويددده ختابدددال بدددالخ  الكدددوفي هندسدددية ز زا يدددة

( والشرم  و ق عبدارال شديةية تفصدا 4( شكا )4المورق  لى أر ية من النقاط المنتظمة لو ة )
فيمدددا طينهدددا فواصدددا ز رفيدددة، تتكدددون مدددن الورقدددة النباتيدددة الخالثيدددة وأنصددداي المدددراو  النخيليدددة ونددد  

لى ومحمد عباد هللا" ثق فاصا ز رفي "الطا فة" فاصا ز رفدي "الالومدة" فاصدا الةبارال الشيةية " 
 ز رفي " لى ولي" فاصا ز رفي "هللا".

(  ومتوسد  قا ددة 5ثق يلي الشرم  الكتاطي إطار رفيع به ز اري ز زا ية هندسدية  لو دة )
ي مراو  نخيلية وأوراق اإلناء أفرمز من الز اري النباتية ثق يلي الك أفر  نباتية ملتفة تحصر أنصا

( 6( شدددكا )7نباتيددة ثالثيدددة طينمدددا قا ددددة اإلنددداء مدددن أسددفا يتوسدددطها أفرمدددز ز رفدددي مسدددتدير لو دددة )
يتكون من الز داري النباتيدة التدي تحصدر الورقدة النباتيدة الخالثيدة اليدتالل وأنصداي المدراو  النخيليدة 

رفددي يدددور  ددول طدددنها بالكامددا  لددى أر ددية مددن النقدداط المنتظمددة، خمددا والددو القا دددة د شددرم  ز 
 وحصر الورقة النباتية الخالثية وأنصاي المراو  النخيلية والك  لى أر ية من النقاط المنتظمة.

 الدراسة التحليلية:
 .(3)المادة الخاب التي صنات منها هذه القطاة: النحاس األصفر

أ ظدق المادادن  استخدب النحاس األصفر في صنا ة التحفدة المادنيدة وهدو وادد النحداس مدن
، ومسددها تشددكيله نظددرا  (4)أهميددة، وممكددن قطاددة بددقدوال القطددع الماروفددة، خمددا ومكددن لحامدده بسددهولة

لكونددده لدددين، ومطددداو ، ومدددد ا فدددي صدددنا ة الاديدددد مدددن األواندددي وفدددي خافدددة األ دددرا  الصدددناعية، 
والنحدددددداس األصددددددفر واددددددد المادددددددن األساسددددددي المف ددددددا لصددددددنا ة األشددددددياء الرا يددددددة  ددددددالل الاصددددددر 

، ولكنددده خدددان  ر ددده لصددددأ النحددداس، فلددق وكدددن مدددن المناسدددب لتصدددنيع األواندددي وأدوال (5)سددالمياإل
المطبخ إال إاا تق تلييسها بطبقدة مدن القصددير، تادد إيدران مدن أشخدر الشداوث التدي لهدا شدهرة واسداة 
فدددي صدددنا ة التحدددا المادنيدددة قيدددا اإلسدددالب ويادددده نظدددرا  لتدددوافر مندددا ق النحددداس والف دددة والقصددددير 

 .(6)طها
 

 أساليب الصناعة وطرق الزخرفة:
 أساليب الصناعة:
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يددتق إ ددراء  دددة مرا ددا فنيددة لتشددكيا التحددا المادنيددة، طواسددطة األدوال والمادددال الالزمددة، 
 ومن أهق هذه الخطوال.
 مرحلة تفصيل المعدن:

 يث يتق قطع الصفا ح المادنية تباا  للشكا المطلوث تصميمه للتحفة، والدك بحصدر  ددد 
 (.1، خاليد، واليدن، والقا دة، خما في اإلناء المادني مو و  الدراسة لو ة )(7)التحفة أ زاء

 مرحلة الطرق:
تتق طتخييت الصليحة المادنية  لى سندال من المادن، ومتق الطرق مدن  دالل مطرقدة اليدد، 

 .(8) يث يتق تشكيا هذه الصليحة  لى  سب التصميق المطلوث
 مرحلة التقبيب:

تشكيا القوا د المجوفة للدا ا لألواني المادنية، يتق الطرق في مرخز القدر  وتستخدب في 
المادني، والك طو ع قا دة القطاة فوق تجومف قرمة  شديية وتطدرق طرقدا   ليفدا  متكدررا ، ويدداير 
المادن،  يث يتق من مرخز القا دة  تى اتجاه الحواي الخار ية للقا دة،  تى يدتق الحصدول  لدى 

 وث.الشكا المطل
يلدي الدك مر لدة "الشدد" وتسدتخدب مطرقدة إل دراء هدذه الامليدة وتكدون محدبدة  يدث يدتق إزالدة 
المادن الزا د إلى األماشن األ رى بالتتابع ، يلي الك مر لدة "التنةديق" والدك لتنظيدف سدطح الماددن 

وفقدددها أثندداء وإزالددة  يويدده بسددهولة، ثددق مر لددة "التخميددر "التلددومن" أ، إ ددادة الماددد إلددى المرونددة التددي 
طرقه، وتتق بمااملة الصفا ح المادنية بالحرارة أثناء مر لدة تشدكيله بدالطرق، وملدي الدك أ در مر لدة 
وهي "اللحاب" وتتق باستخداب المق  المادني لاما أسنان في طري من الطرفين المتوا هين للحداب، 

طرقددة للتخييددت ثددق تو ددع ومددتق تخييددت الطددري األ ددر طددين أسددنان الطددري المقاطددا ومطددرق  ليهمددا بالم
 ماد اللحاب، ليتق لحامها بسهولة وميدو من الشكا الااب لهذه التحفة أنها صنات بقسلوث الطرق.

 طرق الزخرفة:
 الز رفة باستخداب الحفر:

واددد الحفددر مددن األسدداليب الز رفيددة التددي اسددتخدمت فددي تنفيددذ الز دداري، فياددد مددن الطدددرق 
المادنيدة  يدث تدق اسدتخداب الاديدد مدن الاناصدر الز رفيدة  الفنية التي استخدمت  لى أسطح التحدا

المتنو ددة خالز دداري النباتيددة والهندسددية والكتاطيددة بقسددلوث الحفددر، فيددتق تنفيددذ الحفددر طرسددق الز دداري 
، والدددك باسدددتخداب أدوال اال أطدددراي  دددادة مدددن الصدددلب مختلفدددة (9)والنقدددوش  لدددى سدددطح الماددددن

 لدددى سدددطح  (10)وش، والدددك إل دددراء نقدددوش  دددا رة أو بدددارزةالمقددداطع بالددددق  ليهدددا بالمطرقدددة والجددداش
التحفدددة، ومدددتق أ ددددا  الز ددداري بطرمقدددة بدددارزة مدددن  دددالل الددددق بالجددداشوش  لدددى طبقدددة الماددددن مدددن 
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الخدداري أو مددن الدددا ا بصددورة  كسددية، وإل دددا  ز دداري بددارزة طددروزا  مرتفاددا"، تطيدده طرمقددة الطددرق 
 .(11)من الدا ا

 خدام الحز:استخدم الحفر في الزخرفة باست
وادددد الحددددز مددددن أبسددد  األسدددداليب الفنيددددة،  يدددث تصددددلح لجميددددع المادددادن ومسددددتخدب الصددددانع 
إل را هدددا بادددض األدوال البسددديطة والدددك مدددن  دددالل ز رفدددة ونقدددي السدددطح الماددددني بحدددزوز  ليفدددة 

، والك مدن  دالل اسدتخدب أقدالب الحفدر المادنيدة أو (12)فتظهر الاناصر الز رفية  لى سطح التحفة
 .(13)يرة أطرافها مدطبة ومختلفة السمك والحجق تباا  "للز رفة المراد  زها"مبارد صغ

 العناصر الزخرفية:
 دددر  الفندددان  لدددى إظهدددار الاناصدددر الز رفيدددة المتنو دددة، خمدددا  مدددع طدددين الكخيدددر مدددن هدددذه 

، مدن أواندي وطسدول وأطبداق وأبدارمه و يرهدا (14)الاناصر، والك  لى المنتجدال المادنيدة المختلفدة
نتجت في الاصور اإلسالمية المتاا بة، خما تنو دت هدذه الز داري، ت دمنت  ناصدر نباتيدة والتي أ

 وأ ر، هندسية ف ال  ن الز اري الكتاطية.
 أنواع الزخارف التي تم تنفيذها على القطعة موضوع الدراسة:

ظهرل الكخير من الز اري والتكونيال النباتية بصورة وا حة،  يث التنو  فاشدتملت  لدى 
، التدددي  ددداءل اال فصدددين وأ دددرى اال الفصدددو  الخالثدددة مدددع تطدددور (15)و  واألوراق النباتيدددةالفدددر 

فصو  الورقة،  يث رسمت فصو  الورقة النباتية مستديرة الشكا، وأ يانا ، ف  قصير الطول، 
وممتددد أل لددى، خمددا ظهددرل  ناصددر نباتيددة مختلفددة خددالمراو  النخيليددة والتددي أ ددذل أشددكاال  متنو ددة 

 ر يسيا  في ز رفة التحا المادنية. ولايت دورا  
 الفروع واألوراق النباتية:

هي عبارة  ن تفرماال نباتية اال منحنيال دا رمة و لزونية تخري منهدا األزهدار، واألوراق 
النباتيدددة اال الفصدددين أو الورقدددة النباتيدددة اال الفصدددو  الخالثدددة، والورمددددال متادددددة اليدددتالل، ولقدددد 

ن طرمه التقما اطتكار أشكال  ديدة للز اري النباتية ميزل الفن اإلسالمي استطا  الفنان المسلق  
 .(16) ن  يره من الفنون 

 
 

 الورقة النباتية ذات الفصين:
تاد الو دة الر يسية في الشكا الز رفي وتتكون من ف  قصير الطول واأل ر رسدق بشدكا 

الفصدددين بقسدددلوث متطدددور،  محدددور  دددن نصدددا المرو دددة النخيليدددة، خمدددا رسدددمت الورقدددة النباتيدددة اال
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فظهددر أ ددد الفصددو  بشددكا قصددير، والفدد  اآل ددر بشددكا ممتددد أل لددى، ثددق يلتددا إلددى أسددفا فددي 
شددكا دالوددة مسددتديرة الشددكا، وقددد ندددر و ودهددا فددي الز دداري النباتيددة فددي الفنددون التددي سددبقت الفددن 

يدة بالجدامع ، وظهرل فدي ز داري بادض  دروي الكتابدال المزهدرة  لدى اإلزارال الكتاط(17)اإلسالمي
 . خما ظهرل بشكا وا ح في خوشال  قود المجاز القاطع بالجامع األزهر.(18)األزهر

 الورقة النباتية ذات الفصوص الثالثة:
تظهر الفصو  بشدكا مسدتدير الشدكا، وتادد مدن الاناصدر الز رفيدة التدي شدا  اسدتامالها 

الانصر تكومنال ز رفيدة را ادة  في ز رفة التحا الفنية والاما ر واستطا  الفنان أن وشكا من هذا
،  تنو ت أشكاله ما طين البسي  والماقد خما واد من أهق الاناصدر النباتيدة التدي (19)الجمال واإلتقان

ظلت تتطور  لدى مدر الاصدور والددليا  لدى الدك التحدا التدي  داءل مدن سدامراء  ا درة الخالفدة 
، وقدددد (20)ر النبددداتي ثالثددي الفصددو الةباسددية، والتددي أظهدددرل اسددتخداب الفنددان المسدددلق لهددذا الانصدد

أر اها الباض إلى الاصر األمو، خما في  بة الصخرة، خما تو د طز اري المد ا "بقصر الحير" 
، خما استاملت هذه الز رفة في مصدر فدي طداودة الاصدر (21)الغريي من  صر هشاب طن  يد الملك

اة  بدددة الحدددافظ بالجدددامع الفددداطمي متدددقثرة فدددي أسدددلويها بطدددراز سدددامراء، وو ددددل  دددمن ز ددداري  دددو 
، واستخدمت تلك الز رفة في تحديد اإلطارال الاليا للكتابال وفي الفواصا الز رفية طدين (22)األزهر

الكتابال في تحديد اإلطارال الاليا للكتابال وفي الفواصا الز رفية طين الكتابال الكوفية  لدى طددن 
 (.4( شكا ) 4التحفة المادنية مو و  الدراسة لو ة )

نو ت أشكاله ما طين البسي ، والماقدد واسدتخدمت تلدك الز رفدة فدي تحديدد اإلطدارال الاليدا ت
 للكتابال خما في التحفة المادنية مو و  الدراسة.

 المراوح النخيلية وأنصافها:
تاددد المرو ددة النخيليددة ومشددتقاتها المتاددددة فددي الفددن مددن التددقثيرال الز رفيددة الهامددة فددي الفددن 

و ددددل األوراق النخيليدددة  لدددى مختلدددا الفندددون والمنتجدددال الفنيدددة، وترمدددز  ندددد  ، خمدددا(23)الساسددداني
اليوندددانيين إلدددى النصدددر والتفدددانل، وترمدددز النخلدددة فدددي الفدددن اإلسدددالمي إلدددى الجندددة فهدددي مدددن أشدددجار 

، خما تاد األصول المباشرة لمخيالتها في اآلثار اإلسالمية األولدي خمدا فدي تيجدان األ مددة (24)الجنة
صدر المشدتي و يرهدا واتخدذل المدراو  النخيليدة أشدكاال  متنو دة  لدى الفندون اإلسدالمية بسورما وفدي ق

فظهددرل نصددا المرو ددة النخيليددة  لددى التحددا المادنيددة و يرهددا، أمددا فددي الاصددر الفدداطمي ظهددرل 
بصورة متطورة نظرا  إلى خخرة تورمقها، وتجلي الك في ز رفدة بداث مدن الخشدب طددير أطدى مكدار فدي 

، خمددا (25)بمصددر، وأو ددا طيدده مددن الخددزي محفددو  بمتحددا الفددن اإلسددالمي بالقدداهرةواد، النطدرون 
 .(26)و دل بصورة وا حة في باث الحاشق بقمر هللا بمتحا الفن اإلسالمي بالقاهرة
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 الورقة ذات الفصوص الخمسة:
اهدددتق الفندددان باسدددتخداب الورقدددة النباتيدددة بقشدددكالها المتنو دددة، باإل دددافة إلدددى اسدددتخداب الفدددرو  

وراق النباتية  لى خافة منتجاته، وتاد هذه الورقة من الو دال الز رفيدة التدي و ددل فدي الفندون واأل
القدومة، ومن أشخر الاناصر الز رفية شيو ا  في الفن القبطي  يث و دل في األثار المسديحية فدي 

ثار ، التي و دل في أ(27)مصر والاراق وسورما ، وأصبحت مصدرا  لادد من المو و ال الز رفية
،  (28)األول، خمدددا ظهدددرل  لدددى أفرمدددز مدددن الخشدددب ير دددع إلدددى الاصدددر الفددداطمي اإلسدددالميالاصدددر 

" داءل هدذه الورقدة محدبدة الحددواي ومفر دة مدن باطنهدا خمدا فددي الشدرم  الخلفدي الدذ، يددور ب  دددى 
 .(29)نوافذ  امع قوصون 
 الزخارف الهندسية:

الهندسية سواء خانت  طوط ،  الز اري الهندسية ت ق النقوش التي ا تمدل  لى األشكال
، خالمخلخددال والمريددع والمسددتطيا وشددبه المنحددري (30)نقدد ، زواوددا، أشددكال مسددتقيمة، وأشددكال مجسددمة

، وأ دددذل الز ددداري الهندسدددة أهميددة خييدددرة، وأصدددبحت فدددي الكخيددر مدددن األ يدددان الانصدددر (31)والدددوا ر
ره الز رفيدة دا دا اشدرطة  يدث تميدز الفندان طتنظديق  ناصد.(32)الر يسي الدذ، وغطدي مسدا ال خييدرة

ومناطه هندسية خالمناطه اليي اومة المستديرة الشكا، خما رسمت المناطه الهندسية خفواصا طين 
الاناصدر الز رفيدة ، وو دددل فدي امدداشن بدارزة فددي منتصدا اليدددن ، وقدد رسددمت الز داري الهندسددية 

 والتفرماال النباتية طدا ا هذه المناطه الهندسية 
 الشكل البيضاوي:

واددد الشددكا اليي دداو، مددن مشددتقال الدددا رة فددي  ددالق الهندسددية ومددن أشخددر األشددكال الدا رمددة 
 للدا رة. (33)را ة للاين، ألنه نات  من االنتظاب الهندسي

 الدائرة:
عبدارة  دن  د  مندتظق اإلتجداه يددور فدي  رخدة منتظمدة ، يدتق  لقدة وقدد  داول الصدانع فددي 

. (34)ه فدي شدكا ر در، أو بشدغله فدي و ددة ز رفيدة مختلفدةشخير من األ يان خسدر قوتده، إمدا ب د الد
. وترمددز إلددى (35)وتاددد الدددا رة مددن المنحنيددال المتصددلة ال طداوددة وال نهاوددة ال تشددير إلددى اتجدداه ماددين

أو ترمددز إلددى الليددا والنهددار، وقددد و دددل هددذه  (36)قددر  الشددمس أو منظددر القمددر  ندددما وكتمددا طدددرا
   الدراسة.الدوا ر تزمن للتحفة النحاسية مو و 

 النقاط المنتظمة:
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النقاط المنتظمة تتكون من نقداط صدغيرة  ددا  متراصدة بانتظداب بجدوار با دها الدباض، وقدد 
ا،  (37)ظهر  نصر النقاط المنتظمة  لى التحا التطييقية اإليرانية ويصورة وا حة  لى الخدزي

 اليرمه المادني
 النقاط المطموسة:

يرة  دا  متماسة، وقد  رفت فدي الح دارة الساسدانية تتكون النقاط المطموسة من دوا ر صغ
، ألن الشدكا الدددا ر، (38)باسدق " بدال اللؤلدؤ الساسدانية"، ومادد هدذا الانصدر قدد اسدتخدب قدوماو دديخا

، وظهدددرل النقددداط (39)يتجسدددد فدددي الكخيدددر مدددن الكا ندددال الحيدددة خالخمدددار، والحيدددوث واألزهدددار و يرهدددا
 .(40) اصة الخزي ا، اليرمه المادني المطموسة  لى التحا التطييقية، ويصفة

 شرائط زجزاجية:
الز ددداري الز زا يدددة عبدددارة  دددن شدددرا   أو  طدددوط مسدددتقيمة فدددي إتجددداه وا دددد، أو شدددرمطان 
ز زا يددان، وفصددا طينهمددا  طددوط مسددتقيمة والددك فددي إطددار مسددتدير الشددكا، وقددد انتشددرل الز رفددة 

 .(41)قيةالز زا ية بصورة وا حة في ز رفة الاما ر والتحا التطيي
 الزخارف الكتابية:

ظهدددرل الكتابدددال والز دددداري المتنو دددة والتدددي أثيتددددت مدددد، اهتمددداب الفنددددان المسدددلق، فجدددداءل 
الكتابدددال المنفدددذة  لدددى القطادددة مو دددو  الدراسدددة تو دددح مدددد، تطدددور الخددد  الاريدددي وطدددرق الكتابدددة 

مدد، الاالقدة  وأو ا  أسلوث تنفيذها  لى شتي المواد المختلفدة، خمدا  داء م دمون الكتابدال يو دح
 بالنوا ي اال تماعية والسياسية والتارمخية للمجتمع في تلك الفترة.

 الخط الكوفي:
واددد الخدد  الكددوفي والددذ، ظهددر بقشددكاله المتنو ددة ومددن أقدددب الخطددوط، ومنسددب إلددى مدينددة 

التدددي أسسدددها  مدددر طدددن الخطددداث. ولقدددد انتشدددر الخددد  الكدددوفي فدددي أنحددداء الادددالق  (42)الكوفدددة بدددالاراق
ي، نظرا  لإلطدا  الذ،  ني به أهالي الكوفة في تجومدة واالرتقاء به، خمدا تدق اسدتامال الخد  اإلسالم

الكوفي مصر في نهاوة القرن األول الهجر، ، ثدق انتشدر واسدتمر إلدى القدرن السدادس الهجدر، ليتسدق 
أفقيدا   يث يتكون قوا ق  مودوة أو شبه  مودوة  لى قا دة تمتد  (43)الخ  الكوفي طتكومنه الهندسي

  لى مستو، السطر أو مستو، استواء الكتابة، مما  اا الكتابة تيدو خشرم  ز رفي.
لقددد  نددي الفنددان المسددلق إلددى تطددومر هددذا الخدد  فجالدده مددن أهددق الو دددال الز رفيددة فددي الفددن 

، فظهددر "الكددوفي (45)، وظهددر الخدد  الكددوفي متادددد األنددوا  ولدده أشددكاال  ز رفيددة متاددددة(44)اإلسددالمي
، خمددا ظهددر "الكددوفي (46)الددذ، اتسددق بقندده ال تورمدده فيدده وال تاقيددد وال تددراب  طددين الحددروي بددهالبسددي " 

، خمددا ظهددرل ختابددال خوفيددة تقددوب  لددى (47)المريددع" وهددو او  ددواي وق ددذ شددكا هندسددي قددا ق الزواوددا
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أر ددية مددن الز دداري النباتيددة المسددتقلة، وقوامهددا عبددارة  ددن فددرو  وسدديقان وورمقددال نباتيددة ال تتصددا 
كتابددة، وخمدددا ظهدددر الخددد  الكدددوفي او الطدددري المدددتقن وقدددد اسدددتطا  الفندددان المسدددلق أن وجادددا قمدددة بال

 .(48)باض الحروي تيدو أ ر  من الحري نفسه
شمددا ظهدددر "الكدددوفي المدددورق" وهدددو الدددذ، تنتهددى  روفددده وتز رفهدددا ورمقدددال نباتيدددة اال هيجدددة 

 ليهدا "شدهادة التو يدد" بدالخ   أمخلة له  لى لو ة من الز داري ، وتو د(49)نخيلية أو نصا نخيلية
، خما يو د طاس مدن (50)ب محفوظة بمتحا الفن اإلسالمي بالقاهرة11هد/ 5الكوفي البارز المورق 
ب ومحفدو  بدالمتحا اليرمطداني ،  يدث يز دري  افدة هدذا الطداس 11هد/5الذهب إيران أوا ا القرن 

ظهددر مددد، التبدداين فددي الز دداري شتابددة بددالخ  الكددوفي المزهددر  لددى أر ددية مددن النقدداط المنتظمددة وم
 .(51)والو و 

و ددد الخدد  الكددوفي المددورق أو ددا  فددي ز رفددة قطاددة مددن نسددي  الحرمددر تر ددع إلددى إيددران )ق 
ب(، ت ق الخ  الكوفي المورق  لى أر ية من الز اري النباتية، وم دمون الكتابدال "فدي 12-هد6

الذ، شا  استخدامه  لي الاديدد  وو د الخ  الكوفي المورق  ،(52)القير وو دتي وفى اللحد و شتي"
ب فو دد  لدي ظهدر مبخدرة مدن النحداس  قدرأ 12ه /6من التحا المادنية والتدي تر دع إلدي إيدران ق 

شالتددالي "اليرخددة والاددز " و لددي ظهددر مددررة مددن اليرنددز خمددا و ددد  لددي تمخددال مددن النحدداس لنسددر طدددون 
 53رأس قرأ خالتالي "الاز واإل بال 

  الكوفي بشكا متقن  لى الماادن  دن سدا ر الفندون التطييقيدة األ درى وقد نفذ الفنان  روي الخ 
نظرا  لكونها تتميز باالسدتقامة ممدا سدها تنفيدذها بقسدلوث الحدز  لدى سدطح الماددن خمدا فدي القطادة 

 (4( شكا )4مو و  الدراسة لو ة )
 الكتابات التي ورد على القطعة موضوع الدراسة:

 :(54)العبارات الدعائية والمذهبية
   ( شدددكا  4ظهدددر هدددذا الندددو  مدددن الكتابدددال  لدددى القطادددة المادنيدددة مو دددو  الدراسدددة لو دددة )

، فاصدددا ز رفدددي "الالومدددة"، (56)فاصدددا ز رفدددي "الطا فدددة" (55)( بصددديغة " لدددى ومحمدددد عبددداد هللا"4)
 فاصا ز رفي " لى ولي" فاصا ز رفي "هللا".
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 الخاتمة وأهم النتائج:
البا خة من  الل النقداط المطموسدة التدي ظهدرل  لدى  أوال : هذه التحفة  ير مؤر ة، وترى 

الخدزي، اى اليرمدده المادددني اإليرانددي والاراقددي الددذ، ير دع إلددى القددرن الرابددع ، أن هددذه التحفددة تددؤرخ 
 بالقرن الرابع الخامس الهجر،، الااشر، الحاد،  شر الميالد،.

ن الكتابال الذ، ظهرل  لى ثانيا : التشابه الكيير طين الكتابال التي وردل  لى التحفة ويي
 الخزي الفاطمي من الرابع، الخامس الهجر،، تؤخد أنها تر ع إلى هذا التارمخ.

تظمددة، ومددن  ددالل الةبددارال ثالخددا: يؤخددد نسدديها إلددى الاددراق أو إيددران مددن  ددالل النقدداط المن
 الشيةية ومن  الل الخ  الكوفي الذ، شا  استاماله  ند الشياة وصار ينسب إليهق 

ستخداب النحاس األصفر في صنا ة التحفة المادنية، وماد أسدلوث الصدب والطدرق مدن ا -
 أهق األساليب الصناعية التي استخدمت هذه التحفة.

رسددمت الاناصددر الز رفيددة  لددى التحفددة المادنيددة بقسدداليب ز رفيددة متنو ددة الحددز والحفددر  -
 طنوعيه البارز والغا ر.

طة ومندداطه هندسددية، ممددا أد، إلددى تنددو  الاناصددر ظهددور الاناصددر الز رفيددة دا ددا أشددر  -
 الفنية  لى طدن التحفة.

تنو  الاناصر الز رفية فظهرل الز داري النباتيدة والهندسدية ف دال  دن ظهدور الز داري  -
 الكتاطية.
ظهددددرل الز دددداري النباتيددددة متنو ددددة ومختلفددددة خالتفرماددددال واألوراق والورمدددددال، ورسددددمت  -

وي تخدري منده الورمددال  ماسدية اليدتالل، خمدا رسدمت األوراق النباتيدة التفرماال  لى هيجة فدر  متمد
 اال الفصين والفصو  الخالثة وأنصاي المراو  النخيلية.

 استخدب الفنان الخ  الكوفي المورق، خما ت منت النصو  الكتاطية عبارال شيةية. -
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 :ملحق الصور واللوحات
 

 
 
 
 

 
 با خة  ) ما البا خة(:  يو ح  الوة من النحاس ال(1) شكا 

 
 
 
 
 
 

 
( وظهر الز اري الهندسية بالمقبض للغالوة النحاسية ) ما البا خة(2شكا )
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 ( يو ح األفرمز الز رفي  لى طدن اإلناء ) ما البا خة(3شكا )
 
 
 
 

 
 ( يو ح األفرمز الكتاطي والفواصا الز رفية ) ما البا خة(4شكا )

 
 
 
 
 
 

 
 ( يو ح الشرم  الز رفي الذ، يلتا  ول طدن اإلناء من أسفا ) ما البا خة(6-5شكا )
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 )البا خة ول طدن اإلناء )تصومر  ( تو ح المقبض للغالوة2لو ة )       األصفر )تصومر البا خة ( تمخا  الوة من النحاس1لو ة )
 
 
 
 
 
 

 ( تو ح الشرم  الكتاطي  ول4لو ة )                       ( تمخا األفرمز الز رفي الملتا3لو ة )

       طدن اإلناء )تصومر البا خة(                                           النحاسية )تصومر البا خة( 

                         
 

 

 ( تظهر الز اري 7لو ة )                                                                                      

 ي تتوس  قا دة اإلناء النباتية الت                                                                       

 )تصومر البا خة(.                                                                         
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 حواشي البحث:
                                      

باد مااينة إنداء ثدق الاخدور  ليده بمارفدة مكتدب مخداطرال  درس الحددود بازيدة اليدري طددمياط ات دح أن هدذا اإلنداء أثدر، وتدق   ( 1)
وتددق الاخددور  لددي هددذه التحفددة بميندداء الصدديد بازيددة اليددري طدددمياط  يددث قددد تددق تسددلمه مددن ا ددد  طرشدديدزن اآلثددار  فظدده بمخددا

الصيادين بالميناء و ليه قد تشكلت لجنة بمارفدة مددير  داب مرخدز الو ددال األثرمدة بمينداء دميداط البحدر، ،وات دح أن اإلنداء 
طرشدديد  اإلسددالميةرال الحدددود بازيددة اليددري وتددق إيدا دده بمخددزن اآلثددار المادددني اثددر، وقامددت اللجنددة باسددتالمه مددن مكتددب مخدداط

  1تحت رقق سجا 
 لالستزادة يرا ع الدراسة التحليلية.  ( 2)
يتكدون مدن  لددي  النحداس والزندك، و ددري فدي  صدر متددق ر بالنسدبة لتدارمخ الماددادن، وهدو أصدفر اللددون، وتختلدا صددالطته   ( 3)

ك، وقد استخدمه الفنان نظرا  لقاطليته للطرق والسحب، واستخدب في تشدكيا األواندي والتحدا با تالي خمية ما وحتومه من الزن
المادنيددة  لددى ا ددتالي أشددكالها/ أو لكددرأر ين صددو،: تطددور فددن الماددادن اإلسددالمي منددذ اليداوددة  تددى الاصددر السددلجوقي، 

/ محمددد  يددد الحلدديظ: التحددا المادنيددة 152-151،  2005المجلدس األ لددى للخقافددة، المشددرو  القددومي للتر مددة، القدداهرة، 
 .22ب،  2006في الاصر الاخماني مع  ر  أل د  ما ختب  نها فى السنوال الاشر األ يرة، القاهرة، 

/ أنددور 4، 3،  1965لالسددتزادة را ددع: محمددد أ مددد زهددران: فنددون أشددغال الماددادن والتحددا، مكتبددة اإلنجلددو المصددرمة،   ( 4)
ب/  سين  ليوة: خراسدي الاشداء المادنيدة فدي  صدر 1967ا الماادن، دار المااري، القاهرة، محمد  يد الوا د: طرق تشكي

 . 100، 99ب،  1970المماليك، مخطوط رسالة، ما ستير،  اماة القاهرة، خلية اآلداث، قسق اآلثار اإلسالمية، 
- Pinder, (R) Wilson: Islamic Metal work of the Eight to the fifteenth century in the 

keir collection,  London,  1976. 
- Allan (J.W): Metal work of Islamic world, the Iran collection, London, 1986, p. 32. 
- Melikian. Chirvani (A.S): Islamic Metal work from the Iranian world 8-18th

 

centuries, Victoria and Albert Museum, London,, 1982, p. 200. 
- Ward, (R): Islamic Metalwork British Museum press, 1993, 

/ سدددايد مصدددلحي: 210ب،  1994طرندددارد مدددايرز: الفندددون التشدددكيلية وخيدددف نتدددذوقها ، مكتبدددة النه دددة المصدددرمة القددداهرة،     
.  يددد 94-93،     1997االسدطرالث فددي مصددر اإلسدالمية، مخطددوط رسددالة ما سدتير،  اماددة القدداهرة، خليدة اآلثددار، 

ب، 1998، مرخدددز الكتددداث للنشدددر القددداهرة، 1الازمدددز سدددالق: الفندددون اإلسدددالمية فدددي الاصدددر  األيدددويي ، التحدددا المادنيدددة ، ي
/ زمنددب سدديد رم ددان: ز دداري التحددا المادنيددة السددلجو ية فددي إيددران، مخطددوط رسددالة دختددوراه،  اماددة طنطددا، خليددة 26 

/ نييا  لى يوسا: موسو ة التحا المادنية اإلسالمية في 73لماادن،  ب/ أولكرأر ين صو،: تطور فن ا1999اآلداث، 
 ب.2010، دار الفكر الاريي، 1بالد إيران منذ ما قيا اإلسالب و تى نهاوة الاصر الصفو،، المجلد  األول، ي

 .38،  1998، 1راشيا وارد: األ مال المادنية اإلسالمية، تر مة ليدوا اليرمد،، دار الوليد للطبا ة، ط  ( 5)
 .107ب،  2001أ مد  يد الرازق: الفنون اإلسالمية  تى نهاوة الاصر الفاطمي، القاهرة،   ( 6)
 .70-23للمز، من التفاصيا  ن الصنا  را ع، راشيا وارد: األ مال المادنية اإلسالمية،    ( 7)
ب/ راشدديا وارد: األ مددال 1967القدداهرة،  116اددادن،  لالسددتزادة  ددن طرمدده الصددنا ة را ددع/ أنددور محمددد  يددد الوا ددد: شددرق تشددكيا الم  ( 8)

 .60/ محمد محمود يوسا: أساليب التصميق في فنون الماادن والحديد،  41المادنية اإلسالمية،  
 .212محمد أ مد زهران: فنون أشغال الماادن،    ( 9)
 .25محمد  يد الحليظ: التحا المادنية،    ( 10)
/ أولكدرأر ين صدو،: تطدور 48ب،  1963لسبا ي: الحفر، الهيجة الاامدة لشدجون المطدابع األميرمدة، القداهرة،  يد القادر  اطد، فتحي ا  ( 11)

 .130فن الماادن اإلسالمي،  
 .178محمد  يد الحليظ: أشغال الماادن في القاهرة الاخمانية،    ( 12)
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/نادودة أطدو شدال: 149ب،  1970ا، األهدراب التجارمدة، القداهرة،  سين  ليوة: الماادن: مقال  دمن ختداث القداهرة تارمخهدا فنونهدا رثارهد  ( 13)

/  يدددد الازمدددز سدددالق: الفندددون 257ب،  1984المبخدددرة فدددي مصدددر اإلسدددالمية، مخطدددوط رسدددالة ما سدددتير، خليدددة اآلثدددار،  امادددة القددداهرة، 
فدي الاصدر الاخمداني، مكتبدة زهدراء  / رييدع  امدد  ليفدة: الفندون اإلسدالمية35، التحدا المادنيدة،  1اإلسالمية، في الاصدر األيدويي، ط

 .136،  2001الشرق، القاهرة، 
 .149 سين  ليوة: الماادن، مقال  من ختاث القاهرة، تارمخها ،    ( 14)
/ محمددد  يددد الازمددز 251ب،  1948للمزمددد مددن التفاصدديا  ددن الز دداري النباتيددة را ددع. زخددي محمددد  سددن: فنددون اإلسددالب، القدداهرة   ( 15)

/ خدداظق الجندداطي: الز دداري النباتيددة والهندسددية ، مجلددة 11ب،  1974، القدداهرة، 1الز رفيددة فددي مصددر قيددا الفدداطميين طمددرزوق: الفنددون 
/  ليفدي اليهنسدي:  ماليدة الفدن اإلسدالمي، سلسدلة 134ب،  1978، 34، مجلدد 21سومر، المؤسسة الاامة لآلثدار والتدرا ، بغدداد ، ي

لباشدددا: دراسدددال فدددي الز رفدددة اإلسدددالمية، موسدددو ة الامدددارة والفندددون اإلسدددالمية، المجلدددد /  سدددن ا233ب، الكومدددت،  1979 لددق المارفدددة 
./و ددددل الز دددداري الناطتيدددة المتمخلددددة فدددي انصدددداي المدددراو  النخيليددددة واالوراق النباتيددددة اال 100-99ب،  1999، طيددددرول، 1الخددداني، ي

ب 12ه /6الفدن االسدالمي بالقداهرة وتر دع الدي القددرن  الفصدين الخالثيدة الفصدو   لدي  لدب مدن النحداس صدنا ة ايددران محفوظدة بمتحدا
وتحصددر  مياهداا ز داري االوراق النباتيددة  15190،واو ددا  لبدة ا در، مددن النحداس محفوظدة تحددت رقدق سدجا  15215تحدت رقدق سدجا 

يددة ،مخطددوط رسددالة وانصدداي المددراو  النخيليددة را ددع / زمنددب سدديد رم ددان :ز دداري التحددا المادنيددة السددلجو ية فددي ايددران دراسددة اثرمددة فن
 . 98ب    1999دختوراة خلية اآلداث  اماة طنطا

 .77ب  1978نجاة شاشر محمد زمدان: أثر الاقيدة اإلسالمية في الز رفة  ند المسلمين، مجلة الدارة، الادد الرابع،   ( 16)
 .67فرمد شافاي: مميزال األ شاث المز رفة في الطرازمن الةباسي والفاطمي،            ( 17)
 ددادل محمددد زمددادة: الز دداري  لددى الامددا ر الدينيددة الفاطميددة بالقدداهرة، وتددونس، مخطددوط رسددالة ما سددتير، خليددة اآلثددار،  اماددة القدداهرة،  ( 18)

 . 212ب، 2004
 لالستزادة را ع:   ( 19)

Farid (S): simple calyx ornament in Islamic Art, Cairo, 1965, p. 122. 

/ ولفدددرد  دددوزي دللدددي: الامدددارة الارييدددة 112،  1ب، ي1981لز رفدددة الارييدددة اإلسدددالمية، مكتبدددة ممددددو ، طنطدددا، فدددوز، سدددالق  ليفدددي: ا     
 .179ب،  2000بمصر، تر مة د/ محمود أ مد، الهيجة المصرمة الاامة للكتاث، القاهرة، 

 سدن الباشدا: دراسدال فدي الز رفدة، موسدو ة الامدارة  وقد  رفت الورقة النباتية في فنون ما قيا اإلسالب، وطورل في الفن اإلسالمي، را ع:    
 .100،  1999، طيرول، 1، ط2واآلثار والفنون اإلسالمية، ب 

 .88، 86ب،  1951خمال الدين سامح: الامارة في صور اإلسالب، القاهرة،  ( 20)
 .450ب،  2009 اماة القاهرة،   مال صفول: الاما ر الدينية في  رث األنا ول، مخطوط رسالة، دختوراه، خلية اآلثار، ( 21)
 .210 ادل محمد زمادة: الز اري  لى الاما ر الدينية،   ( 22)
/ السدديد وةبدددة: الز رفددة التارمخيدددة ، مكتبدددة 42،  1966أرنسددت خوندددا: الفددن اإلسدددالمي، تر مددة أ مدددد موسدددي، دار صددادر طيدددرول،   ( 23)

ق  سدين: الز رفدة اإلسدالمية: األشادوميدة اللينانيدة للكتداث، طيدرول، / محمدود إطدراةي16-15ب،     1988النه دة المصدرمة، القداهرة، 
/ صير،  يد الغني  مارة: التقثيرال الساسدانية  لدى الفندون اإلسدالمية مدن الفدتح اإلسدالمي  تدى نهاودة القدرن 40-38ب،     1990

 .133: 123ب،  2000ماة القاهرة، الخامس الهجر،، دراسة أثرمة فنية مقارنة، مخطوط رسالة ما ستير، ، خلية اآلثار،  ا
ب، 1987(، 2ا تمددداد القصدددير،: الز ددداري النباتيدددة مدددن األراطيسدددك إلدددى الدددرقي الاريدددي، مجلدددة المتحدددا الكومتيدددة، السدددنة الخالخدددة،  ددددد )  ( 24)

 .34، 33ب،  2006/  يد الناصر واسين: الرمزمة الدينية في الز رفة اإلسالمية، زهراء الشرق، القاهرة 20 
 .34 مال  يد الر يق: الز اري الجصية في  مارة القاهرة الدينية،   ( 25)
 .208 ادل محمد زمادة الز اري  لى الامارة الدينية،   ( 26)
 .25،  1982، 3ب. دوماند: الفنون اإلسالمية، دار المااري ، القاهرة، ط ( 27)

(28 )  Carol Brand (H):  The crsades Islamic Perspectives Edin-Burgh university press, 1993, p. 287. 
 مددال  يددد الددر يق: الز دداري الجصددية فددي  مددا ر القدداهرة الدينيددة البا يددة فددي الاصددر المملددوخي البحددر،، مخطددوط رسددالة ما سددتير، خليددة  ( 29)

 .39،  1986اآلثار،  اماة القاهرة، 



                                                                                                    م(                2018العدد الثاني )مارس                                                             مجلة البحوث والدراسات األثرية 

287 

 

                                                                                                          
، مجلدد 21ية، مجلدة سدومر المؤسسدة الاامدة لآلثدار والتدرا ، بغدداد، يلالستزادة را ع: خاظق الجناطي:  دول الز داري الهندسدية اإلسدالم  ( 30)

، دار الفكدددر الاريدددي، 1/  ليفدددي طهنسدددي: ماددداني النجدددوب فدددي الدددرقي الاريدددي، األشدددكال والم دددامين المشدددترخة، ط143ب،  1978، 34
/ هريددرل رمددد:  الفددن 150ب،  1997، 1/ فددوز، سددالق  ليفددي: فنيددة الز رفددة الهندسددة، دار الكتدداث الاريددي، ط58ب،  1989دمشدده، 

 .34والمجتمع، تر مة فتح الباث  يد الحليق، القاهرة. د.ل،  
 .11ب،  2000، دمشه، 1محي الدين طالو: المرشد الفني إلى أصول وإنشاء وتكومن الز رفة، ط  ( 31)
خطددوط رسددالة ما سددتير، قسددق الز رفددة، خليددة داليددا أ مددد فددؤاد: الز دداري اإلسددالمية واالسددتفادة منهددا فددي تطييقددال ز رفيددة مااصددرة، م  ( 32)

 .12ب،  2000الفنون التطييقية،  اماة  لوان، 
/ فدوز، سدالق  ليفدي: فنيدة 25ب،  1967 سن سليمان: سيكولو ية الخط  )شيف تقدرأ صدورة( دار الكتداث الاريدي للطبا دة والنشدر،   ( 33)

 .150الز رفة الهندسية،  
، 150/فوز، سالق  ليفدي: فنيدة الز رفدة الهندسدية،   19سيكولو ية الخطوط )شيف تقرأ صورة(،   لالستزادة را ع:  سن سليمان:  ( 34)

ب، الددا رة ترمدز إلدى 1987 و  هللا الشيمي: الدا رة خشكا وم مون في الفن التشكيلي ، مخطوط رسالة دختدوراه، خليدة الفندون الجميلدة، 
ة را ددع:  ليفددي طهنسددي: الددرقي الاريددي، المبددادل واألشددكال والم ددامين المشددترخة، الشددمس أو الكددون أو القددوى التددي وراء الشددمس لالسددتزدا 

 .58ب،  1989، 1دار الفكر، دمشه، ط
 .134،  1995، القاهرة، 2 يد الفتا  رما : التكومن في الفنون التشكيلية ، ط  ( 35)
 .81،  1999لاامة للكتاث، القاهرة،  صمت أ مد  و : التاومذة والتما ق واأل جبة طزاومة تشكيلية ، الهيجة ا  ( 36)
، 135، 127، 125ب،) شددكا 1955زخددي محمددد  سددن: أطلددس الفنددون الز رفيددة والتصدداومر اإلسددالمية، دار الرا ددد الاريددي، طيددرول،   ( 37)

ت وثيقدة طينهمدا  (./التحا الخزفيةا االيرانية تسا دنا  ا يانا فدي مارفدة اشدكال التحدا المادنيدة الن الاالقدة خاند154، 151، 149، 138
 يدث و دددل الاديددمن االوانددي واالبدارمه زمنددت بدالفرو  النباتيددة الد بقددة والورمددال الجميلددة ف دال  ددن الكتابدال الكوفيددة را دع /زخددي محمددد 

  148، وشكا 245ب   1940 سن :الفنون االيرانية في الاصر االسالمي ، القاهرة ، مطباة دار الكتب المصرمة ،
- Bernard o'kane: The Treasures of Islamic Art In the mUseums of Cairo the American  university in Cairo 

press, Cairo, New Yourk, 2002, p. 277, pl 237, 238. 

 ب، مخطدوط رسدالة ما سدتير19هدد: 13ب، و تدى نهاودة القدرن 16هدد10 صاب  ادل مرسي: طيدول القهدوة وأدواتهدا فدي مصدر مدن القدرن   ( 38)
 .233ب،  1998شلية اآلثار،  اماة القاهرة، 

 .150فوز، سالق  ليفي: فنية الز رفة الهندسية،    ( 39)
 (.60، 50، 49، 45زخي محمد  سن: أطلس الفنون الز رفية والتصاومر اإلسالمية، شكا )  ( 40)

Bernard O'kane, The Treasures of Islamic Art, p. 81, 82,  pl. 73. 
ب، 1999باشددا: دراسددال فددي الز رفددة اإلسددالمية، موسددو ة الامددارة والفنددون اإلسددالمية، المجلددد الخدداني، الطباددة األولددي، طيددرول،  سددن ال  ( 41)

 .284ب،  2001، مكتبة زهراء الشرق،القاهرة، 1، رييع  امد  ليفة: الفنون اإلسالمية في الاصر اإلسالمي، ي99 
 لالستزادة را ع:  ( 42)

S. Arif, Aida: Arabic lapidary kufic in Africa (Egypt- North Africa- sudan) astudy of the development of the 

kufic script (3rd
-6 th century A.H 19th

-12th  century A.D) luzac and company, LTD, London 1967, p.2 

./ محمدود 78ب،  1979، 2ار الكتداث الجديدد، طيدرول، ليندان، ط صال  الدين المنجد: تارمخ الخد  مندذ طدايتده إلدى نهاودة الاصدر األمدو،، د
، 1عبدداس  مددودة: تطددور الكتابددة الخطيددة الارييددة دراسددة ألنددوا  الخطددوط ومجدداالل اسددتخدامها، دار نه ددة الشددرق، دار الوفدداء، القدداهرة، ط

 328ب،  2010، 1رد، ط/ خمال  سين قنديا: الخ  الاريي تارمخ،  ماليال ، تاليق، مكتبة  زمرة الو 138،  2000
 .53ب،  1984، 1 ليفي اليهنسي: الخ  الاريي، أصوله نه ته، انتشاره، دار الفكر، دمشه، ط  ( 43)
إطددراةيق  ماددة، دراسددة فددي تطددور الكتابددال الكوفيددة  لددى األ جددار فددي مصددر فددي القددرون الخمسددة األولددي للهجددرة مددع دراسددة مقارنددة لهددذه   ( 44)

/  سدددن الباشدددا:  ماليدددال الخددد  الاريدددي، 97ب،  1967الادددالق اإلسدددالمي، دار الفكدددر الاريدددي، القددداهرة، الكتابدددال فدددي بقدددا  أ دددرى مدددن 
 .173ب،  1999، 1، مكتبة الدار الاريية للكتاث، القاهرة، ط3موسو ة الامارة واآلثار والفنون اإلسالمية، المجلد

 .185،  3 سن الباشا: الخ  الكوفي، الموسو ة ، م   ( 45)
-184،     3، الخددد  الكدددوفي: الموسدددو ة، مددد 174-173،     3الباشدددا:  ماليدددال الخددد  الاريدددي، الموسدددو ة، مددد   سدددن  ( 46)

185. 
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ب، 1974، 32، السددنة 2 ليددة أ مددد  اطدددين: الكتابددال الارييددة وأثرهددا فددي ز رفددة المنسددو ال اإلسددالمية، مجلددة منيددر اإلسددالب، الادددد   ( 47)

/ فدري  سدين فدري: النقدوش الكتاطيدة الفاطميدة  لدى اآلثدار المامارمدة فدي 185،  3وسدو ة مد /  سن الباشا: الخ  الكدوفي، الم219 
 .64ب،  2002مصر مخطوط رسالة ما ستير،  اماة  نوث الواد،، خلية اآلداث، سوهاي، 

ا در القددرن الخداني  شددر للهجددر، لالسدتزادة را ددع: ماوسدة محمددود داود: الكتابدال الارييددة  لدى اآلثددار اإلسدالمية منددذ القدرن األول  تددى أو   ( 48)
 53ب،  1991، 1مكتبة النه ة المصرمة، القاهرة، ط

 .276ب،  1970لالستزادة را ع:  سين  ليوه: الخ  : مقال بكتاث القاهرة تارمخها فنونها رثارها، مطابع اإلهراب التجارمة،   ( 49)
 .276(،  64أثارها، شكا ) را ع  سين  ليوة: الخ ، مقال بكتاث القاهرة تارمخها فنونها  ( 50)
لالستزادة را ع: نييا  لى يوسا: موسو ة التحا المادنية اإلسالمية في بالد إيران منذ ما قيا اإلسالب و تدى نهاودة الاصدر الصدفو،   ( 51)

 .76،  44ب، شكا 2010، 1، المجلد األول، دار الفكر الاريي، ط
 .578شكا  را ع: زخي محمد  سن: أطلس الفنون الز رفية،  ( 52)

 155،  149، 94،  87زمنب سيد رم ان : ز اري التحا المادنية السلجو ية في ايران  ، لو ة  53(3)  
لالستزادة:  ن الكتابال الدينية والمذهييدة  لدي المادادن اإليرانيدة را دع: شديا إطدراةيق: الكتابدال األثارمدة  لدى المادادن فدي   ( 54)

 .119،  2002، 1اهرة للكتاث، القاهرة، طالاصرمن التيمور، والصفو، ، دار الق
" لى" :اإلماب  لى طن أطى طالدب، رابدع الخلفداء رييدب النيدي واطدن  مده وصدهره  لدى اطنتده "فاطمدة"، ويومدع بالخالفدة بادد   ( 55)

ن أطدى ب. لالستزادة را ع: توفيه أطو  لق: أها الييدت، اإلمداب  لدى طد661هد/40شهادة  خمان، واستشهد  لى يد الخواي  اب 
/  لدى الهندا ي طددن الحسدين: ماجدق المنجدد فدي اللغدة واإل دالب،  ددالق 21ب،  1986،  طالدب، دار الماداري، الطبدة الخانيدة

/ "محمددد": هددو الرسددول محمددد  يددد هللا طددن  يددد المطلددب الهاشددمي،  دداتق األنييدداء والمرسددلين، د ددا 474ب،  1988الكتددب، 
 اما  باد أن     جة الدودا / صدفي الدر من  63كة إلى المدينة وتوفى و مره الناس  مياا " إلى اإلسالب، وقد ها ر من م

ب/ "عبدداد هللا": تسددجيا اسددق الجاللددة الاظدديق "هللا" م ددافا " إليدده 1997المبددارخفور،: الر يدده المختددوب، دار الحددديث بالقدداهرة، 
الددو يز، وزارة الترييددة والتالدديق، القدداهرة،  عبداد: فهددو المايددود بحدده و ددا  اللده أ،  ظدديق شددقنه، مجمددع اللغددة الارييدة: الماجددق

 .112، 23ب،  2001
الطا فة الالومة: وطلده الشدياة  لدى "اإلماميدة األثندي  شدر" األ مدة اإلماميدة وميددوا أن باإلمداب " " لدى طدن أطدى طالدب" ثدق   ( 56)

بدداقر، و افددر الصددادق، وموسددي الحسددن والحسددين اطددن اإلمدداب  لددى ثددق زمددن الااطدددين "السددجاد" والددك لكخددرة سددجوده/ محمددد ال
الكاظق، و لى الر ا ومحمد الجواد، و لى الهاد، الخقي، والحسن التقي، ور ر األ مدة  نددهق هدو المهدد، المنتظدر صدا ب 

ه، ولدق وخدري منده ومدا زال مرمددوه ينتظرونده  تدى 265الد وة والزمان  يث قيا أنه د دا سدردابا بمندزل أطيده بسدامراء، سدنة 
/ ميدرزا محمدد تقدي الموسدو،: مكيدال المكدارب فدي فوا دد 140، 139را ع: خمال السديد، أسدماء ومسدميال،   اآلن لالستزادة

 309،  2ب، ي2001الد اء للقا ق مؤسسة اإلماب المهد،: 
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 ركز المنيامقنطرتي مياه ب
 دراسة أثاريه

 محمد لطفي محمد عبد الحميد                                                       
 وزارة اآلثار –مدير عام البحث العلمي بالمنيا 

 ملخص البحث
القدماء حيث سكن المصريون هو الشريان الرئيسي للحياة  يعد نهر النيل بالنسبة لمصر      

هو هبة هللا لمصر وسبب قيام فكان بحق وا من مائه بوشر ه وزرعوا واديه وربوا الماشية حول
 .الحضارات بها 

والسقايات والسدود النيل وانشاء الجسور نها مقاييس ومواهتم المصريون بالمنشآت المائية       
، واستخدموا الخزانات الطبيعية واقامة الصهاريج الضخمة وحفظ مياه الري وحفر الترع والخلجان 

على نهرا وكانت القناطر ، مثل منخفض الفيوم والخزانات الصناعية ) المصانع ( لحفظ المياه 
لتنظيم جريان المياه وتطوير نظام الزراعة برفع منسوب ذات أهمية كبيرة أو ترعه أو فروعه لنيل 

  لتصل لجميع األراضي الزراعية .المياه 
مع مالحظة أن هاتين القنطرتين غير مسجلتين بعداد اآلثار رغم حالتهما االنشائية      

 والمعمارية الجيدة ووجود تأريخ لكل قنطرة مما يميز ويثري هذا البحث .
بنواحي مركز المنيا عية ر على ترع فكز المنيا " وأتناول في هذا البحث " قنطرتي مياه بمر      

تاريخ االنشاء عام واجهة كل منهما منتصف بأعلى حيث يوجد توفيق  ويعودان لعصر الخديوي 
بالمنشآت الدراسات واألبحاث الخاصة هو قلة بل ندرة ، ودفعني الختيار هذا الموضوع م  1884

 . والقناطر خاصة ة عامة المائي
  -:ولقد قسمت هذا البحث لثالثة محاور 

 .وتمهيد عن القناطر وأهمية نهر النيل المياه يتناول مقدمة عن  :المحور األول 
 . للقنطرتين واالختالف بينهماويتناول الدراسة الوصفية الحالية  : المحور الثاني 

بمجموعة من اللوحات تدعيم البحث مع ، والنتائج الدراسة التحليلية يتناول  المحور الثالث :
  للتوضيحواألشكال 

 الكلمات الدالة  : 
   صدادة  -  عيون   -   قنطرة -
 سطح  -   عقد  -   قبو -
  شنايش  -  بوابات  -   دعامة -
                             أسوار -
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  : والتمهيدمقدمة الأوال:- 
فقد أوضح رب العزة في هذه اآلية القصيرة  1" وجعلنا من الماء كل شيء حي" قال تعالى 

العظيمة أهمية الماء فالماء هو العنصر األساسي لكل كائن حي ولم تكن أهمية النيل بالنسبة 
للشعب المصري تكمن في كونه عصب الحياة فقط بل كان ماء نهر النيل هو االستقرار 

لها فقد قامت الحضارة على والحضارة ، فقد وهب هللا مصر نهر النيل وكأنما جعله الروح 
 ضفاف الوادي واستقرت الجماعات وتكونت الدول .

فقد عاش المصري القديم على ارضها وزرعها في طمي نيلها وأكل من خيراتها وشرب من مائها 
واستأنس الحيوانات ، بفضل وجود المياه والزراعة وبني وعمر من طميه ونقل األحجار من 

وكانت مصر بفضل وجود نهر النيل صومعة الغالل وسلة الغذاء في الجنوب الى الشمال فيه 
 العصر الروماني وذلك لإلمبراطورية الرومانية كلها وخاصة من محصول القمح .

وقد أولى االنسان المصري عناية لنهر النيل منذ القدم وظلت هذه العناية طوال عصور الحضارة 
جدوا أن نهر النيل هو شريان الحياة واستغلوا المصرية حتى االن وبعد فتح المسلمون لمصر و 

ذلك من الزراعة والبناء والعمارة وفي بادئ األمر كان يتم نقل المياه منه عن طريق حملها على 
الدواب من القناطر وكان النيل هو محور حياة مصر فان لم يِف النيل بفيضانه السنوي تحدث 

كرر نفس الوضع اذا فاض النيل عاليا فيغرق الفتن واالضطرابات وتظهر أشباح المجاعات ويت
األراضي الزراعية ويدمر القرى ومن هنا كانت الضرورة الملحة إلنشاء منشآت مائية للتحكم في 
هذا النهر المتقلب المزاج ولم تكن انشاء تلك المنشآت وصيانتها عملية سهلة اذ كانت تتطلب 

 له وضرورة معرفة وسائل البناء في الوسط المائي مهارات فائقة ودراية بكل ما يحيط بالنيل  وأحوا
ولم يكن فيضان النيل يعني بالنسبة للمصريين ضمان الزراعة ووجود القوت لمدة عام بل كان 
يعني االستقرار للقطر المصري الذي كان طول العصر االسالمي والوسيط يعتمد على نظام 

ل بالنسبة للدولة كان يعني الفوضى االقطاع في تثبيت اركان الدولة فعدم وفاء نهر الني
واالضطراب وثورات الشعب والجند واألمراء وضعف الحكام وربما أكثر من ذلك كما حدث في 

 أيام الشدة المستنصرية .
وعلى هذا فقد كانت المنشآت المائية ومنها القناطر من أهم المنشآت التي كان يعتني بها الحكام 

تظل الدولة قوية ذات هيبة وثراء فانشأ الحكام المسلمون  المسلمون بإنشائها وصيانتها حتى
هـ  247مقاييس النيل واشهرها مقياس الروضة الذي بني في عهد الخليفة المتوكل على هللا عام 

هـ وقد زال وكانت تلك المقاييس تقيس  96اثره والقائم االن انشأ الخليفة الوليد بن عبد الملك 
رج العمود بالمقياس حتى تحدد الضرائب وخراج األراضي مستوى فيضان النهر بواسطة تد

 الزراعية بناء على ذلك .
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واهتم المسلمون بتوصيل المياه لألحواض الزراعية وذلك بتطهير المجاري المائية وحفر الترع 
والخلجان وانشاء الجسور الخشبية والبنائية على الخلجان كما عني المسلمون كذلك بإنشاء 

مياه الشرب والري الى حيث الحاجة اليها في األماكن البعيدة عن مصادر  السقايات لتوصيل
المياه كما أنشأ المسلمون القناطر لرفع منسوب المياه والتحكم في توصيل المياه لألراضي 

 الزراعية بواسطة سد عقود القناطر او فتحها وقت الحاجة .
ن يرفع من هذه الصهاريج بواسطة وعرف المسلمون الصهاريج الضخمة لحفظ مياه الري الذي كا

السواقي وقد أقام المسلمون السدود للتحكم في الماء وخزنه ويكفي المسلمون فخرا أنهم فكروا في 
اقامة سد اسوان منذ أكثر من الف عام مما يدل على مدى تقدمهم في مجال هندسة الري وقد 

ات الصناعية مثل المصانع التي استغل المسلمون الخزانات الطبيعية مثل منفض الفيوم والخزان
يحفظ بها الماء فوق سطح األرض كما استخدم المسلمون السواقي والشواديف والنطاالت كوسائل 

 لرفع الماء من مستوى الى مستوى أعلى منه .
وكانت مصر في العصور الوسطى من أخصب بالد العالم ونظرا لحدوث الفيضان في فصل 

ها بحسب جريان الشمس فقد استخدم المسلمون التقويم الشمسي معين في السنة التي قسمت بدور 
في معرفة المواسم الزراعية والحصاد وهو التقويم القبطي واستخدموا التاريخ الهجري لتأريخ 
حوادث حياتهم وكان التقويم القبطي أحد األساسيات التي ارتبطت بها مواعيد الفيضان والزراعة 

م في الريف المصري حتى االن فيما يخص الزراعة  وكانت السنة وال يزال التقويم القبطي يستخد
القبطية تنقسم لثالثة فصول تبدأ عندما يغمر ماء النيل األراضي الزراعية فيكون الفصل األول 
وهو فصل الفيضان ثم الفصل الثاني وهو موسم الزراعة عندما ينصرف ماء النيل وتجف 

 د ونضج المحاصيل .األرض ثم الفصل األخير وهو موسم الحصا
وكان وجه األرض في مصر يأخذ شكال مميزا في كل فصل من هذه الفصول فوصفت بأنها 
ثالثة شهور لؤلؤة بيضاء وثالثة شهور ممسكة سوداء وثالثة شهور زمردة خضراء وثالثة شهور 
سبيكة ذهب حمراء فاللون األبيض يرمز لماء النيل الذي يغمر األرض وقت الفيضان واللون 
األسود يرمز لجفاف األرض واللون األخضر يرمز لزراعة األرض واللون األحمر يرمز لنضوج 
الزرع وتورد العشب ،وعلى هذا فقد كان النيل بالنسبة لمصر هو الطعام والشراب والحضارة 

 . 2والدولة والجيش والهيبة والنفوذ 
ة وكان محمد علي باشا أول من وفي العصور الحديثة توالي االهتمام بخدمة النيل ومجال الزراع

اتجهت أنظاره منذ أوائل حكمه إلصالح حالة البالد االقتصادية فرأى محمد علي أن االستقالل 
السياسي ال يتحقق اال بدعم من االستقالل المالي واالقتصادي ،فلن تفتر عزيمته عن متابعة 

 .جهوده من هذه الناحية حتى خّلف أعمال منشآت يزدان بها تاريخه 
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ومن خالل حالة البالد االقتصادية اهتم محمد علي بالزراعة وبعد فرض سياسة االحتكار وارتكاز 
االقتصاد على الزراعة حيث لم تعد الصناعة الحرفية آنذاك تقوى على منافسة االنتاج المحلي 
فانصرف االنتاج كله من ناحية الزراعة ومن هنا جاء تحسين نظامي الري والصرف وشق 

ت واقامة القناطر والسدود والجسور لخدمة مجال الزراعة وتوالت اقامة القناطر في كل القنوا
 عهود خلفاء محمد علي باشا .

وأقام الجسور على شاطئ النيل من جبل السلسلة وحتى البحر المتوسط لمنع طغيان الماء على 
ا ، فأنشأ جسور الضفتين وقد اشتركت البالد والقرى في إقامة الجسور بنسبة ما يخص زمامه

مثل " جسر الرقة ببني سويف " وفي المنيا " جسور القيس والبرانقة والطهنشاوي" واألخير قريب 
 من القناطر موضوع البحث . 

فأنشأت قناطر عديدة على الترع لربط مياهها تيسيرا النتفاع الري بها واهمها "القناطر الكبرى 
" وكذلك عدد قناطر بمحافظة المنيا منها" قناطر ذات التسع عيون على مجرى مايوس بالزقازيق 

منبال والطحاوية والطهنشاوي" واألخيرة تقع بالقرب من القناطر موضوع الدراسة ، وأهمها على 
 3االطالق من القناطر الخيرية شمال القاهرة .

 تمهيــــد 
لهذا أطلق  من أي نوع ،5اسم يطلق في العصر االسالمي على كل بناء معقود بعقد4القنطـرة :

اسم القنطرة على كل بناء معقود يعترض مجرى مائي ، ونظرا ألن هناك عقود تعترض المجاري 
المائية وتستخدم فقط في العبور من الشاطئ لآلخر فقد رأينا ان نطلق عليها اسم " الجسور " 

جاري المائية المعروفة اليوم باسم " الكباري " وان نطلق اسم القناطر على العقود التي تعترض الم
 .6لرفع منسوب المياه وتحويله لجهة معينة بعد تخزينه 

وبناء القناطر يعتبر الوسيلة المثالية لذلك فهو يقسم المجرى المائي لعدة مجاري ضيقة بواسطة 
فتحات العقود وبذلك يصبح من السهل التحكم في هذه الفتحات لفتحها وغلقها بوساطة أبواب 

 .7حديدية أو خشبية مصفحة 
هذا النوع من البناء يعرف بقناطر الحجز أما القناطر الصغيرة على المجاري الفرعية فألجل 

 .8تعلية المياه أمامها لركوب مياه الفرع على األراضي لتروي بالراحة
ه/  263ومن اهم القناطر السابقة لعصر محمد علي قناطر ابن طولون ببركة الحبش بالقاهرة 

م  بالقليوبية ، 1267هـ /  665م وقناطر بحر ابي المنجا التي أنشأها الظاهر بيبرس  876
وقناطر الالهون بالفيوم أنشأها الظاهر بيبرس في العصر المملوكي البحري وجددها السلطان 

هـ /  1241م وجددها وأكمل جزء ثاني منها  محمد علي باشا عام  1487هـ /  892قايتباي
 م  1313هـ /  713م ، وقنطرة أم دينار بالجيزة وأنشأها الناصر محمد بن قالوون عام  1825
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 : ثانيا : الوصف الحالي للقناطر- 
 -الخمسة عيون : القنطرة ذات - أ

إحدى قرى مركز المنيا وهي على بعد 10تقع هذه القنطرة جوب قرية صفط الشرقية :9الموقع  -1
م تقريبا من طريق صليبة الطهنشاوي المعروف ، والذي أنشأ به قناطر صليبة  350حوالي 

الطهنشاوي ذات الثالث عيون والباقي أجزاء منها الى االن وكذلك جسر الطهنشاوي واللذين 
 شا .أقيما في عهد محمد علي با

يوجد تأريخ تأسيسي للقنطرة بوسط واجهة القنطرة الرئيسية أعلى العقد األوسط لها التأريخ : -2
 .12وذلك في عصر الخديوي توفيق 11"  1884وهو منفذ بالحفر البارز يقرأ عام "

 -وصف القنطرة الحالي : -3
رب حيث تقع القنطرة حاليا وسط الزراعات حيث تتجه كتلة بناء القنطرة من الشرق الى الغ

كان اتجاه الجسر الذي يمر من أعالها، وأما الواجهتان اآلخرتان فهما الرئيسية والخلفية 
فإحداهما تتجه ناحية الشمال والثانية ناحية الجنوب في اتجاه جريان المياه من الجنوب الى 

ها الشمال ، والقنطرة مبنية من الحجر النحيت والحجر الغير منتظم ) الدقشوم ( واآلُجر ول
 -أربع واجهات كالتالي :

م تقريبا وترتفع  63وهي تمتد من الشرق إلى الغرب بطول :13الواجهة الجنوبية ) الرئيسية ( - أ
م أو أقل ، وتنقسم هذه الواجهة الى ثالث أقسام أهمها القسم  7من األرض اآلن نحو 

عيون معدة األوسط والذي يشتمل على عيون القنطرة ذات األقبية النصف دائرية وهي خمسة 
لمرور المياه بها وتفصل بينها أربعة دعامات يتقدمها الصدادات ، أما القسمان الجانبيان 

 -فهما يشتمالن على السورين الشرقي والغربي لهذه الواجهة كما سنفصل في اآلتي :
 -:14كتلة بناء القنطرة )عيون القنطرة ( القسم األوسط : -

م وهي  3مسة فتحات مستطيلة يبلغ اتساع كال منها م ويتكون من خ 23ويمتد هذا القسم نحو 
م ويعقد عليها عقود  5عيون القنطرة ويبلغ ارتفاعها حاليا لمركز العقد من سطح األرض نحو 

والذي يعتبر واجهة القبو الذي يغطي العين كاملة ،ويفصل 15نصف دائرية من الحجر النحيت 
من الحجر وتمتد جنوبا بين فتحات م وهي  1,90بين العيون دعامات ضخمة يبلغ سمكها 

م وهي من الحجر الغير منتظم ، ويوجد دخالت بهذه  4م تقريبا وبارتفاع  1العيون لمسافة 
سم تعود للخارج وهي أماكن تركيب  30سم للجنوب ثم  30سم للداخل و 50الدعامات بعمق 

ال توجد زوايا حديدية البوابات التي تغلق على فتحات العيون ، وبزوايا هذه الدخالت من الشم
ضخمة بارتفاع الدعامة ومثبتة بمسامير حديدية وذلك لتثبيت األبواب وحمايتها من اندفاع المياه 
أثناء غلق البوابات وحماية زوايا الدعامات الحجرية في فترة فتح البوابات وهي تسهل انزالق 

 .16البوابات عليها عند الفتح والغلق
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بعد دخالت األبواب السابقة حيث يبلغ سمك قاعدة الصدادات  وتبدأ كتلة الصدادات مباشرة -
م بكل جانب حتى نهايتها على  2.30م ثم تمتد جنوبا بطول  1.5بعد الدخالت مباشرة 

شكل مدبب جنوبا وذلك لتسهيل انزالق المياه على جانبيها وشق المياه المندفعة نحوها 
لحجر النحيت وبنفس ارتفاع الدعامات ودخولها ناحية عيون القنطرة ، وكل الصدادات من ا

 17م 4أمام العيون 
نعود لفتحات القناطر الخمسة ) العيون ( فهي متماثلة تماما في البناء واألطوال حيث تبدأ  -

من األرض بأحجار غير منتظمة بطول الدعامات حتى قبل بداية األقبية النصف دائرية 
بينها مدماك من الحجر النحيت  التي تغطي وتسقف العيون الخمسة للقنطرة حيث يفصل

، تبدأ أعالها األقبية النصف دائرية والمبنية من 18الضخم البارز أجزاء منه للخارج 
ما عدا واجهاتها الشمالية والجنوبية فهي على شكل عقود من الحجر النحيت كما 19اآلُجر

عيون م ، ويعلو كل فتحات ال 3م واتساعها  9ذكرنا ، ويبلغ طول كل فتحة ) عين ( 
م مبني بأحجار غير منتظمة ما عدا دخلة مستطيلة عميقة  1بالواجهة من أعلى بارتفاع 

سم وهي مبينة وجوانبها من 30سم وعمقها  40توجد أعلى منتصف كل دعامة يبلغ اتساعها 
الحجر النحيت ، وهي تمتد ألعلى حتى نهاية واجهة القنطرة من أعلى ، وهي تحدد المسافة 

ا فتحات صغيرة غائرة ) شنايش ( تسمح بنزول العمال عليها من سطح بين العيون وبه
 .20القنطرة الى أعلى الدعامات وذلك لرفع البوابات لفتحها أو غلقها 

سم وهو مبني  75بنهاية الواجهة من أعلى يوجد السور الجنوبي لسطح القنطرة وهو بارتفاع  -
 الن .من االجور ويعلوه مدماك من الحجر وساقط أجزاء منه ا

الواجهة خالية من الكتابات والزخارف إال من مستطيل صغير يعلو مركز العقد األوسط  -
 21م "  1884بالواجهة به تاريخ بناء القنطرة منفذ بالحفر البارز داخل المستطيل وهو عام " 

 : القسمان الشرقي والغربي ) الجانبيان ( للواجهة الجنوبية الرئيسية- 
نطرة على الجانبين يبدآن من كتلة القنطرة ) القسم األوسط ( من الشرق وهي عبارة عن أسوار الق

م ،  20م ينحنيان ويتجهان شرقا وغربا على الجانبين لمسافة  5,5والغرب ويمتدان جنوبا بمسافة 
م ومعظمه مبني من الحجر الغير منتظم )  4وهما بنفس ارتفاع الدعامات والصدادات نحو 

بالحجر الفص النحيت عند التقائه بكتلة بناء القنطرة و عند انحناءاته الدقشوم ( بعض منه مبني 
م ، ومن ثم ينكسر ذلك السور على الجانبين شماال ليكون جزءا من  1,8ويبلغ سمك هذا السور 

 .22الواجهتان الشرقية والغربية للقنطرة مع سوري الواجهة الشمالية 
ض درجات سلم من الحجر كانت تربط بين ويوجد أعلى جزء من السور بالناحية الشرقية بع

 .23سطح القنطرة والسور بتلك الجهة عن التقائهما 
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 -:24الواجهة الشمالية ) الخلفية (  - ب
وهي متشابهة تماما مع الواجهة الجنوبية الرئيسية من حيث الشكل العام واألطوال 

 -واالرتفاعات وتنقسم الى ثالثة أقسام ايضا كالتالي :
 -عيون القنطرة ( :القسم األوسط )  -

م وهو بنفس وصف وتفاصيل القسم األوسط للواجهة الجنوبية من  23يمتد هذا الجزء لمسافة 
ناحية الشكل واألطوال والمقاسات ، ويعلو كل عين شكل عقد حجري بنهاية القبو المغطى لكل 

الغير منتظم م تقريبا من الحجر  1عين من الخارج وكذلك المسافة التي تعلو العيون وهي بطول 
 ويعلوها السور بنهاية الواجهة من أعلى بنفس الشكل واالرتفاع .

وهكذا فإن هذا القسم من الواجهة الخلفية متشابه تماما مع نفس القسم من الواجهة الرئيسية  -
 -إال في ثالث اختالفات كالتالي :

م وبنفس  3.8 امتداد الدعامات بين عيون القنطرة شماال قصير وعلى شكل نصف دائرة بطول -1
 .25االرتفاع وهي من الحجر النحيت أيضا 

 ال توجد الدخالت الغائرة الطولية بين العيون أعلى وسط الدعامات . -2
 ال يوجد تاريخ وال كتابات بهذه الواجهة. -3

 : ) القسمان الشرقي والغربي ) الجانبيان ( للواجهة الشمالية ) الخلفية- 
وهي عبارة عن سورين من الحجر الغير منتظم يبدان من على جانبي عيون القنطرة مباشرة شرقا 

م لكال  20م ثم ينحنيان أحدهما شرقا واالخر غربا بطول  5,5وغربا ويمتدان للشمال بمسافة 
م مثل األسوار الجانبية بالواجهة الرئيسية ، ثم  1,80موسمك كال منهما  4منهما ، وارتفاعهما 

 26ينكسر كال منهما جنوبا ليكونا جزءا من الواجهتان الشرقية والغربية للقنطرة .
 27 -الواجهتان الشرقية والغربية للقنطرة :جـ : 

وهما واجهتان متماثلتان تماما وال فرق بينهما غير االتجاهات حيث إحداهما بجهة الشرق 
واألخرى بجهة الغرب وهاتان الواجهتان من الخارج ناتجتان عن انكسار األسوار الجانبية 

م من الخارج حيث يكون امتداد األسوار  21بالواجهتين الجنوبية والشمالية ، وطول كل منهما 
م في كل جهة وتكون المنطقة  7لى الجانبين الشمالي والجنوبي لكل واجهة بطول السابقة ع

م أيضا وكانت الدخول الى أعلى القنطرة والمرور عليها للوصول  7المفتوحة بينهما باتساع 
للجهة األخرى منها وكل هذه األسوار بنفس سمك وارتفاع األسوار الممتدة من الواجهتين الرئيسية 

، ويتكون بكل من الواجهتين  28نية من نفس نوع الحجر الغير منتظم ) الدقشوم ( والخلفية ومب
م بواسطة كل واجهة  7من الداخل منطقة مستطيلة يحيطها األسوار من كل جانب اال مسافة 

بين السورين سابقي الذكر وما يقابلهما تماما بوسط سطح القنطرة أعلى العيون ، وكل منطقة 
من الشمال الى الجنوب في  16,6من الشرق الى الغرب طول و عرض م   17,7منهما تبلغ 
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كل جهة ، ويالحظ ان األسوار حول كل منطقة مستطيلة بكل جهة يزيد سمكها من أسفل بنحو 
 .29م وذلك لتدعيمها وزيادة متانتها  2,3سم فيبلغ سمك األسوار بها  50

ار على جانبي سطح القنطرة من ويظهر على جانبي أعلى سطح القنطرة بكل جهة بداية األسو 
أعلىحيث يبدأ السور من كل جهة على الجانبين بعمود مربع سنذكره الحقا ، كما يالحظ أن 
الجسر الذي كان يؤدي لسطح القنطرة للمرور عليه للوصول لسطح القنطرة للمرور عليها للطرف 

الن وما زال جزء االخر والذي كان من تراب يصعد عليه ألعلى سطح القنطرة غير موجود ا
 صغير منه على جانبي كتلة القنطرة .

 -القنطرة من أعلى ) سطح القنطرة ( : -د
ويعتبر ذلك الجزء هو سقف العيون وأعلى أقبيتها النصف دائرية حيث يبلغ اتساع سطح القنطة 

 م والتي كانت معدة للمرور بين طرفيها ، ومتآكل أجزاء منه اآلن وربما كانت مبلطة 7,5نحو 
 بالحجر سابقا ومتآكل أجزاء من سقف األقبية أعلى بعض العيون .

سم من اآلجر والحجر كما ذكرنا اعلى  70وعلى جانبي سطح القنطرة يوجد سور صغير بارتفاع 
الواجهتين الشمالية والجنوبية للقنطرة وينتهي كل منهما شرقا وغربا بعمودين مربعين بطول ضلع 

بالمالط ، ونالحظ تهدم بعض أجزاء ذلك السور ومتروك بعضه م ومكسيان  1سم وارتفاع  50
بالجهة الجنوبية بين كل عينين بمقابلة الدخالت العميقة الطولية وذلك لتسهيل نزول وصعود 

 30العمال لفتح وغلق بوابات العيون منها.
  -القنطرة ذات السبعة عيون: -ب
إحدى قرى مركز المنيا ، وتقع القنطرة  31تقع هذه القنطرة شمال قرية صفط الخمارالموقع : -1

على الشاطئ الغربي لترعة اسماعيل باشا سري المعروفة بترعة السبخة على يسار الطريق 
 .32المؤدي من قرية صفط الخمار الى مدينة المنيا

يوجد تأريخ تأسيسي للقنطرة بوسط واجهة القنطرة الرئيسية أعلى عقد العين الوسطى التأريخ : -2
 في عصر الخديوي توفيق. 33"  1884بالقنطرة وهو منفذ بطريقة الحفر الغائريقرأ " 

تقع هذه القنطرة أالن وسط الزراعات بالقرب من ترعة إسماعيل باشا وصف القنطرة الحالي : -3
في المسافة بينها وبين الترع السابقة مما اثر علي مجال رؤية سري وتم بناء عدة مساكن 

 القنطرة من الواجهة الرئيسية عن بعد من الجهة الشرقية للقنطرة .
و للقنطرة أربع واجهات تنحرف الواجهة الرئيسية للشرق قليال من الجهة الجنوبية . والواجهة  -

سريان المياه بالقنطرة من الشرق إلي  الشرقية هي الرئيسية و الغربية هي الخلفية وهو اتجاه
الغرب ، أما الواجهتان الجانبيتان فهما الجنوبية و الشمالية حيث يتجه )كتله( بناء القنطرة 

 وهو اتجاه المرور من اعلي القنطرة عبر الجسم المار بها .
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طرة القنطرة مبنية من الحجر النحيت والحجر الغير المنتظم ) القشوم (واآلجـُر مثل القن -
السابقة تماما . ونالحظ خط ارتفاع مستوي األرض إمام القنطرة نتيجة  التعدي بالبناء من 

 هذا الجانب .
متر  73وتمتد هذه الواجهة من الشمال إلي الجنوب بنحو الواجهة الشرقية )الرئيسية (: - أ

حتوي م فقط وتنقسم إلي ثالث أقسام القسم األوسط هو القسم الرئيسي وي6وترتفع أالن نحو 
علي فتحات عيون القنطرة السبعة والقسمان الجانبيان لهذه الواجهة وهما السوران الشمالي و 

 الجنوبي علي جانبي القسم األوسط كما يلي :
فهو القسم األوسط للواجهة الرئيسة والذي يحتوي علي سبع فتحات )عيون  القسم األول : -

م ويتكون في األصل 33متد هذا الجزء نحو لقنطرة ( وهو يمثل كتله بناء القنطرة الرئيسي وي
م وارتفاعها حتي مركز عقد الواجهة اقل 3من سبعة فتحات مستطيلة يبلغ اتساع كل منها 

م أالن ومسدود أربعه من تلك الفتحات )العيون( أالن . وذلك بجدار من األجر بهذه 5
ثالث فتحات عيون الواجهة ومسدود فتحتي في كل جانب )من الشمال والجنوب ( ومفتوح ال

 34الوسط فقط االن.
م 1م وتمتد شرقا بين العيون لمسافة 1.90ويفصل بين تلك العيون ستة دعامات حجرية بسمك  -

م الرتفاع منسوب األرض اآلن . ونجد 4تقريبا وهي من الحجر الغير منتظم و بارتفاع اقل من 
وهي أماكن البوابات التي ستة دخالت صغيره علي جانبي الثالث فتحات عيون المفتوحة اآلن 
م وهي x15م x 15م 15وضعت بالقنطرة بعد سد األربعة عيون الجانبية للقنطرة وهي تبلغ 

أمام الثالث عيون مباشرة  ، ثم بنهاية امتداد الدعامات الستة شرقا نجد دخالت البوابات 
م )مثل القنطرة السابقة (فتحات البوابات األصلية x 30م x30م 50األصلية للقنطرة وهي تبلغ 

و التي كانت بها األبواب التي تغلق علي فتحات العيون لغلقها لرفع مستوي المياه أمام القنطرة 
. ولهذه الدخالت بالركن توجد قوائم حديدية بشكل زوايا وهي خلف األبواب لحماية الدعامات 

بواب وهي مغلقة وهي بطول الدعامة ألعلي ومثبته بمسامير أثناء فتح العيون وكذلك لتدعيم األ
 .35حديدية كبيره بالدعامة 

يليها شرقا قاعدة الصدادات و التي تمتد شرقا بامتداد الدعامات ولكن بانحراف للداخل من  -
م من كل جانب حتي تكون نهاية مدببة شرقا حتي يسهل انزالق  المياه 2الجانبين بمسافة 

عيون وكلها مبنية بالحجر الفص النحيت وبنفس ارتفاع الدعامات الممتدة بين عليها للدخول لل
 36م تقريبا .4العيون شرقا اقل من 

م 5م غربا و بارتفاع 9م كما ذكر وبطول 3اما فتحات عيون القنطرة السبعة فهي باتساع  -
صف دائري  لمركز العقد اعالها . وهي مبنية من الحجر غير المنتظم حتي قبل بداية القبو الن

 37اعالها فيوجد مدماك من الحجر النحيت الضخم البارز اجزاء منه قليال .
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و األقبية جميعا مبنية من األجر وهي نصف دائرية ماعدا واجهة القبو الشرقية بالواجهة  -
الرئيسية و الغربية بالواجهة الخلفية فهي من الحجر النحيت . كما أغلقت الفتحات األربع 

ة من نفس نوع األجر باألقبية أو مشابه له من الجهة الشرقية للعيون فقط الجانبية للقنطر 
 38بالواجهة الرئيسية .

م باقي واجهة القنطرة وهي من الحجر  1ويعلو فتحات العيون و بينها اعلي الدعامات بارتفاع  -
سم . كما يفصل بين العيون اعلي 75الغير منتظم . يعلوها سور من األجر و الحجر بارتفاع 

وسط الدعامات دخالت مستطيله رئيسيه للفصل بين العيون ولنزول العمال منها من اعلي 
سطح القنطرة علي الدعامات البارزة بين العيون وذلك لفتح وغلق البوابات أمام القنطرة ويظهر 

 بها فتحات صغير لوضع العمال ارجلها عند النزول و تسمي )شنايش ( .
ة خالي  من الزخارف و الكتابات اال من وجود تاريخ إنشاء هذه هذا القسم من الواجهة الرئيسي -

وكذلك يوجد حرف  1884القنطرة و المنفذ بالحفر الغائر باعلي الفتحة الوسطي لعيون القنطرة 
TV . باللغة األجنبية بالون األحمر بالعقود النصف دائريه اعلي بعض السبعة عيون للقنطرة 

القسمان الجانبيان الشمالي و الجنوبي للواجهة الرئيسية وهما  هما القسمان الثاني و الثالث : -
عبارة عن سوري القنطرة الذين يبدءان من علي جانب عيون القنطرة ) القسم األوسط ( من 

م تقريبا ثم يتجهان شماال و جنوبا لمسافة 5,50الشمال و الجنوب ويمتدان شرقا لمسافة 
 جهتين الشمالية و الجنوبية للقنطرة كما سنفصل .م  وينكسران غربا ليكونا جزا من الوا20

م تقريبا 4وهذان السوران بنفس ارتفاع الدعامات بين العيون و الصدادات الممتدة منهم وهو  -
. و معظمه مبني من الحجر الغير منتظم ، وجزء صغير منه مبني بالحجر النحيت عند 

م ويوجد اعلي جزء 1,8وران نحو بدايته علي جانبي فتحات عيون القنطرة . ويبلغ سمك الس
من الثور من الناحية الشمالية بعض درجات سلم من الحجر كانت تربط بين سطح القنطرة 

 .39و السور عند التقاء السور الشمالي بالقسم األوسط للقنطرة
وهي متشابهة تماما مع الواجهة الشرقية الرئيسية من حيث  :40الواجهة الغربية )الخلفية ()ب( 

 الشكل العام و األطول و االرتفاع وتنقسم أيضا ألثالثه أقسام كالتالي :
: هو كتله بناء القنطرة ويحتوي علي فتحات عيون القنطرة السبعة ويمتد هذا  القسم األوسط -

فتحات لعيون القنطرة  7بهة له تماما حيث به م والمشا33القسم مثل المقابل له بالواجهة الرئيسية 
م . من جهة العقد من الخارج الحجر 5م و ارتفاعها لمركز العقد بالواجهة 3اتساع كل منهما 

م من الحجر غير المنتظم . ويعلوا السورعلي جانب سطح 1النحيت . وتعلوا العيون بمسافة 
 الحجر .سم وهو من األجرويعلوه مدماك من 75القنطرة بارتفاع 

م 4دعامات حجريه من الحجر النحيت بارتفاع 6ولكن يوجد بين فتحات العيون من الخلف -
 م وهي لتدعيم بناء القنطرة من الخلف.3,80تقريبا وهي علي شكل نصف دائري طول استدارتها 
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* ونجد بخالف الدعامات النصف دائرية لهذه الواجهة عده اختالفات عن هذا القسم بالواجهة 
 الرئيسية حيث أن كل العيون السبعة مفتوحة وليس بها أي كتابات أو حروف.

وهما مشابهان تماما للقسمان  القسمان الجانبيان )الشمالي و الجنوبي ( لهذه الواجهة : -
الجانبيان المقابالن لهما بالواجهة الرئيسية من حيث بدئهما من علي جانب العيون وامتدادهما 

متر ثم ينكسران كال من الواجهتان 20ثم ينحنيا شماال وجنوبا لمسافة م 5,50غربا لمسافة 
 .41م 1,80م وبسمك 4الشمالية و الجنوبية للقنطرة . وهما بارتفاع 

وهما فى األصل متماثلتان تماما إال في  :42)ج( الواجهتان الشمالية و الجنوبية للقنطرة
احية الجنوبية . وهاتان الواجهتان من الخارج االتجاهات فقط فهذا بالناحية الشمالية و األخرى بالن

ناتجتان عن انكسار األسوار بالواجهة الشرقية الرئيسية ناحية الشمال و األسوار بالواجهة الغربية 
 الرئيسية ناحية الجنوب.

م من كل 7م حيث يكون امتداد األسوار علي جانب كل واجهه 21ويبلغ طول كل واجهه  -
متر أيضا وهي المنطقة المفتوحة وتستخدم للدخول  7نطقة بينهما جهة .  ويكون اتساع الم

 والوصول ألعلي القنطرة للمرور من اعلي سطحها للطرف األخر منها .
سمك األسوار الباقية في كل واجهه هي سمك نفس األسوار السابقة بالواجهتين الرئيسيتين  -

 م . 4وبنفس ارتفاع باقي األسوار نحو م ومبنية من الحجر الغير منتظم )الدقشوم( 1,80الخلفية 
م 7وتكون الواجهة الشمالية من الداخل منطقه مستطيله محاطة بالسوار إال من مسافة  -

المفتوحة من الخارج سابقه الذكر و التي يقابلها من الداخل كتله جسم القنطرة وسطحها اعلي 
 .43م 16,60م وعرضها 17,70العيون . وهي منطقه يبلغ طولها 

سم أي يبلغ سمكها 50ويالحظ إن األسوار من األسفل حول تلك المنطقة يزيد سمكها بنحو  -
 م وذلك لتدعيمها ومتانتها .2,30

ويظهر أن كتله بناء القنطرة بتلك الجهة و المواجهة لفتحه الدخول من السور الخارجي لها  -
لمار إلي سطح القنطرة م وذلك ألزاله الجسر الترابي الذي كان يرتفع ليصل ا6ترتفع لنحو 

للوصول للجهة األخرى منها وذلك لزراعتها االن ويظهر السورين علي جانب سطح القنطرة وان 
 44كانت ال توجد أعمده مربعه لبداية السور من هذه الجهة . وإن كانت تظهر بالواجهة االخرى. 

عمل طريق مكانه أما الواجهة الجنوبية فمتهدم جزء كبير من السور الجنوبي لها وذلك ل -
 ولتعدي األهالي عليه و اتخاذه حظيرة ومسكن للمواشي الخاصة بهم .

وهذا الجزء اعلي عيون القنطرة ويعتبر سقف المسطح اقبيه القنطرة السبعة  :( سطح القنطرة)د
م تقريا و متآكل أجزاء منه أالن حيث يظهر األجر الخاص باألقبية من اعلي . 7,5والذي كان 

 ره من ذلك السطح مغطاة بالقش الخاص بالذره .وأجزاء كبي
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م 0.75وعلي جانبي سطح القنطرة يوجد السوران الشرقي و الغربي حيث يبلغ ارتفاعهم  -
م وهما مبنيان من األجر و الحجر )كما سبق ( ويظهر بالطرف الجنوبي األعلى 0,50وسمكها 

م 1سم وارتفاعمها 50ضلع كل منهما  للقنطرة  العمودان المربعان بنهاية السوران حيث يبلغ طول
ويعلوهما شكل هرمي ويالحظ تهدم بعض أجزاء السوران وتساقطهما وكذلك  أجزاء اعلي 

 45الدخالت المستطيلة بالواجهة الرئيسية .
 )ج( االختالفات بين القنطرتين :

ومما سبق يتضح لنا مدي تشابه القنطرتين وتماثلها أحيان في الشكل العام وطريقة البناء   -
غلق و فتح العيون  بواباتالتي كانت بها  الدخالتوطريقة عمل العيون و الدعامات الممتدة و 

 العيون و األسوار كذلك. ات الخلفية الساندة لها و االقبيةوشكل الصدادات األمامية و الدعام
حول القنطرة . وكذلك من المقاسات و االرتفاعات واألطوال و المسافات بالقنطرة و كذلك بسطح 

علي طرفيها . وكثير من التشابه بل التطابق  واألعمدةالقنطرة )ظهرها( و األسوار علي جانبيه 
 : كاالتيبينهما إال انه يوجد مجموعه من االختالفات نذكرها 

 لقنطرة خمس فتحات عيون و الثانية سبعه فتحات .( عدد فتحات العيون في ا1)
 ( غلق أربعة فتحات لعيون القنطرة ذات السبعة عيون علي الجانبين .2)
صغيره قريبه من العيون بالفتحات الثالثة الباقية مفتوحة بالقنطرة ذات  بوابات( عمل ثالث 3)

 السبع عيون وان كانت اصغر من األصلية .
لكل جانب من جانبها  2,30يبلغ من القنطرة ذات الخمسة عيون ( طول الصدادات حيث 4)

 فقط لكل جانب . 2بينما يبلغ من القنطرة ذات السبع عيون 
 ألول وبالحجر الغائر في الثانية كان بالحجر البارز في ا ھ1884( كتابة تاريخ أنشاء القنطرة 5)
 فقط .( بعقود العيون بالقنطرة الثانية TVوجود حروف أجنبية ) (6)
. عالوة مرور الطريق وتعدي األهالي عليها تهدم جزء من األسوار بالقنطرة الثانية نتيجة  (7)

 علي التعدي بالبناء أمامها مباشرة مما يحجب الرؤية عنها .
اتجاه القنطرة حيث تتجه األولي بناء من الشرق إلي الغرب ويكون جريان المياه من الجنوب  (8)

لي الجنوب بناءا واتجاه جريان المياه بها من الشرق اانية تتجه من الشمال إلي الشمال . إما الث
 إلي الغرب .

 .( بعض أبراج السورين اعلي سطح القنطرة الثانية ) ذات السبع عيون ( غير موجود 9)
( ارتفاع منسوب األرض أمام الواجهة الرئيسية للقنطرة ذات السبعة عيون نظرا للبناء أمامها 10)

 .بالتعدي عليها من قبل األهالي مباشره 
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 : ثالثا : التحليل و النتائج 
 رة :ـة للقنطـة التحليليــالدراس - أ

 العناصر المعمارية : -1
م . وارتفاعها 9م وطولها 3وهي فتحات مستطيلة تبلغ اتساعها  فتحات عيون القناطر : -

م تقريبا . وهى بعدد خمسة  فتحات )عيون( بالقنطرة 5المغطى لها  بولمركز الق يالحال
  .سبعة عيون بالقنطرة الثانيةولى و األ

 ةتغطى فتحات عيون القنطرتين وتبدا بالواجه يوهى االقبية الت االقبية النصف دائرية : -
 .ر يضا وبينهما القبو كامال من االجُ أ ي وتنتهي بالواجهة الخلفية بجزء حجر  ي بجزء حجر 

مام بين تفصل بين فتحات عيون القنطرة وامتدادها لأل يمنها المستطيل وهى الت ات :ـامـالدع -
توجد بالواجهات الخلفية بالقناطر  يا النصف دائرية والتهالعيون حتى دخالت البوابات . ومن

 .بين فتحات العيون 
المستطيلة امام الواجهات وهى امتداد الدعامات تقع بالواجهات الرئيسية  الصدادات :  -

عليها  هوذلك لسهولة انزالق الميا دببوتبدأ من دخالت البوابات وهى ذات قطاع م ةالرئيسي
بكتلة بناء ومنع اصطدامها  المندفعة اليها ودخولها لفتحات عيون القنطرة هوتسهيل شق الميا

 .القنطرة 
االسوار على  يعلى طرف مس50وجدت االعمدة المربعة الصغيرة بطول ضلع  دة :ــاالعم -

هرمية ومطلى  مةن وبعضها بقبعضها غير موجود اآلو سطح القنطرة ) ظهرها (  جانبي
 بعضها بالمالط . 

كتلة بناء القناطر وتظهر بجميع واجهات القناطر وهى  يوهى االسوار على جانب وار :ـــاالس -
م وهى  1.80مبنية جميعا من الحجر الغير منتظم ) الدقشوم ( وتتميز بسمكها الكبير 

وكذلك تحدد وتؤمن عملية المرور من طرف القناطر الى  هلحماية جوانب القنطرة من الميا
م س 75سطح القنطرتين بارتفاع  يبالطرف االخر لها  . وكذلك يوجد اسوار قصيرة على جان

 .ر والحجر النحيت و ظهرها وهى من االجُ أعلى سطح القناطر أ وهى لحماية وامان المرور 
في  تتحكميعمل القناطر الت يعنصر رئيسي ف يان كانت غير موجود االن فه البوابات : -

 ي الى منطقة اخرى او ر  هالقنطرة لتحويلفع مستوى المياه امام فتح وغلق فتحات العيون لر 
ن الدخالت أل سم  25:  20ا كانت من الخشب بسمك ال يقل عن بسهولة وغالب ياالراض

مثبتة بدعامات  يةوكانت مدعمة من الخلف بقوائم حديد، م س 30بسمك المعدة لها كانت 
 .وهي أقل حجما منها التي أضيفت في وقت الحق وكذلك البوابات الثالثة 
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على الدعامات الممتدة أ وتوجد بالواجهات الرئيسية للقناطر بين فتحات العيون  الت :ــالدخ -
 تؤكدبين العيون وكانت تستخدم لنزول وصعود العمال لفتح وغلق البوابات وبها شنايش 

 .ذلك
وجدت على جانب كل قنطرة بعض درجات السلم الحجري تربط بين سطح القنطرة الساللم : -

 .ن السور الجانبي له وبي
ال يوجد بالقنطرتين زخارف هندسية او نباتية او كتابية ما عدا تاريخ  ة :يــر الزخرفـالعناص -2

وهى منفذ  1884إنشاء القنطرتين منتصف واجهة كل قنطرة أعلى فتحة العين الوسطى وهى 
بالقنطرة الثانية (TV)مرة بالحفر البارز داخل مربع ومرة بالحفر الغائر . وكذلك وجود حرفي 

 ي. وذلك لطبيعة القناطر كمنشاة خدمية توجد في االراضفتحات العيون باللون األحمر أعلي 
 .الزراعية 

استخدمت بعض مواد البناء وهى ليست بالكثيرة في بناء وإنشاء هاتان  البناء :مواد  -3 -
 -القنطرتان منها :

النحيت : في الدعامات المستطيلة الممتدة بين العيون بواجهة كل قنطرة .  الحجر الفص -
عامات النصف دائرية بالواجهتين الخلفيتين امتداداها . وكذلك بالدلصدادات وكذلك با

على السور الصغير على جانبي أ ومدماك داخل العيون ومدماك أعلى الدعامات للقنطرتين . 
ة اعلى منتصف الدعامات  يالعيون بالواجهة الرئيسسطح كل قنطرة . وبالدخالت بين 

 األسوار الخارجية والتفافها انحناءالمستطيلة وعند 
من القنطرتين فيوجد في  : واستخدم في بناء أجزاء كبيرةالغير منتظم ) الدقشوم ( الحجر  -

وكذلك أعلى واجهات القنطرة وجميع األسوار ، وداخل فتحات العيون األمامية الدعامات 
 .بالقنطرتين بجميع الواجهات 

عدا بالكامل لفتحات العيون النصف دائرية المغطية اآلجـُر : استخدم اآلجـُر في بناء األقبية  -
، واستخدم في وكذلك بالسور الصغير على جانبي سطح القنطرة ، الرئيسية والخلفية واجهتها 

 ة . بعض فتحات العيون بالقنطرة الثانيسد 
في تدعيم الدخالت الخاصة بالبوابات على شكل زوايا استخدمت القوائم الحديدية : الحديد  -

 .هذه القوائم بمسامير حديدية ، ومثبتة أمام فتحات العيون 
علي جانبي كل سور اعلي سطح كل  لألعمدةالمــالط : وجد المالط بالقنطرتين مغطي  -

 . القنطرة  و ببعض اجزاء السور علي جانبي سطح القنطرة
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 ــــةنتائج الدراس  : 
 توثيقيه ( - تسجيليه – )ميدانيه آثاريه دراسةول مره هاتان القنطرتان أل ةوصف و دراس -1

 .حتي االن  والقبطية اإلسالميةهي غير مسجله في عداد االثار و 
لها و كذلك التوضيح بعدد كبير من اللوحات  ةالميداني الدراسةعلي  ااعداد مساقط افقيه بناء   -2

 .ةشرح و توضيح هذه الدراسلسهولة و بعض االشكال  الفتوغرافية
بالقنطرتين مع مواد البناء  ةالزخرفيو  ةتحليليه مبسطه للعناصر المعماري ةعمل دراس -3

 . نواعها و االجر في تنفيذ بناء هذه القناطرأبا و المزج بين االحجار مفي انشائه ةالمستخدم
و التحليل لهما من حيث  ةالقنطرتين من خالل الدراساستخالص الفروق و االختالفات بين  -4

في كل جاهات تواالسات او كذلك الكتابات و المقوالتعدي عليهما االنشاء و التجديد 
 .بينهما وربما التماثل منهمامع توضيح اوجه التشابه 

من اجلها و  ةأالمنش ةاطر من خالل الوظيفرح و توضح طريقه عمل و تشغيل القنش -5
و كذلك كيفيه المرور عليها ، د التي تساعد علي ذلك و الموا ةالعناصر المعماريتخدام اس

 . اعلي المجري المائي اخر و هي وظيفه مهمه للقناطر كجسر للعبور عليهمن طرف آل
في اواخر القرن التاسع  عامة ةت المائيآو للمنش هذه القناطر نموذجا للقناطر خاصة تعد -6

جيده و ان كانت غير مستخدمه االن لتغير اتجاه الترع و و هي بحاله ، عشر الميالدي 
 ةالمجاري المائي

 . منفذ بالحفر نتيجة مهمه لتلك الدراسة القنطرتيناتين وجود تاريخ انشاء له -7
توضيح التطوير والتجديد الذى طرأ على القنطرة الثانية ذات السبع عيون وسد اربعة عيون  -8

وكذلك التعديات عليها سواء بالبناء ، دة اقرب للعيون جر وانشاء بوابات اصغر جديمنها باآل
 .جزء من اسوارها  وتهدم األهاليامامها او استخدامها واستغاللها من قبل 

حيث  والقبطية اإلسالميةبالحفاظ علي تلك القناطر بسرعه تسجيلها في عداد االثار  ةالتوصي -9
مما يساعد علي سرعه ترميمها و اعادتها ، الفترةفي تلك  المائية للمنشآتانها نموذج فريد 

 .األصليةلحالتها 
و كذلك  نوصي بعمل حرم مناسب لها و سور لحمايتها من التعديات و اظهار الشكل  -10

من  ةمياه الزراعضرورة منع و من طرق الحفاظ ايضا ، االحضاري االثري و المعماري له
مما قد يؤدي الي  اطرساسيات القنأعليها و علي  لتأثيرهاطر و ذلك االوصول لجدران القن
 . تصدعها او انهيارها
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 األشكال واللوحات

 ( موقع القنطرة ذات الخمسة عيون  1شكل رقم )
 

 ( تاريخ إنشاء المقبرة ذات الخمسة عيون 2شكل رقم )
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 ( المسقط األفقي للقنطرة ذات الخمسة عيون 3شكل رقم ) 

 ألسوار وسطح القنطرة( المسقط األفقي 4شكل رقم )
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 ( موقع القنطرة ذات السبعة عيون  5شكل رقم ) 

 

 
 
 
 

 تاريخ إنشاء القنطرة ذات السبعة عيون ( 6شكل رقم )
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 للقنطرة ذات السبعة عيون  ( المسقط األفقي7شكل رقم )

 ألسوار وسطح القنطرة( المسقط األفقي 8شكل رقم )
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 حواشي البحث
                                                           

 القرآن الكريم سورة األنبياء1 -
 –دراسة أثرية معمارية  –مملوكي وحتى نهاية العصر ال سامي محمد نوار : المنشآت المائية بمصر من الفتح االسالمي2

  9:  7االسكندرية ص -دار الوفاء 
 م  1964القاهرة  –الدار القومية للطباعة والنشر  –علي ابراهيم عبده : النهر الخالد  -1وللمزيد عن نهر النيل انظر: 

 م  1966الدار القومية للطباعة والنشر  –محمد حمدي المناوي : نهر النيل في المكتبة العربية  -2
   492:  487ص  1989القاهرة  –دار المعارف  –الطبعة الخامسة  –عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد علي 3
 مادة القنطرة –موس المحيط انظر : الفيروز أبادي : القا –القنطرة لغة هي الجسر وما يعلو من البناء 4
 127ص  4انظر : ابن دقماق : االنتصار جـ  –أطلق اسم العقد في العصر االسالمي على العين أو القوس 5
 151علي ابراهيم عبده : المرجع السابق ص  6
  51ص    19الخطط التوفيقية جـ  –انظر : علي باشا مبارك  –تعرف عملية سد فتحات العقود للقناطر بعملية التغمية 7
 –أي الري بدون استخدام آالت الري لوفرة المياه وارتفاعها عن االراضي مما يسبب انسيابها داخل األراضي الزراعية  8

  115المرجع السابق صـ  -انظر : سامي نوار
 ( 1انظر شكل رقم )9

صدر  1906م باسم صفط الخمار الشرقية وفي سنة  1904قرية صفط الشرقية تكونت من الوجهة االدارية في سنة  10
قرار بفصلها بزمام خاص من أراضي قرية صفط الخمار ففصلت من الوجهة المالية صفط الشرقية وبذلك أصبحت ناحية 

  205صـ  - 3جـ  -قاموس الجغرافي ال –قائمة بذاتها ... انظر : محمد رمزي 
 (2( وشكل رقم )1انظر لوحة رقم )11
م وأدخله والده مدرسة المنيل وسنه تسع سنوات  1852هو االبن األكبر للخديوي اسماعيل ولد عام الخديوي توفيق: 12

الخصوصي في حياة فدرس بها العلوم واللغات وكان مياال للعلم من صغر سنه فأحرز منها جانبا أهله لرئاسة المجلس 
عاما ، ث تقلد نظارة الداخلية ونظارة األشغال ورئاسة مجلس النظار ، وما بلغ الحادية والعشرين من  19والده وكان عمره 

م أنجب ولده البكر فسماه " عباس حلمي " ثم أنجب  1874عمره تزوج بكريمة المرحوم الهامي باشا ، وفي السنة التالية 
م وما زال يتقلد  1881م ثم األميرة " خديجة " وأخيرا ابنته األميرة نعمت هانم عام  1877لي " سنة ابنه األمير " محمد ع

م وجاء الفرمان بذلك فاستلم الحكم بدال منه ، وكان  1879المناصب في عهد أبيه حتى قضت األحوال بإقالة والده عام 
، وفي أيامه تشكلت لجنة التصفية وحاول اصالح  مشهور بحبه للوطن فخفف الضرائب ونظر في تأمين أصحاب الديون 

حال الفالح فأمر بتقسيط الضرائب والعشور عليها ، واعتنى بشئون المعارف فامر بإنشاء المدارس العالية واالبتدائية ووسع 
والجمعية  دوائر المدارس التي أنشأها آباؤه ، وجعل للبالد نظامات شورية وشكل مجالس المديريات ومجلس شورى القوانين

العمومية ، وفي أيامه أنشأت المحاكم األهلية وتحسنت حالة الري بإنشاء الترع وبناء القناطر ورفع السخرة ، وأنشأ الئحة 
المستخدمين الملكية والعسكرية ومعاشاتهم وبنى المساجد واصلح األوقاف الخيرية وحدثت في عهده الثورة العرابية وبعدها 

م  1892يناير عام  7م ، وظل حاكما لمصر لمدة ثالثة عشر عاما حتى توفي في  1882دخل االنجليز مصر عام 
مؤسسة  -صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر  –وللمزيد انظر : زكي فهمي  –ودفن بمدافن العائلة 

  81:  69م صـ  2013القاهرة  -هنداوي للتعليم والثقافة 
 (2لوحة رقم )13
 (2لوحة رقم )14
 (3حة رقم )لو 15
 (4لوحة رقم )16
 (3( وشكل رقم )5لوحة رقم )17
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Daggers in ancient Mesopotamia 

Inass Mostafa                                                             
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Abstract: 

The daggers dates to human prehistory; it have been used 

throughout human experience in close combat it evolved out 

of prehistoric tools. and made of materials such as stones,
 
bones, 

ivory  in the 3rd millennium BC  in Bronze Age daggers were 

usually made of copper or bronze or gold as for iron dagger 

Although the number of them were few but there is evidence used 

since Ur III period . 
For most of us the term “dagger” might not need an explanation as 

we have a mental picture of a weapon which has a triangular blade 

with two cutting edges. Its primary purpose is accepted as a 

thrusting or a stabbing weapon. When we turn to military and 

archaeological literature, rather than popular opinion, there is still 

no clear consensus for the differentiation of bladed instruments 

.The main distinction between a knife and a dagger is that a knife 

has one cutting edge and its blade is not 

Symmetrical. 

So we made here a study that deals only with Mesopotamian 

daggers, distinguishing them from others lexically, artistically and 

archeological typology. 

Key word: 

Bronze Age- Daggers- weapon- cylinder seals- blade- crescent - 
hilt – pommel 
The dagger is a fighting weapon with a very sharp point used as a 

defensive or offensive weapon. Its design dates to human 

prehistory; daggers have been used throughout human experience 

in close combat 
(1)

.Daggers evolved out of prehistoric tools. 

In Neolithic times, daggers were made of materials such as stones,
 

(2)
bones,

(3)
ivory 

(4)
 in the 3

rd
 millennium BC in Bronze Age 

daggers were usually made of copper or bronze 
(5)

  while royalty 

had gold weapons. At least since Early dynastic
(6)

as for iron 
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dagger Although the number of them were few but there is 

evidence used since Ur III period.
(7)

  

The study of the daggers and their distribution will not only 

enable us to track the development of metallurgy in Mesopotamia, 

but also guide us to construct regional and interregional 

interaction models. In addition to these, the dagger typologies can 

be a great aid in chronological studies  

The main distinction between a knife and a dagger is that a knife 

has one cutting edge and its blade is not symmetrical. So we can 

define a dagger as a pointed, symmetrical bladed weapon, the size 

of the weapons makes determining what classifies as a sword or a 

dagger a fairly difficult task. Many of them have been called both 

daggers and swords interchangeably in publications. Gordon’s 

classify them as follow:  
(8)

 

Dagger                 (35.5 cm or less) 

Dirk                     (35.5-51 cm) 

Short sword          (51-71 cm) 

Long sword           (over 71 cm) 

But a simpler terminology is used to create just two divisions, 

swords and daggers, differentiated by those above and below 35 

cm. the group of edged weapons falls neatly between 24 and 30 

cm in overall length, will represent daggers 
(9)

 

A dagger, considering its minimal length, should be able to serve 

a dual function: a tool that can serve a utilitarian purpose as well 

as a weapon capable of causing at least a minimal injury for 

defensive or aggressive purposes. In this sense, we should 

consider a blade length of less than 5cm not as a dagger but a 

razor. On its maximum length, we should once again consider its 

dual purpose. A dagger should not be a weapon that can be solely 

used as a device to keep aggressors at a distance to have 

advantage in a fight, much like a spear or a sword. If this is 

accepted, any blade longer than 35cm has no utilitarian purpose 

other than being a fighting instrument. The threshold between a 

short sword and a sword is beyond the issues considered in this 

study. 
(10) 
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The terms used for daggers  

The Sumerian term giri, Gir = in Akkadian patru =naglabu, 

mašraṭu, magzazu, namṣaru  
(11)

 

But the term gir or giri and patru are the general terms for "knife, 

dagger, e." is shown by lexical texts which explain various types 

of knives with these terms .Gir2 used also in (SB. NA. NB) . 
(12)

   

The oldest form of the sign gir is much like the blade of a dagger. 

*  giri-gir-gir2-giš 
(13)

 and here we have some examples for 

using such term   

-ED Sumerian stone tongue from Girsu now in Semitic museum 

Harvard University SM 19133.02.180 
(14)

 

-ED Sumerian  tablets in  VAT 04798 ; 04622 ; 04737; 04844; 
(15)

 

- ED Sumerian tablet from Girsu in state Hermitage museum 

ERM 14046 14048,1450 
( 16)

 

- ED sumarian tablet from Adab in Nies Babylonian collection 

,Yale Babylonian collection ,NBC05915 
(17 )

   

- ED Sumerian tablets from Girsu in Louvre museum AO13542, 

13586, 13587,13590, 13596 ,13602,13603,13613 .
 (18)

   

-Two ED Sumerian tablet from lagash   National museum of 

Iraq
(19)

; IM 010598
(20)

     

-Akkadian tablet from girsu in BM 086299 
(21)

                                                          

-Akkadian tablet from girsu Arkeoloji Mūzeleri Istanbul Ist 

L01354 
(22)

 ;01196
(23)

         

- Akkadian tablet from Umma National museum of Iraq01337 
(24)

  

-Akkadian tablet from Adab in Oriental institute university of 

Chicago OIM .A00746  
(25)

   

-Ur III Sumerian Tablet from Nippur Hilprecht collection, 

university of Jena Germany ,HS1358 
(26)

 

- Ur III Sumerian tablet from Drehem in Siegfried horn museum 

institute of archeology AUAM 73, 1450 . 
(27)

  

-Ur III Sumerian tablet dates to shulgi (private collection) 
(28)

  

-Ur III Sumerian tablet from Drehem dates to shu-suen in 

Rosicruian Egyptian museum, RC0862 . 
(29)
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- Ur III Sumerian tablet in louver museum AO.05515,05529  
(30)

    

-Ur III Sumerian tablet from Girsu in 

BM.13944//18370//18371
(31) 

//13762.
( 32)

   

-Ur III Sumerian tablet from Girsu in Oriental institute university 

of Chicago OIM .A31928.
(33) 

 

- Ur III Sumerian tablet from Girsu Arkeoloji Mūzeleri Istanbul 

Ist .L5547 
(34)

 ; L6722   
(35)

 

- Ur III Sumerian tablet from Girsu in Musée d’art et d’histoire 

Geneva MAH 19471
.(36)

 

-Ur III Sumerian tablet from Nippur in Oriental institute 

university of Chicago OIM.A30037. 
( 37)

     

-Ur III Sumerian tablet from Nippur Hilprecht collection, 

university of Jena Germany ,HS 134 
(38)

  

- Ur III Sumerian tablet from Umma in Yale Babylonian 

collection YBC 15333.
(39)

 

- Ur III Sumerian tablet from Umma in BM105348
 (40 )

; 130220// 

130232 // 130274
(41)

      

- Ur III Sumerian tablet from Umma in a Special collections and 

archives  , john Richardson library (souvay37)
(42)

            

-Ur III Sumerian tablet from Umma in a Studium Biblicum 

Franciscanum Archeological Museum Jerusalem StBi708
(43 )

        

-Ur III Sumerian tablet from Umma in Syracuse universty library 

SUL 304//405 
(44)         

 

-Ur III Sumerian tablet from Umma in louver museum AO 

6044
(45)

   

-Ur III Sumerian tablet from Umma in Royal ontario museum of 

archeology ,Toronto ROM 967.287.045
(46) 

-Ur III Sumerian tablet from Ur in National museum of Iraq IM—
(47)

 

-Ur III Sumerian tablet from Ur in Universty of pennsylvania 

museum UM47-29-039 ; 47-29-136 
(48)

  

-Ur III Sumerian tablet in National museum of Iraq IM 43647 .
(49) 
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-Ur III Sumerian tablets from Derhem Yale Babylonian Collection 

YCB 00948//03637//00588 
(50)

 

-Ur III Sumerian tablets from Umma in Utah museum of natural 

historyUMNH.3846
.(51)

    

-Ur III Sumerian tablets from Umma in Arkeoloji Museleri 

Istanbul.Ist UM 3604 ;  3800. 
(52) 

-Ur III Sumerian tablets from Umma in Ashm1911.481.
(53)

 

-Ur III Sumerian tablets from Umma in Yale Babylonian 

Collection YBC00115. 
(54)

 

        Sometimes the gir2 appear with adjective gir2.gal, and gir2.tur 

" great dagger, small dagger We may note in specific ally military  

context  the  large  numbers  of ( gir2 , gir2 .tur, gir2.gal) taken  as  

booty , etc . Sargon , for instance , took 389 ivory  gir .meš and 

gir.tu fi.meš as well as daggers of ebony from Urartu . In the same 

booty were six gold gir.meš and gir.tur.meš. In these Instances, 

one must see the "small daggers" as probably "daggers and the gir 

as a short sword. The same text records the taking of 305, 412 as 

sorted weapons among which were" strong" and light " gir.meš. 

Apparently these "strong "and "light " The adjectives  " strong " 

and " light " may refer to the construction of the blade, having a 

rib or not , or it may indicate difference in the metal used .another 

writing to the same term in Sumerian 
(55)

 
urud

ĝiri2 (
uruda

gir2) 

-Ur III Sumerian tablets from Derhrm in Yale Babylonian 

Collection YBC3671.
(56)

 

And we have only one example to the term me2-er translated as 

dagger 

  me2-er     in old Babylonian text" ur im-di me2-er im-di"
(57)

 

*ba-da-ra Dagger(Old Babylonian) wr. ba-dar; ba-da-ra"dagger, 

weapon" 

And in most cases it appears with giri2 

    ba-da         ba-da-ra 
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The term ba- dar used  as dagger also in Sumerian text 

- UR lll Sumerian tablet,in VA ,Berlin,VAT06951
(58)

                                   

- UR lll Sumerian tablet, in Princeton theological seminary PTS 

0802.
(59) 

. 

- Old akkadian tablet from Nippur in university of Pennsylvania 

museum CBS 06274.
(60) 

 

The term ba-da-ra used as dagger or blade of dagger     

- The poem of Inana and Enki line25 "ĝiri ba-da-ra [ba-e-de]"-

"giri ba-da-ra saḡ ur saḡ" "Where are the dagger and club, the 

cultic functionary saĝ-ursaĝ."
( 61)

 

- The poem of Inana and Ebih line 173 "kur-ĝar-ra ĝiri ba-da-

ra mu-na-šum" " I have given the kurĝara cult performers a 

dagger and prod"
(62) 

 

-The lament for Eridug line 9"šu -a-na ĝiri ba-da-ra šu bi2-in-

du teš-bi i-gu-e" . She held a dagger and a sword in her two hands 

- they clashed together
.(63)

  

- The death of Ur-Namma (Ur-Namma A120)  ( 
na4

kišib za-

gin3 ba-da-ra i3-la2-a) he gave a lapis-lazuli seal hanging from a 

pin, and a gold and silver blade.
(64)

 

- A hymn to Inana for Iddin-Dagan (Iddin-Dagan A L74)  "ĝiri 

ba-da-ra igi-ni-še" sword and dagger for her 

-A hymn to Inana for Iddin-Dagan (Iddin-Dagan A L76) "kur-ĝar-

ra ed-da ba-da-ra šu bi-in-du-uš" they parade before her, 

holy Inana. With daggers in their hands
.(65)

 

-The exaltation of Inana (Inana B,L108) ĝiri ba-da-ra ma-an-

šum a-ra-ab-du ma-an-dug "He gave me a knife and dagger, 

saying to me "These are appropriate ornaments for you."
(66)

. 

The Akkadian term patru:  “dagger” masc .and fem ;knife or 

dagger  

-In OA " urkatamma pá-at-ra-am taddinamma uta ’erakkumma"  

,later on you give me a dagger but I returned to you.
(67)

 

-"pá-at-ri ša ušáḫizu šépiš," have  the daggers made concerning 

which I gave instructions.
(68)

  

javascript:popepsd('badara[dagger]','Q000623.c4072.108.w2')
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- in OB "4naglabi 5 pa-at-ri  ana eṭlini" ,four razors,five daggers 

for our man .
(69)

 

-in SB ina pa-tar bi-ni (ina gír giš.šinig), nakāsu " to cut with a 

knife made of tamarisk wood”
(70)

 

- in LB "fem. An.bar ana pat-ra-a-ta " “one talent of iron for dag-

gers”.
(71) 

 

a double-edged dagger, its haft/top lapis lazuli … for B., the 

butcher of the netherworld”. 

 naglabu give the meining of dagger or razor,barber’s knife 

from OB on
(72)

  

namṣaru  ,mašraṭu, magzazu,  

the namṣaru  was gir.gal in Akkadian . We have found no 

occurrence of gir.gal's being given as anything but namsaru which 

also may be a short sword  .but the difference between all these 

terms isn’t clear  

The differentiation in lexical between them implies a standard size 

for daggers 

         The parts of the gir apparently are the méšeletu="blade". 

lišánu =tongue pṹ ="mouth"šéltu= "edge" . ziqpu="point"  karru= 

"hilt or knob". sikkat karri ="hilt/pins/nalls/rivets" 

 ṣélu=" rib " .ṣipru "pommel or crescent - shaped hilt ornament" ; 

ihzu 'fitting or decoration of metal ". 
(73)

 (fig.1) 

Dagger usage: 

In addition to using the dagger as a defensive and offensive 

weapon in wars ( fig .2)  and Hunting  (fig. 3), It seems to have 

been frequently used for ceremonial and ritual purposes, and 

reliefs portraying the rites before the sacred tree show pairs of 

daggers worn in the belt of the winged figures. These figures 

represent the apkallu carries three daggers sometimes two, tucked 

into a belt with their handles visible at chest level, sometimes one 

of them is animal-headed dagger.(fig. 4) 

-Neo Assyrian relief from Nimrud in Brooklyn mus. N. 55.152/ 

55.155/ 

-Neo Assyrian Relief panels from the Northwest Palace at Nimrud 

in 
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Metro.mus17.190.2077//17.190.2078//17.190.2080//17.190.20

81//31.72.2//32.143.6//32.143.7// 32.143.8//32.143.9 

//32.143.10/32.143.11 //32.143. 12 //32.143.14.
(74) 

 

- Neo Assyrian reliefs from Nimrud in Louvre mus. AO 19849; 

19868 

       Other ritual scenes are enacted by the lion demon (ugallu) 

who are armed with daggers and raises it in offensive position.(fig 

5) 
(75)

  

-OB cylinder seals in Museum of Fine art Boston nos.65.1529 ; 

65.1491 

show (Ugallu) with upraised dagger holds animal in other hand. 

-Neo-Assyrian wall panel reliefs in BM nos. 

118911
(76)

;118912
(77)

  ;118917
(78)

 ; 118918 
(79)

 ;118932
(80)

 ; 

124826. 
(81)

 

- Fragment of kudurru in louver mus. n Sb 30.
(82) 

 

       an references in the texts to the apakallu or sages to the lion 

man and the divine seven, the great gods state that copper dagger 

formed part of their magical equipment .extant examples of these 

figures have been found at UR and for the priests and those 

partaking in the ritual the different cult implements each endowed 

with formidable apotropaic power must have effectively 

symbolized the triumph of the  protective figures  in their battle 

with the evil spirits
.( 83)

 

    Several texts of that period have oaths taken on the Iron dagger 

of a god
. (84)

 The practice of taking oaths on the iron dagger of a 

god extended into the Neo-Babylonian Period. And we have 

mentions to the dagger of aššur as a divine symbol gir ša Aššur, 

pá-at-ri ša Aššur, in judicial contexts to be sworn at 
(85)

  

The gir -gal "great dagger" is a much used epithet of gods and 

goddesses. It occurs in the personal name (Pa.Pap.Bil.Ga.g'r.gal) 

on a round socket with - reliefs from Tello, and the deities Nanna, 

Nanše, and Gatumdu are all called Gffi.Gal.
(86)
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- We have more than 25 cylinder seal in the BM from the 

Akkadian and, OA, OB periods represents the sun god with his 

saw-toothed dagger with other gods 
(87)

 

    The Akkadian and Sumerian Weapons included, daggers were 

kept in a special arsenal, inside a temple complex, which were 

protected by images of divine beings. King Gudea gave a 

description of one of these arsenals: "in the inner [arsenal] where 

the weapons hang, [at] its Battle Gate, [Gudea] posted the warriors 

'deer-of-six-heads' and 'Mount Siar' " -the latter apparently being 

images of mythical warrior demons slain by Ningirsu.a 

description of a ritual inspection tour by Gudea of Lagash 

included a catalog of some of the weapons at the temple arsenal at 

Lagash:  Gudea brings to [the god] Ningirsu ... [the officer] Shul-

shaga ... holding  dagger blades [eme-gir] .And ritual of blessing 

was given by the mythological Imdugud.
(88)

 

           In a "Hymn to Inanna", the goddess of war in triumphal 

procession, describes such a triumph "Daggers and maces rage 

before her ... The kurgaru [warriors] mounted on chariots…Core 

is covering the daggers, blood sprinkles."
(89)

 

Representations of Daggers 

        The pictorial evidence for daggers is complicated by the 

manner in which the Mesopotamian artist hid many of the 

weapons features as a time saving measure. We have many 

representations for dagger in Early Dynastic and Akkadian seals 

in contest scenes especially with animals. (fig.6) 

-Sumerian cylinder seal with two registers separated by band of 

Geometrical shapes. the lower register shws eight  human figures 

each has one arm raised and holds a dagger  in the other hand. 
(90)

 

-Sumerian cylinder seal with a human figure leads ahorned animal 

toward a doorway .Ascond figure follows holding a dagger. 
(91)

 

-Sumerian cylinder seal with two pairs of figures the first consist 

of a lion  and a deer,the deer is attaked with dagger by a man ,the 

second group shows a lion and bullman ,the later aimshis dagger 

at the group first described
.(92)
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-Sumerian cylinder seal a human figure holds a lion and a long 

horned animal each by its hind leg,behinde the animals another 

man attaks the animal with dagger and grasps it by the tail 
.(93)

 

- Sumerian cylinder seal shows a nud human figure holds by their 

throats two antelopes each attaked by a lion from behind, in a 

second group a bull-man holds a deer by its throat and threaten it 

with dagger. 
(94)

 

-Sumerian cylinder seal shows two rampant lions ,heads turned 

backward ,symmetrically grouped above  an antelope laying on its 

back attaked by two bullman with daggers
.(95)

  

- ED or AK cylinder seal show a lion attacking a bull is in turn 

menaced by a bull-man who holds a large dagger. 
(96)

 

- ED or AK cylinder seal show two heroes in contest with beasts 

the first holds a dagger ready to kill abull which is attacked by a 

lion. 
(97)

 

- Third Dynasty of Ur cylinder of peculiar interest. Here we seem 

to see the god in three several conflicts. In the second scene the 

god with a dagger stabs a monster with the upper body of a man 

and the lower body of a bull
.(98)

 

-Third Dynasty of Ur cylinder seal (BM n.18832) contest scene: a 

hero attacks a lion from behind and grasps its tail and throat. The 

lion turns to look back at this first assailant while attempting to 

ward off the attack of a second who grasps its paw and throat. 

Alternatively the heroes may be plunging daggers into the lion's 

neck.
(99)

 

- Akkadian cylinder seal (BM 89074) shows a hunter with a bow 

shooting at a wild bull on a mountain. Behind him is a nude 

attendant holding a dagger, below which is a second dagger.
(100)

 

-Akkadian cylinder seal shows bearded god with horned crown to 

the left  hold in his left hand a mace and the right hand a dagger, 

and a group of four figures  one of them ray like designs rise from 

his shoulders threaten and attacking  a naked god with dagger 
(101)

 

-Akkadian cylinder seal dates to the age of Sargon I. now ( BM n. 

89137)   
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There are seven figures in the design, besides the inscription. The 

leader carries in one hand a bow, in the other what may be an 

arrow; and a quiver with dagger hangs on his back
.(102)

 

-Akkadian  Cylinder seal (BM 89096) bearded god wearing a 

striped skirt and holding a mace in his right hand, prods the 

captive bird-man in the back with a dart. The bird-man has his 

hands clasped or tied in front of him and preceded by the two-

faced attendant god who wears a striped skirt, holds a dagger  

and raises his left hand. 
(103)

 

-Akkadian cylinder seal (BM 129463) show contest scene; two 

bearded naked heroes wrestling; each grasps the other's leg while 

plugging a brandishing a dagger .Below, a small figure kneels 

facing left and clasping one of the lions a bearded hero, 

brandishing a dagger; a mace. 
(104)

 

- Akkadian cylinder seal (BM 89224) show a battle of the gods; 

three pairs of bearded, naked gods, wrestling with each other. In 

each case the left-hand god is grasping the head-dress of the right-

hand god with his left hand. holds a curved dagger; plunges a 

dagger into his adversary's chest.
(105)  

 

- Akkadian cylinder seal in (Morgan library n.149) show a 

crowned hero grasping bull and two nude bearded heroes each 

holding one of two human-headed bulls and one of them stepped a 

human-headed bulls
.(106)

 

-Akkadian  Cylinder seal in BM n. 89008 show; contest scene of 

two lions back to back in the centre, The lion on the left is 

attacking a human-headed bull which a naked, bearded hero is 

stretching up to grasp by one horn. The lion on the right is 

attacking a deer which a long-haired bull-man is about to grasp by 

the ear in a posture balancing that of the naked, bearded hero. In 

the field, a dagger.
(107)

 

- Akkadian cylinder seal in BM n 89570 Show battle of the gods; 

bull-man, facing left, but looking back at a bearded god who is 

naked except for a belt and grasps him by the tail and one horn. 

Between them is a dagger has dropped. 
(108)

 

- Akkadian cylinder seal in (BM n.102534) show contest scene 

human-headed bull being protected by a naked bearded hero. Bull 

http://www.britishmuseum.org/system_pages/beta_collection_introduction/beta_collection_search_results.aspx?matcult=16111
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looking back at an attacking lion . Two heroes in conflict, This 

group is separated from the others by a dagger in the field, on each 

side
.(109)

 

- Akkadian cylinder seal in (BM n.113872) show contest scene in 

group consisting of two human-headed bulls, in the centre being 

protected by a bearded hero who is naked except for a belt, and by 

a bearded hero who is wearing a flat cap and skirt. Bull facing left 

and looking back at an attacking lion .two short horizontal lines 

and a dagger below.
(110)

 

-in reliefs we have a very special relief show, two soldiers carry 

daggers on belts as booty. The daggers have hemispherical 

Pommel and a hilt which attaches to the blade near the sides, 

perhaps having no tang the belt seems to have had a buckle which 

fitted in to the indentation 
(111)    

  

         As we can see the crescent hilted type appears in many seals 

and one seal shows not only the crescent pommel and the guard 

and mid rib as well, but the most inserting point that dagger in 

many seals stands in the field as dependant symbol.   

      In Babylonian representation in most scenes a god thrusts a 

dagger into a monster the dagger seems to be of a type which is 

sharpened on only one side since it is not symmetrical.  

- Old Babylonian Cylinder seal and modern impression: heroes 

and animals in combat, head of the monster Humbaba ( 

Metro.mus 1999. 325. 24) shows a pair of nude, belted, bearded 

heroes with frontal heads subduing a lion. One hero steps on the 

lion's neck while the second hero holds plunges a dagger into its 

belly
. (112)

 

- Late Babylonian cylinder seal (BM  89318) show group with a 

four-winged hero facing right between two rearing winged bulls 

(which he grasps the forelegs of), which look back over their 

shoulders towards a god (Ashur) in a winged disc; the hero raising 

a dagger. 
(113)

 (fig.7) 

-Babylonian cylinder seal (MFA 65.1361)show a contest scene. 

Bearded “hero” with kilt and holding shield thrusting dagger at 

winged lion-griffin. Ninurta overcoming  Anzu 
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-old Babylonian cylinder seal formerly in the Charterhouse 

Collection shows  a god raised his foot on the back of kneeling 

slave and raised his right hand with dagger. 
(114) 

 

-Old Babylonian cylinder MFA seal n. 45.769 Show Bearded 

divinity holding dagger, with one foot placed on a stool, facing a 

bearded royal figure, and holds a quadruped (goat) as offering.  

- Babylonian cylinder seal in Metro mus. 1985.357.12. show  a 

god  stands over a falling victim whom he is slaying by means of a 

dagger and three headed club.
(115)

 

-Babylonian (Metro.mus 1983.314.13)Cylinder seal and modern 

impression: scorpion-man and bull-man attacking kneeling nude 

male 

The impression of the seal shows a kneeling nude male figure 

with six curls attacked on either side by a scorpion-man and bull-

man brandishing dagger.
(116)

 

-Babylonian boundary stones, daggers appear in the belt of The 

king  Marduk - nadin - ahhe. The two daggers are alike, with 

crescent - shaped pommels and decorated sheaths. The king in this 

scene wears a long skirt decorated much like later (Assyrian) 

kings ' robes and carries a bow and arrow 
.(117)

 (fig.8)  

        The Assyrian daggers as shown in reliefs or seals are 

sometimes like those of Marduk-nadin-ahhe ,with a rounded hilt 

,crescent pommel However, most of the Assyrian examples seem 

to have flat hilts within laid decoration and  rivets .The dagger 

differs from the sword in Assyrian reliefs in being worn in the 

girdle on the right side , never on the left , though the Marduk-

nadin-ahhe (MB) examples Just given were on the left. In almost 

all cases, the dagger or daggers are in the girdle of the king (fig9) 

- Assyrian cylinder seal in the Morgan library no. 608 show 

griffin Fighting griffin demon armed with dagger for small calf 

below(fig10) 

- Middle Assyrian cylinder seal in the Morgan library no. 597 

show bearded hero with daggers between two ibexes facing tree 

(fig11) 
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- Assyrian Relief from Nimrud (Metro.mus 32.143.4) this relief, 

from the palace Ashurnasirpal II (. 883-859 B.C.), depicts a king, 

probably himself, and an attendant. The king has two daggers 

tucked into his cloths. 
(118)

(fig.10) 

-Assyrian relief of king (Ashur-nasirpal II), about to pour a 

libation, royal inscription carved into relief. From The Palace of 

Ashurnasirpal II Nimrud (Fitzwilliam mus. n. ANE.45.1927. )
(119)

  

(fig.11) 

- Assyrian Stele ( BM ,n  118805 )of Ashurnasirpal II the king 

wears the royal hat and holds a mace symbolizing authority; he 

wears a pair of matched daggers and one with a horse or calf head 

.The horse- head type may have a Small chain from the mouth to 

the neck 
.(120)

(fig.12) 

- the dagger is also worn by semi- divine creatures .as in  Assyrian  

relief (BM n. 124918 ) carved; presents three protective spirits, 

each carrying a small axe in his raised right hand and a wide-

bladed dagger in the left, but traces indicate that originally there 

was a bow in the left hand. 
(121)

  

       Dagger, was the most efficient weapon for the common 

soldier it made the soldier's load a little lighter, was easier to 

sharpen than the long sword 

- Neo Assyrian relief (BM n.124941) show an Assyrian soldier 

on a battlefield about to cut off the head of an Elamite officer 

named Ituni. Above and beside them are dead bodies, one knawel 

by a vulture which pecks out its eyes. There are traces of feet 

moving to right in the upper register. There is an inscription. 
(122)

  

-Neo-Assyrian relief ( BM n. 118904) dates to Tiglath-pileser 

III. Three Assyrian soldiers, behind a siege-shield facing, attack 

a city. The drawing shows another identical group standing 

behind them. The first, an archer, held at the waist by girdle. The 

second archer has a full beard, a long garment, and a sword. The 

third soldier, with a full beard, has a dagger in his right hand.
(123)

 

Daggers types: 

    Maxwell-Hyslop presents a great daggers typology; these types 

are based on the variations in the method of hafting, the outline of 

the blade, and form of the shoulders. Other individual differences 

within the determined type necessitated the further division of 
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"types" into "sub-types". it has a wide geographical framework, 

consisting of the whole known Old World from Mesopotamia to 

Egypt, including some discussion of typological influences in 

Western Europe which covers a time span more than 4000 years. 

And. most of the types came from Asia Minor or Iran. The end 

result Consists of fifty-six types of daggers and some 106 sub-

types. 
(124).

 

      Madhloom also described six different types of daggers from 

Assyrian period only, once more subdivided into smaller 

categories on the basis of sheath decoration. However, 

Madhloom‟s typology appears to ignore the basic structural 

elements in the design of the daggers,. Furthermore, some of 

Madhloom‟s Types only illustrated being worn by supernatural 

beings or, in one case, by a possible priest in a ceremonial setting. 

As such, they should be considered ritual in 
(125)

 

     We shall use only Mesopotamian examples. Based only on the 

different variations of shapes avoiding the usage of subtypes. 

Type 1 
This is the most primitive form of dagger it consists of a simple, 

pointed blade wit has lightly convex out line shoulders sloping to 

a short tang which has no rivets, and was probably hafted to wood 

with bitumen Examples of the type come from Kish  , Ur, example 

has been dated to the " Jemdet Nasr Period," while the Ur date 

from the Early Dynastic to Sargonic Periods. 
(126)

 (fig.13) 

Type 2  
This type represents an improvement on type1 while the blade 

remains leaf-shaped and only slightly curved in section, the rivets 

in the tang ensured that the hilt and blade remained securely 

fastened together when the weapons used. The dagger consists of 

a flat blade, slightly convex in out line , having a tang with from 

one to three rivets ., from Ur ,was the "most common type of 

Early Dynastic blade , and two gold examples were found in 

graves [ at Ur] . . . . The hilt has curved guards lightly wider than 

the blade and a handle with a slender grips welling out to a pear - 

shaped pommel which was usually made of wood. . . ." One 

example of this Type from Kish has a pommel of openwork in 

bronze. This pommel  is very similar to one from Tell Asmar and 
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both these items resemble a gold sheath from Ur in technique of 

manufacture .The pommel of wood could be plated With silver 

and it and the guard were often decorated with gold , copper, 

silver or lapis lazuli studs . One such dagger, with a gold blade , 

has a handle of lapis lazuli studded with gold .Besides copper and 

gold bladed examples found at Ur, this type  has been found at 

Kish , Tell Asmar, Khafajah, Tello ,Assur,.  All date from about 

2,000 B.C, are from the Early Dynastic or Agade Periods 
(127)

 

(fig.14) 

Type 3:   

 is much like Type 2 except that the rivets a replaced so as to 

assure a better hafting .The three rivets, one on the tang and two at 

the base of the tang on the blade form a triangle . Such daggers 

have been found in Kish ,Tell Asmar, Tello, Ur, and Tell 

Barsib.
(128)

 (fig.15) 

Type 4:  

 Consists of a flat blade, angular shoulders, concave sides, sharp 

point and has three rivets, running vertically up the tang. 

Examples of the sharp pointed type have been found in Early 

Dynastic and Sargonic levels at Ur, The" spatula -shaped" type 

seems to us to have little connection with the sharp pointed type 

either in shape or in time . It seems much more related to a type 

which appears first in OB Kish These specimens have a wider 

blade at the end than at the tang, both have only two rivets, and 

both are from roughly the Old Babylonian Period .
(129)

 (fig.16) 

Type 5  

Characterized by a mid-rib and a short, triangular tang with three 

rivets. This type has Been found in Early Dynastic III and 

Sargonic context at Ur, and Kish.
(130) 

(fig.17) 

Type 6  

Has a leaf shaped blade, strengthened by a single rib, a bronze 

guard separate from the blade which is socketed to take the 

wooden handle." Standard Royal Cemetery type , including most 

of the gold examples." This type (dates only from the Early 

Dynastic period . Some of these blades may have riveted tangs or 

may have incised lines down the center of the blade instead of the 
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rib. Examples of the type come from Ur ; Kish, Tello . The Ur 

daggers are especially remarkable for the granular-like studding 

on the hilt and pommel the guard is very sharply canted up. 

Sometimes, a hole is bored through the hilt and " lined with a 

metal tube through which would be passed  al any ardor , possibly 

'peace strings ' fastening the dagger to Its sheath .
(131)

(fig.18) 

Type 7 

Is characterized by multiple ribbing and one Second Dynasty 

example from Ur Is unique for Mesopotamia 
(132)

(fig.19) 

Type 8  

has the Hilt and blade cast in one piece. The blade has a slight mid 

rib, and the hilt is in the shape of two recumbent lions which eat 

the blade .If this dagger dates from the Early Dynastic Period, as it 

appears it does, it represents great mastery in casting a ta very 

early date . 
(133)

(fig.20) 

Type 9  
is a blade with a wide Central flange .This type is not common in 

Mesopo tamia .Our example dates from the Old Babylonian 

Period. 
(134)

(fig.21) 

Type10,  

A dagger which is cast in one piece, usually , are recessed hilt for 

inlay .Some times, flanges on the hilt are bent over the hollow 

area . this type of dagger definitely extends into the first 

millennium since examples of it have been found at Nimrud , 

Assur . The daggers shown on the Neo- Assyrian reliefs must be 

of this same type  ,even though the hilts on the reliefs seem to be 

rounded . The roundness could be explained by the inlay which is 

missing from the daggers found 
(135)

(fig.22).The connection of our 

Type10 ,especially of Examples with crescent- shaped pommels 

with Early Dynastic crescent-hilted daggers may be Justified. The 

fact that Luristan bronzes in general have many early 

Mesopotamian motif sand elements, for example the hero with 

lions ,Allows us some latitude for proposing a tradition reaching 

from The Early Dynastic to the second millennium.
(136)

 (fig.23) 

Conclusion: 
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The daggers are one of the most primitive weapons used by 

humans for defensive or offensive purposes. This is because they 

are easy to carry, easy to use. They are classified as personal 

weapons. Wearing them was a sign of courage and wealthy.  They 

were included in the tools of religious rites that have the ability to 

defeat evil spirits. 

If most of the researches confuse them with the swords especially 

the short ones, the separation between them is not difficult either 

lexically or in archaeological remains only in the context of 

talking about the ancient Mesopotmia . 
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Fig (1) Barron2010,fig2.1 

                              

BM  118904 Gadd 1936.pl. 9 /  Gadd 1936 p.135 BM 124554      /   Barnett,1976,plXXI     

(Walters,mues,21.6) 

Fig2 

                                              

Barnett 1976 p.42, pl.XXIV BM 124941                 Barnett 1976 p.38, pl.XI BM n124851 

 Fig2                    Fig.3 
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Walters, muse n. 21.9             Metro .muse17 32.143.7    Metro .muse17.190.2078 

Fig4 

                         
 Barnett 1976 p.36, pl.IV                                  Barnett 1976 p.50, pl.XLV 

Fig5 

                             

E D III period Morgan Seal no. 85          Ward , seal cylinders,p72 n. 559 BM89074 

            
Collon Seals II,p 26, pl.V          Collon, Seals II,p20 pl.IV                Collon 1seals, 2, pl.I  

Fig6 

                       
Ward,seal cylinder, n 618. BM 89318               Marduk -nadin-ahhe 

                                           walters.muse.21.10,king Babylonian Boundarypl.9 
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              Fig7 fig8 

 

Fig9     

            
king Ashurnasirpal II32.143.4 

 

fig10                            fig11                                        fig12 

  fig 13                                                   14              

Woolley ,royal cemetery  II, pL.228,U.12679      Woolley ,royal cemetery  

II,pL.228,U.8651 ;9121  

                                                      ,13782 ,Kish.I , PI. XIX, 4 
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                Fig15 fig16 fig17 

Woolley ,royal cemetery  II , pI.228,U.9117,U.8108                     Maxwell,pl1        Woolley,II.  

pI.228,U.8140 .                    

                                                                                    

             Fig18            fig19                                      fig20

 fig21 

Maxwell,pl1,n.9-10 U. 14222    Woolley ,II,PI.228,U.12479.         Gibson, the mace the 

axe.p176    

 

    

 

 

 

 

Fig23                          Fig22        

Maxwell ,daggers,plIV,fig32-33                               Gibson the mace the axe  n77     

;Gibson the mace the axen72-75,          BM135444 

 


