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  اٌؼشتُح تاٌٍغح اٌثحىز ػادٌ فٍ  (Simplified Arabic) 14 تٕط تاصرخذاَ َىرة-3
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 اٌمذَّح اٌّؾشَح اٌؼمُذج فٍ ودوسها Asbt (آصثد) اٌّؼثىدج
 الشاذلٌ د/ أمحد صالح حمند

      ُٔشاسٌ ) اٌصأٍ( -اٌؼاللاخ اٌخاسطُح ٌثالد اعىس اتاْ حىُ اٌٍّه ادد

 ق.َ( 891 -911) 
 أ.د/ أمحد زيداٌ احلديدٍ

 ِٕظش إػذاد اٌطؼاَ اٌؾحٍ ِٓ ِمثشج وُرً

The Scene of Preparing the Healthy Food from Kety Tomb 
 أ.و.د/ أميً وٍبِ طاٍر 

 ِٓ ذظذَذاخ ػهذ اٌٍّه تطٍُّىس اٌصأٍ فُالدٌفىس

Innovations from the Reign of Ptolemy II Philadelphos 

 د/ حمنىد شًف الديً أمحد مجعُ 

 ِمثشج خاذى تّٕطمح اٌؼضاصُف تغشب طُثح)دساصح أششَح(
 د/ حمند أمحد الصًد حمند

             ا/حمنىد عبدالاله حمند عنار
ِىرغفاخ طذَذج ِٓ اٌخزف اٌّمٍذ ٌخزف أصشج ذأض تظثً أصُىط 

 اٌغشتٍ
أ.د/ عبد الياصر ياشني

 اَشاْ فٍ إٌفش ػٓ اٌذفاع وفٕىْ طمىس (صوسخأه ) اٌمىج تُد
 اجلنًعٌ امليعه عبد غادَ /دأ.و.

 دساصح ؤغش الستؼح أٌىاح خغثُح ِحفىظح تّرحف اٌفٓ االصالٍِ

 ِٓ اٌمشُٔٓ اٌصاٌس واٌشاتغ اٌهظشَُٓ
  أ.و.د/ تامر خمتار حمند 

دوس اٌحّاِاخ اٌؼاِح فٍ ذُّٕح وذّىًَ األولاف اإلصالُِح تّذَٕح 

 فٍ اٌؼؾش اٌؼصّأٍ حٍة
 أ.و.د/ ميصىر حمند عبد الرازق

دساصح أششَح فُٕح ٌّظّىػح ِٓ اٌّضاسج اٌثشؤزَح ِٓ ػؾش اٌذوٌح 

 األِىَح فٍ األٔذٌش
 وفاْ الصًد أمحد شرف /د 

 فهرس المحتويات 
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 القديمة المصرية عقيدةال في ودورها Asbt (آسبت) المعبودة   

 الشاذلي أحمد صالح محمدد/                                                                           

 مدرس اآلثار والحضارة المصرية
 جامعة المنيا –بكمية اآلداب                                                                 

 ممخص البحث:

  Asbآسبت ىي معبودة الشعمة أو الميب كما ُيشير اسميا, فقد اشتؽ إسـ المعبودة مف الفعؿ آسب
منذ عصر الدولة الحديثة و خصوـ الممؾ, ابوفيس عدو المعبود رع, وكذلؾ تحرؽ بمعنى يحرؽ, وىي تحرؽ 

لذا ُيطمؽ عمى آسبت الممتيبة, ومف ضمف األلقاب التي حممتيا آسبت , ُكتب إسـ آسبت بمخصص النار
وىي إحدى المعبودات الالئي ُصورف عمى ىيئة  .حمؿ الشعمة أو المسؤلة عف الشعمةالتي ت  hry.t tkAلقب 

الثعباف في مصر القديمة, فمف ضمف أشكاليا تظير بالييئة اآلدمية برأس الكوبرا ووممسكة بالسكاكيف في 
وتـ تمثيميا أيضًا كمعبودة فرس النير تحمؿ يدييا, وكذلؾ أيضًا صورت عمى كوبرا تبصؽ النار مف فميا, 

ىامًا في عقيدة وقد لعبت المعبودة آسبت دورًا الميب مف فميا. كػ لبؤة تقذؼ الشعمة في يدىا, كما صورت 
يزيس ونفتيس كم, حيث المصرييف القدماء ا ظير ذلؾ مف خالؿ نصوص يتـ التعرؼ عمى المتوفي معيا, وا 

وكذلؾ  ,(CT. III, 260 d-e) وأيضًا تـ وصؼ المتوفي في نصوص التوابيت, (Pyr. 556a-b) األىراـ
يزيس األشقاء.  69الفصؿ  وىي مف المعبودات مف كتاب الموتي عمى أنو آسب شقيؽ آسبت مثؿ أوزير وا 

فيي تحمي المعبود رع عف طريؽ حرؽ أو ذبح ابوفيس. المسؤلة عف الحماية في عقيدة المصرييف القدماء, 
وقد ارتبطت المعبودة آسبت  .ر()النيا اليوـ دة الحماية في الساعة الرابعة مفوىذه الميمة تجعميا معبو 

 بالعديد مف المعبودات وذلؾ منذ بداية ظيورىا في عصر الدولة القديمة حتى العصريف اليوناني والروماني.
 الكممات الدالة:

, إسقاط الحية النارية ,الساعة الرابعة مف اليوـ,  كتاب النيارالشعمة,   حاممةآسبت, آسب, 
   .عابب
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 :المعبودة آسبتأشكال كتابة إسم 
جاء إسـ المعبودة آسبت بأشكاؿ كتابية كثيرة بدءًا مف عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني 

 والروماني نذكر منيا اآلتي:
1
                                                          

2
 

 
3
                                                     

4
 

5                                  6  

 
7                                                                   

8  
                                                         9 

10 
 nbiو Asbمف  , ومف ىنا تداخؿ كؿُ 11بمعنى يحرؽ Asbوقد إشتؽ إسـ المعبودة آسبت مف الفعؿ 

 nbi بداًل مف nbs حيث تـ كتابة)بمعنى يحرؽ( في بعض نصوص التوابيت 
لة الحديثة . ومنذ عصر الدو 12

 . فُتعتبر آسبت معبودة الميب أو الضوء كما ُيشير اسميا.13ت بمخصص الناركتب إسـ المعبودة آسب
 هيئات المعبودة آسبت:

عمى  كما ظيرتكوبرا ممسكة بالسكاكيف في يدييا  اآلدامية برأسصورت المعبودة آسبت بالييئة 
وقد صحب ىذا  .(1)شكل رقم  بمعبد دندرة 3الجدار الجنوبي الغربي في المقصورة األوزيرية الشرقية رقـ

 :المنظر النص التالي

 

 
Asbt, nbt Iwnt, xAx (S)sr, mDd Ha n wAwA Dw m nf r nb.f, ir sxrw n sn.s Isb, smA-tA.f 
xnt pr-Krs(w)-Wsir: nwi nbt Sat m-sA stS Xs: n xpr rn.f  Ink nbt mAs, prit-a r sk(t) 

sbyw, Rs m wx Hr smA ii m sxm, Hm sw m At: n xpr rn.f 

آسبت سيدة دندرة, السيـ الذي يضرب بقوة جسد الشخص الذي يتأمر ضد سيده, التي تعتني بأخييا آسب؛ 
أوزير, أنا سيدة المذبحة ضد ست الخسيس: لـ يعد موجودًا, ولف يوجد إسمو بعد اآلف, أنا إنو دفف في مقبرة 

سيدة السكيف, حريصة عمى تدمير األعداء, المذيف يراقبوف طوؿ الميؿ لذبح الشخص الذي يأتي بالقوة, الذي 
 .14ُيدفع بو مرة أخرى في لحظة: إسمو لف يكوف موجودا بعد اآلف
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نقاًل عن:        المعبودة آسبت بالييئة اآلدمية ورأس كوبرا. (1)شكل رقم  

Dendara, X, pls.104,133. 

كما صورت أيضًا عمى ىيئة كوبرا تبصؽ النار مف فميا, كمعبودة لمحماية في الساعة الرابعة مف 
 .(2) شكل رقم  اليـو ويوجد عمى رأسيا قرص الشمس وذلؾ عمى سقؼ البروناوس بمعبد دندرة

 
نقاًل عن:   .        المعجُدح آسجذ على ٌٍئخ كُثشا رجظك الىبس مه فمٍب (2)شكل رقم   

Jonathan Ben-Dov & Lutz Doering., The Construction of time in Antiquity: Ritual, 

Art and Identity, New York, 2017,p.110,fig.3; Neugebauer. O & Parker. R., 

Egyptian Astronomical texts, Vol.3,pt.2: Plates, London,1969,pl.41.  

عمى وذلؾ  hri.wt tkAوقد تـ تمثيميا كمعبودة فرس النير تحمؿ الشعمة كما ىو موضح مف العبارة 
معبودات متطابقة مغرفة األولى لسوكر بمعبد ادفو؛ حيث تـ تصوير أربعة الصؼ الثالث مف الجدار الغربي ل

 والتسمية التوضيحة ليذة المعبودات األربعة ىي 15يدييف( عمى الجانبيف يحممف الشعمة في أ)متشابية
Asb.wt  (3)شكل رقم. 

 
 :نقاًل عن   .   منظر يصور المعبودة آسبت كمعبودة فرس النير (3 )شكل رقم

Edfou,I,pl.XXIVa. 
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كواحدة مف أربع لبؤات يتموف طقوس دفاعية ويشعموف  Salt 825وقد تـ تصويرىا أيضًا في بردية 
  (.4)شكل رقم  16النيراف ضد ست

 
 :  نقاًل عن       .منظر يصور المعبودة آسبت بييئة المبؤة تبصؽ النيراف مف فميا (4)شكل رقم 

.Derchain. Ph., Le Papyrus salt 825, II,p.22, fig. X 
 

آسبت التي تصور المعبودة بالييئة اآلدمية ورأس الكوبرا, تمثاؿ مزدوج ومف التماثيؿ النادرة لممعبودة 
لممعبودة ومعيا الممؾ امنحوتب الثالث تـ العثور عميو في المعبد الجنائزي لمممؾ امنحوتب الثالث في 

مف التمثاؿ سوى الجزء العموي لخصر الممؾ وصدر المعبودة, وقد تيشـ وجو كؿ منيما,  , ولـ يتبؽ17طيبة
رتفاع الجزء المحفوظ مف التمثاؿ تقريبا حوالي:التمثاؿ  ىذا ـ,  5.95مصنوع مف حجر الجرانيت األحمر, وا 

 .(أ, ب 5شكل رقم  ) 18ـ5.9والعرض حوالي: 
 

 )ب() )أ(
الجضء الخلفً (ة)الجضء األمبمً, (أ)ح آسجذ َالملك امىحُرت الثبلث. رمثبل مضدَج للمعجُد (5)شكل رقم  

  :نقاًل عن                                 المىقُش.
Seidel. M., Die Königlichen Statuengruppen, Band.1 : Die Denkmäler vom Alten 

Reich bis zum Ende de 18. Dynastie, in: HÄB. 42,1996,taf.30. 
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 :أعمدة ف مف أربعةالييروغميفي مكو  اؿ السابؽ تـ نقش نص بالخطوعمى الجزء الخمفي مف التمث

 
 Hr  KA nxt xa m-mAat nswt bity…..nbty smn hpw sgrH tAwy sA ra……. 

لمربتيف, الذي يضع  (المنتمي)حور الثور القوي, الذي يظير في الحؽ, ممؾ مصر العميا والسفمى....
 القوانيف, الذي ييدئ األرضيف, ابف رع...... 

 Dd mdw in Asbt aAt n …..xpri  tit.f  Axt  di n.f …… 
, لً .........المضٍئخثُاسطخ آسجذ العظٍمخ.......خجشي, طُسرً  (رالَحكلمبد رُقبل )  

 القاب المعبودة آسبت:
 لقب التي تحمل الشعمة  Hry  tkAw : 

 P Bremnerجاء عمى بردية  منيا ما حممت المعبودة آسبت ىذا المقب في العديد مف النصوص

Rhind, 22-22: 

 
spdt nsrt Asbyt Hr(y) tkAw  

 19سوبدت, نسرت, آسبيت التي فوؽ الشعمة ) التي تحمؿ الشعمة (
,   Hri wAD.fبػػ   Hri.wt tkA.snأنو بمقارنة التعبير  Gutbubوبالنسبة لترجمة ىذا المقب يذكر 

Hri.t wAD.s  "وسيتـ تفسير ىذا المعنى مف خالؿ  فأنو يجب أف يترجـ بػ: "أولئؾ الذيف فوؽ مشاعميـ
الذي يعني "الحرؽ", ويشير إلى الميب, وبالتالي ستكوف الترجمة النيراف التي فوؽ  Asbtالمصطمح المكافئ 

وال توضع عمى المشاعؿ,  (3)شكل رقم  المشاعؿ, ومع ذلؾ توضح المناظر أف ىذه المعبودة تحمؿ مشاعالً 
 .25ئؾ ىـ المسؤلوف عف مشاعميـ"وبالتالي مف األفضؿ ترجمتيا بػ" أول

 آسبت العظيمة  Asbt- wrt: 

اتخذت المعبودة آسبيت ىذا المقب في العديد مف النصوص التي ترجع الى العصريف اليوناني    
عمى الجدار الغربي مف المقصورة األوزيرية الثانية بمعبد دندرة وقد صورت المعبودة ىنا  كما جاءوالروماني 

 , ويذكر النقش المصاحب ما يمي:(6)شكل رقم  بالييئة اآلدمية برأس الكوبرا وفي يدييا السكاكيف
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 Dd mdw in Asbt wrt pr m fnD n Rs-wDA: xb.n.i aHaw n tn mTn n nTr aA, sfsf.n.i Ha.f m 

hh n nsrt.i, Ksw.f iryw n wnmyt 
) الخبسجخ مه( أوف رلك الزي ٌسزٍقظ سبلمبً  المُلُدح مه ثُاسطخ آسجذ العظٍمخ (رالَحكلمبد رُقبل )

اوىً أدمش حٍبح الشخض الزي ٌقف فً طشٌك المعجُد العظٍم, اوىً احشق جسذي ثُاسطخ اللٍت  ,)أَصٌش(

 الخبص ثـ وسشد, عظبمً كلٍب على الىبس
21  

 
:نقاًل عن      ئخ اَدمٍخ ثشأط كُثشا.مىظش ٌظُس المعجُدح آسجذ ثبلٍٍ( 6 )شكل رقم  

Mariette. A., Dendéra, Description Générale du Grand Temple de cette ville, Vol. 

IV,Paris,1873,pl.81a. 

 آسبت الممتازة Asbt Mnxt 22  : 

 Mnxt  تعني الفاضمة أو الممتازة, حيث أف المقبMnxt وتذكر ويمسوف نقاًل  23اتصفة لممعبود
, وقد جاء 24ىنا ال تعكس بالضبط وظيفة وطيبعة المعبودة Mnxtأف الترجمة المعتادة لػ  Derchainعف 

. وجدير بالذكر 25 دير شمويط معبدكما ظير في النصوص الخاصة بناووس ىذا المقب مع المعبودة آسبت 
وقد جاء  في معبد دير شمويط أف آسبت ىنا قد ذكرت كوصؼ وتعريؼ لممعبودة تفنوت في مشيد الطقوس

 (7ل رقم )شكىذا المقب فوؽ المعبودة تفنوت التي تظير بالييئة اآلدمية برأس لبؤة 

 
 نقاًل عن:عمى ىيئة المعبودة تفنوت.    مكاف وجود لقب آسبت الممتازة أ (7)شكل رقم 

 Zivie. Chr. M ., deir Chelouit, N.146. 
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 مقر عبادتها:
 BM 10252كما جاء عمى بردية المتحؼ البريطاني رقـ  ظيرت المعبودة آسبت في ىميوبوليس

 :Louvre 3169 (y,31)وبردية الموفر  (8,28-9,1)

 
Asbt xa wt m Hbt 

 26ظيرت آسبت في ىميوبوليس؟ 
 أدوار ومهام المعبودة آسبت:

في الحضارة المصرية منذ عصر الدولة القديمة حتى العصريف  ميماً لعبت المعبودة آسبت دورًا 
 كما يمي: اليوناني والروماني
 عالقتها بالممك:  

مؾ ولكف أمبو نص يوضح عالقة المعبودة آسبت بالموجد عمى الجدار الجنوبي مف واجية معبد كوـ 
 ويذكر النص أف الممؾ ولد مف آسبت كمايمي:  ف الخرطوش فارغغير محدد إسـ الممؾ حيث أ

 
anx nTr nfr ms n Asbt 

 27يحيا األلو الطيب المولود مف آسبت
  عالقتها بالمتوفي: 

يزيس ونفتيس كما ظير ذلؾ مف خالؿ نصوص األىرامات يتـ التعرؼ عمى المتوفي معيا,  وا 

(Pyr. 556a-b) : 

 
Dd mdw M pw Ast M pw Asbt M pw nbt Ht mi mAA.T sA.T 

: أنو مري رع أيزيس, أنو مري رع آسبت, أنو مري رع  نبت حت, احضري لكي ترى (تالوة) كممات تُقاؿ
 28ابنؾ "

بأف المعبودات الثالث الالتي ذكرف في النص السابؽ ىف  Faulknerوتذكر ثناء الرشيدي رأي 
معبودة واحدة بثالثة أسماء ويقوـ حورس بالمناده عمييا وتستطرد الحديث قائمو انو بالرجوع لمنص وجد أف 

 .29الثالث معبودات جمعتيف صفة واحدة أال وىي رعاية حورس
إلى المعبودة ايزيس أـ حورس  فمو رأي آخر مختمؼ حيث ذكر أف التعويذة ُتشير Mercerأما 

والذي ىو الممؾ في العالـ اآلخر, أما آسبت فتشير لثعباف الصؿ الممثؿ لمعبودة بوتو, والمعبودة الثالثة ىي 
 .35نفتيس
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ايزيس, آسبت ونفتيس كما جاء في النص  لتشابو الوظيفي لممعبودات الثالثبشأف ا الباحث ويرى
, وأنو ُيقدـ إلى عمى التوالي كؿ عمى حدى مع المتوفي الثالث المعبوداتسابؽ, فإنو تـ تحديد ىذه ال

 المعبودات الثالث وذلؾ بوصفو ابنيف.
 ,CT. III)وفي نصوص التوابيت    ,Asb31الشكؿ المذكر ليا ىو  Asbtآسبت وجدير بالذكر أف 

260 d-e) مه كزبة المُرى فً ثشدٌخ وفش َثه ف 66, َكزلك فً الفظل
32

يتـ وصؼ المتوفي عمى أنو  ؛
Asb  شقيؽAsbt  مثؿ أوزير وايزيس األشقاء, حيث يتـ استيعاب آسب و آسبت بشكؿ متزامف مع أوزير

 كما يمي: وايزيس عف طريؽ التشابة مع الزوج المعروؼ) أوزير وايزيس(
 

 
Ink Asb sn n Asbt, Ink wsir sn n ist 

   33" انا آسب شقيؽ آسبت, انا أوزير شقيؽ ايزيس"
L1Li وتعميقًا عمى النص السابؽ في نصوص التوابيت وجد أنو في

34
) التابوت الخارجي لػ  

35 الذي تـ العثور عميو في المشت( تـ ذكر نفتيس بداًل مف أختيا ايزيس, وفي 
Sq3c           (

 J           الذي تـ العثور عميو في سقارة ومحفوظ حاليا بالمتحؼ المصري تحت رقـ تابوت 

, وأف إيزيس آسبيت ىذا ىو تـ الربط بيف ايزيس وآسبيت تحت مسمى أيزيس آسبيت ( 39014
 شكؿ مف أشكاؿ المعبودة إيزيس.

 كمعبودة حامية:

ماء؛ فيي تحمي المصرييف القد ةالحماية في عقيدب المرتبطةدة آسبت واحدة مف المعبودات ُتعد المعبو 
 دة الحماية في الساعة الرابعة مف. وىذه الميمة تجعميا معبو 37أو ذبح ابوفيس 36المعبود رع عف طريؽ حرؽ

 .38)النيار( اليوـ
وجدير بالذكر ىنا أف اتحدث عف كتاب النيار الذي ظير ألوؿ مرة في المقابر الممكية في وادي 

بوادي المموؾ وكاف مناظرًا  (KV 20)اف أوؿ ظيور لكتاب النيار في مقبرة الممكة حتشبسوتالمموؾ, فمقد ك
دوات(, وفي مقبرة الممؾ رمسيس السادس ظير كتاب -لكتاب لكتاب ما ىو موجود في العالـ اآلخر )امي

تانيس؛ حيث  . وقد ظير كتاب النيار أيضًا في المقابر الممكية فيالنيار جنبًا إلى جنب مع كتاب الميؿ
توجد بعض األجزاء في مقبرة الممؾ اوسركوف الثاني, ووجدت أيضًا نسخة شبو كاممة في مقبرة الممؾ 

مف عصر األسرة  TT 132 شاشانؽ الثالث, وظيرت نسخة أخرى مف الكتاب في مقبرة الكاتب رع مس
 . 39الخامسة والعشريف

وقد معبود الشمس برأس صقر وليس كبش, ويصؼ كتاب النيار الرحمة النيارية لمشمس ويظير فييا 
المناظر والعناويف أو الوصؼ تحت ىيئة المعبودة نوت؛ حيث يشكؿ ذراعاىا وقدماىا الحدود  وزعت

ودة نوت والنص يتبع مسيرة ويالحظ أف كؿ األشكاؿ تتجة تقريبا نحو رأس المعب(, 8)شكل رقم  الخارجية
عشرة ساعة؛ وىي ليست مقسمة بشكؿ رأسي ولكف موزعة في خمس سجالت أفقية وليذا فال يزاؿ  األثنتى
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,  وقد تـ تجسيد كؿ ساعة مف ساعات اليـو بواسطة 45مف غير الواضح نياية كؿ ساعة وبداية اآلخرى
شمس في معبود, وكؿ ىذة المعبودات كانت مرتبطة بالشمس, وغالبًا ما تصور جنبًا إلى جنب مع معبود ال

وكانت أوؿ ىذة المعبودات ىي ماعت ابنة رع واآلخريف كانوا مف نسؿ  manDtمناظر لو في مركبو اليومي 
, وفيما يمي نص 42, والساعة محؿ الدراسة ىنا ىي الساعة الرابعة ومعبودتيا ىي المعبودة آسبت41رع

 الساعة الرابعة:  

 
 
 

  
na(t) in Hm n nTr pn m wnwt Sspt xai rn.s wnwt 4 nt hrw nt pry (n) Hm n nTr pn Smy 

Asbt r.s Amt app aHa.s n Asbt 

, يأتي  االبحار بواسطة جاللة ىذا المعبود في ساعة مشرقة لظيورىا, اسميا الساعة الرابعة مف اليـو
 .43جاللة...ىذا المعبود, آسبت تأتي لتحرؽ ابوفيس, انيا تشرؽ مف اجؿ آسبت

 
 :نقاًل عن      الممؾ رمسيس السادس.       كتاب النيار في مقابؿ كتاب الميؿ مف مقبرة (8)شكل رقم 

Piankoff.A., Le Livre du Jour et de la Nuit, in: Bd'E. XIII, 1942,p.XI,fig.2. 

ويوجد أيضًا نص في بروناوس معبد أدفو يوضح خروج المعبودة آسبت خالؿ الساعة الرابعة مف 
 اليـو لحرؽ ابوفيس كما يمي:

 
Sm Asbt im.s Am(t) app aHa.s n Asbt 

 44تشرؽ مف اجؿ آسبتتأتي آسبيت لتحرؽ ابوفيس, انيا 
في الفصؿ المتعمؽ بأخذ السكيف لقتؿ عابب )ابوفيس(؛ نجد الدعوة إلى  وفي كتاب إسقاط عابب

 العديد مف المعبودات لحثيـ عمى إسقاط الشر ومف بينيـ المعبودة آسبت محؿ الدراسة كما يمي:
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R n Ssp ds iw Hwi aApp Dd mdw nDrw sp-sn MnHw sxr xftyw nw Ra m ds.k nDrw sp-
sn MnHw sxr xfty.w nw pr-aA m ds.k tpw.tn nn sbiw DADAt.k pfy nn aApp m Sayd n aHA 
m ds.f spd spdt nsrt Asbt Hry-tkAw sxr.tn Dw-kd m Ds.tn bHn.tn wnty m Ds.tn 

جزار, أسقط عدو رع : أمسؾ أمسؾ يا أييا ال(تالوةكممات تُقاؿ)وضرب عابب,  dsتعويذة لتمقي سكيف الػػ 
, تمؾ ىي رؤوسكـ يا أييا ds , أمسؾ أمسؾ يا أييا الجزار, أسقط عدو الفرعوف بسكينؾ الػػdsبسكينؾ الػ 

. كونى حادة يا سوبدت, نسرت, dsالثائريف, تمؾ ىي رأسؾ يا عابب التي تقطع بواسطة المحارب بسكينو الػ 
 .Ds 45بسكينكـ الػػ  wnty , واقطعوا Dsآسبت التي تحمؿ الشعمة, اسقطوا الشرير بسكينكـ الػػ 

 تحميومف خالؿ النص السابؽ يتضح أىمية المعبودة آسبيت باعتبارىا واحدة مف المعبودات التي 
الجزار باستثناء سوبدت التي MnHw ىا ليذة الميمة بعد ؛ ىذه المعبوادت التي يتـ استدعاؤ رع مف ابوفيس

بمعني حاد , ويفضؿ وجود ىذه المعبودات في الفصؿ التالي  spdيتـ احضارىا مف خالؿ التالعب بااللفاظ 
 .46حيث يتـ ارساؿ الشعمة ضد ابوفيس

 صؼ الثالث() الوجدير بالذكر أنو في الغرفة األولى لسوكر بمعبد ادفو عمى السجؿ الفرعي السفمي
عمى الجانب األيمف)الشمالي( يوجد سبعة مف صفاف متقابالف مف اآللية الحراس: مف الجدار الغربي يوجد 

وعمى الجانب األيسر) الجنوبي( يوجد سبعة مف الجاف عمى شكؿ قردة,  .الجاف, لكؿ واحد منيـ رأساف
ُتمثؿ آسبت كمعبودة فرس النير  عمى كؿ جانب( إثناف)مجموعة مكونة مف أربعة معبوداتُيحيط بيما 

والنقش الموجود فوؽ ىذه  (3)شكل رقم  .Asb.wtوالتسمية التوضيحة ليذة المعبودات األربعة ىي 
 المعبودات ُيشير إلى وظيفة المعبودة آسبيت في ىذه الغرفة حيث يقرأ عمى الجانب األيمف النص التالي:

 
Asbt wrt m xnt imnt nb stA.t s(n) HA.f  m nsrt m wiA hrw, sHr xftyw.f ra nb ir sn sAw.f  

wHm.sn mkt.f  iw.f m nswt hr nst ra xnt kAw anx Dt 
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ييددوا أعداءه في مركب النيار,  كنسرت خمفوسبت, أمير الغرب, سيدات مصابيحيـ, المعبودة العظيمة آ
.  ءاألحيا أماـ كاوات ممؾ مصر السفمى عمى عرش رع بمثابة , وىوحمايتوإنيـ يحمونو, يجددوف  كؿ يـو

  .47ألبدل

 ويقوؿ النقش الموازي عمى الجانب األيسر :

 

 
Hry.wt tkA m xnt mks xr.sn stS wbty.sn wmty stnm nhs r Hwt sr ra 

مقصورة  مف  nehes, أولئؾ الذيف طردوا  ouamenti, ىزموا ست وحرقوا كسمحامموا الشعمة, رئيس ال
 .48رع

مف خالؿ النقشيف السابقيف يتضح أنو تـ تسمية أوزير في النقش األوؿ بأمير الغرب, وفي النقش 
الميراث,   imi.t prالثاني بػ رئيس مكس؛ عمى أنو سيد الميراس حيث أف مكس في الفترة المتأخرة تعادؿ 

نقش الثاني بوضوح أكبر ويظير مف خالؿ النقشيف أيضًا دور ىذه المعبودة كمعبودة حامية, ويظير في ال
, وىو شكؿ آخر مف أشكاؿ Ouamenti, وكذلؾ تدمير ليبيـ لػ Nehesدورىـ وىـ يذبحوف ست وييددوف 

 أبوفيس.
 عالقة المعبودة آسبت بالمعبودات األخرى:

 كعضو في مجموعة من اآللهة:
  (4كل رقم) ش ستالثانية مف أربعة معبودات برأس لبؤة يتموف طقوس دفاعية ويشعموف النيراف ضد. 
  ؛ ضمف المعبودات المسئوليف عف حماية األثنا عشرة ساعة معبودة الحماية في الساعة الرابعة مف اليـو

 :كما يمي خالؿ النيار
 المعبود الساعة المعبود الساعة
 حورس السابعة ماعت األولى
 خونسو الثامنة Huحو  الثانية
 ايزيس التاسعة  siaسيا  الثالثة
 حكا العاشرة آسبت الرابعة
 غير معروؼ الحادية عشر Igeretاجرت  الخامسة
المعبود الذي يعطي  الثانية عشر ست السادسة

 49في الغسؽالحماية 
 جدول يوضح المعبودات الحامية لـ أثنا عشرة ساعة خالل النهار



 (9102سبتمبر ) العذد الخامس                                                                                      مجلة البحوث والذراسات األثرية              

12 

  السابعة مف ست عشرة معبود دمرو ست ورفاقو عمى النار كما جاء عمى بردية المتحؼ البريطاني رقـ
BM 10252 3129, وبردية الموفر رقـ : 

 
Ink Asbt nbt whmt m nbit.s 

50أنا آسبت سيدة الميب, كػػ  نارىا   
 عالقة آسبت بالمعبود أوزير:

المعبودة آسبت ىي إلية الشعمة التي دمرت أعداء أوزير, وال تزاؿ ممثمة في سمسمة مف األرواح 
 .(6)شكل رقم  51دندرة معبد في 2رقـ  الموجوديف لحراسة أوزير, وذلؾ في منتصؼ مقصورة أوزير الغربية 

كما جاء في مقصورة  كما تـ ذكر آسبت عمى إنيا المولودة مف أو الخارجة مف أنؼ المعبود أوزير
 :بمعبد دندرة 3أوزير الغربية رقـ 

 

 
WADt Asbt wrt, pr m fnD.k, arf.sn Dt.k m Hnw-anxw 

 52واجيت آسبت, الخارجة مف أنفؾ )أوزير( أنيـ يمفوف جسدؾ بالنباتات الطبية
 عالقة آسبت بالمعبودة ايزيس:

تحت مسمى ايزيس  نصوص التوابيتارتبط المعبودة آسبت بالمعبودة ايزيس كما ظير مف خالؿ 
 آسبت وىو شكؿ مف آشكاؿ المعبودة ايزيس كما يمي:

 
Twt wsir sn n ist Asbt tn Twt ist 

53انت أوزير شقيؽ ايزيس آسبت, ىذه انِت ايزيس  
 عالقة آسبت بالمعبود رع:

الخير والشر؛ ظيرت دائمًا ثنائيات ُتعبر عف منذ بدايات العقيدة المصرية القديمة, ومنذ بداية وجود 
صراع الطرفيف وىما الخير والشر. وىذه الثنائيات كاف يمثميا دائمًا أوزير وست أو حور وست, وينضـ 
إلييـ رع وأبوفيس عدو معبود الشمس الرئيسي وحيثما يكوف معبود الشمس يكوف أبوفيس سواء كاف ذلؾ في 

أعماؽ الظالـ حيث يكوف العالـ اآلخر, والدور الرئيسي الذي يقوـ بو رحمة النيار عبر السماء أو في 
 .54أبوفيس ضد معبود الشمس ىو إعاقتو عف مواصمة مسيرتو النيارية أو الميمية

لذلؾ تتكاتؼ المعبودات والمخموقات واألرواح في التصدي لشر أبوفيس والسيطرة عميو؛ ومف ىذه 
 ,Edfou)عف طريؽ الحرؽ)حيث أنيا تحمي رع مف أبوفيس  المعبودات المعبودة آسبت محؿ الدراسة

I,195  ( أو الذبحP Bremner-Rhind, 22,22 ًكما ذكرت سابقا ). 
 

 عالقة آسبت بالمعبودة نسرت:
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ستمر حتى معبودة منذ عصر الدولة القديمة واالمعبودة نسرت ىي معبودة النار وقد شاع إسـ ىذه ال
. وقد ارتبطت المعبودة آسبت 55النارية إلى معبودة في ىيئة الحية ويعنيالعصر اليوناني, واإلسـ ُيشير 

 P Bremner-Rhind)محؿ الدراسة مع معبودة النار نسرت كما ظير ذلؾ في نص كتاب إسقاط عابب

لقضاء عمى عابب وذلؾ بعد سابؽ الذكر حيث اشتركت سوبدت, ونسرت وآسبت في ا (.(22,23 - 22,20)
", ويبدو أف ذكر نسرت ىنا ىو الذي أدى إلى ذكر آسبت, إلى جانب دور األخيرة "الجزار  MnHwالمعبود

  . 56في المعركة ضد ابوفيس
وُيشير أيضًا النص الموجود في الغرفة األولى لسوكر بمعبد أدفو سابؽ الذكر إلى تشبيو المعبودة 

 آسبت بالمعبودة نسرت:

 
Asbt wrt m xnty imnt nb stA.t sn , HA.f  m nsrt 

 57كنسرت.خمفو  المعبودة العظيمة آسبت, أمير الغرب, سيدات مشاعميـ 
 -أهم النتائج:

 آسبت ىي إلية الميب أو الشعمة كما ُيشير إسميا. 
 تبيف مف الدراسة أف إسـ آسبت اشتؽ مف الفعؿ آسب بمعني يحرؽ. 
  يتضح مف الدراسة تعدد أشكاؿ وىيئات المعبودة آسبت حيث تـ تصويرىا بالييئة اآلدمية برأس كوبرا

ممسكة بالسكاكيف في يدييا, وصورت أيضًا عمى ىيئة كوبرا تبصؽ النار مف فميا, وتـ تمثيميا أيضًا 
يئة لبؤة تقذؼ , كما صورت عمى ىHryt tkAكإلية فرس النير تحمؿ الشعمة كما ىو موضح مف العبارة 

 النيراف مف فميا ضد ست.
  ظيرت في ىميوبوليس.مف خالؿ الدراسة تبيف أف آسبت 
  يتضح مف الدراسة عالقة آسبت بالمتوفي حيث يتـ التعرؼ عميو معيا, كما أنو تـ وصؼ المتوفي عمى

 ."آسب شقيؽ آسبت"أنو 
 .ىي إلية الشعمة التي دمرت أعداء أوزير 
 فيي تحمي المعبود رع عف طريؽ حرؽ أو ذبح  تبيف مف الدراسة أنيا ىي , إلية الساعة الرابعة مف اليـو

 ابوفيس.
 .ىي أحدى المعبودات الذيف دمرو ست ورفاقو عمى النار  
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Iw.f m HkA mn Hr srx xnt kAw anxw Dt 

 أنو حاكـ ثابت عمى العرش أماـ كاوات األحياء لألبد.  
بمعبد دندرة ) دراسة تحميمية لممناظر والنصوص(, رسالة   'Dمحمد رجب سيد : قاعة برحج ست نفرت: راجع
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  ُتتعبر المكس مف الرموز وىي عبارة عف اسطوانة مستدقة مف المنتصؼ ربما لكي يمكف حمميا بسيولة في اليد, وقد ظير

ىذا الرمز منذ عصر الممؾ زوسر, حيث ارتبطت غالبًا بطقسة الجري التي يقـو بيا الممؾ حيث يحمؿ المكس  في احدى يديو 
وىذه األداه مخصصة لحفظ البردية الممفوفة التي تمثؿ سندات الممكية التي بمقتضاىا بينما يحمؿ المذبة  في يده األخرى, 
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يزيس. كما ترتبط معبودات معينة بالمكس مثؿ حورس الذي ُلقب بػػ سيد  ولذلؾ فالممؾ عادة يقدـ ىذه السندات غالبًا إلى أوزير وا 
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 نيراري ) الثاني( -الملك ادد لعالقات الخارجية لبالد اشور ابان حكما
 ق.م( 891 -911)   

 أحمد زيدان الحديدي أ.د/                                                            

 

 :الملخص

 
 البحث محاولة لتسليط الضوء على احدى الشخصيات الملكية البارزة ابان التاريخ االشوري الحديث 

م( اذ ق. 612 -911نيراري ) الثاني( الذي حكم مابين )  -ق.م( وهي شخصية الملك ادد 612 -911) 
نيراري ) الثاني( العرش االشوري اذ  -كانت بالد اشور تعاني من وضع عسكري صعب حينما اعتلى ادد

فقدت سيادتها على اكثر المناطق التي كانت تحت حكمها واصبحت تعيش في فوضى سياسية كاملة وحال 
مكن من استعادة هيبة نيراري ) الثاني( الى الحكم عمل على معالجة تلك االوضاع السيئة وت -وصول ادد

الملكية االشورية وسيادتها كما شهد التاريخ القديم والدة مملكة فتية وجديدة على يده استمرت تحكم منطقة 
 قبل الميالد. 612الشرق االدنى القديم حتى العام 

عامًا حقق خاللها انجازات ومكاسب عظيمة لالشوريين فقد مد  21نيراري ) الثاني(  -حكم الملك ادد
نفوذُه الة مناطق بعيدة بفضل حمالتُه العسكرية التي سيرها صوب جهات العالم القديم وكان حقًا عليه ان 
يلقب نفسه بعدد من االلقاب المعظمة التي تعكس شخصيتِه الفذة وعبقريتِه العسكرية في قيادة الحمالت 

 العسكرية وتنظيم شوؤن البالد.
ABSTRACT: 
 

         This Study is an attempt to shed light on one of the outstanding Royal 

Figures in the History of Assyrian Empire (911- 612 B.C) Adad – Nirari (II) Who 

Reigned from 911- 891 B.C, Assyrian had been Suffering hard Economic and 

Military Conditions When Adad - Nirari (II) Ascended the Throne it had lost 

Sovereignty over much of the Provinces and had entered a State of Utter Political 

anarchy Adad- Nirari (II) Started Immediately after accession to Cure those bad 

Conditions and Succeeded in the end to restor dignity and Sovereignty to Assyria 

in addition History Witnessed the birth of a young Empire by the New Ruler 

Which Contnued to Rule Region to 612 B.C . 

Adad- Nirari (II) Rule Lasted 21 Yeare During his Reign he Made Great 

Achievements and benifits to the Assyrian he Streched his Rule to Remote areas 

Which truly gained him a number of big Names That Refect his Unique Military 

Genius in Campaigns and Administrative Organization.  
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 :المقدمة
بارزة ادت دورًا فعااًل وموثرًا على مسرح االحداث السياسية  ملكية زخر التاريخ االشوري بشخصيات

نيراري ) الثاني ( الذي تمتع بصفات قيادية وحنكة  -والعسكرية في منطقة الشرق االدنى القديم ومنهم الملك ادد
 ما يزيد عن عقدين من الزمان منُذ ان تربع علىبنجاح لو سياسية مكنتُه من ادارة شوؤن مملكتِه الخارجية 

 قبل الميالد لذا اعتبرهُ  891التي وافقت العام  قبل الميالد حتى نهاية حكمهُ  911في العام  ي شور اال عرشال
 مناطق التي فرضت بالقوة على وسياستها ق.م( 612 -911) المؤرخون مؤسس المملكة االشورية الحديثة

من البحر المتوسط غربًا حتى الخارطة السياسة لبالد اشور  خاللها امتدت ثالثة قرون  ألكثر من م القديمالعال
 .عسكرية لخلفائه على العرشبفضل الجهود ال الخليج العربي جنوباً 

شرق ال بلدان وممالك نيراري ) الثاني( مع -ادد العالقات الخارجية للملك وبهدف تسليط الضوء على 
في التاريخ االشوري  كريةالسياسية والعس لالحداثالتي مثلت سجاًل حافاًل  تِه الملكيةالقديم درسنا كتابا االدنى
نيراري )  -وقد تناولنا في البحث تعريف بسيط لشخصية الملك االشوري ادد، ق.م( 612 -911)  الحديث

الجنوبية  :هي بهاتفي ثالث ج عسكريًا وسياسياً  هاتوسعو  الخارجية ثاني( ونسبه ومن ثم درسنا عالقات بالدهِ ال
 .المرفقة في نهاية البحث ا خارطة تبين ذلك فضاًل عن المالحقوقد ارفقنوالغربية واخيرًا الشمالية الشرقية 

 في البحث.  المصادر المعتمدة مختصراتليلي ثبت وفيما 
 

Ancient Records of Assyria and Babylonian  , Vol I , 

(New York,1926).  
ARAB 

Ancient Records of Assyria and Babylonian  , Vol II , 

(New York,1927).  
ARAB 

The Royal Inscripions of Mesopotamia Assyrian Periods , 

Vol.2 Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC I 

(1114-859 BC), (London, 1991).  
RIMA 

The Royal Inscripions of Mesopotamia Babylonian 

Periods Vol 2 Rulers of Babylonia From the Second 

Dynasty of Isin to the Eed of Assyrian Domination ( 1157- 

612 BC), ( London, 1995). 

RIMB 

Reallexikon der Assyriologie , (Berlin). RLA 
 

 ق.م( 891 -911)  (نيراري)الثاني-الملك االشوري اددسيرة 
حسب ما ورد في النص المسماري  بالد اشورفي  الحاكمة نيراري )الثاني( سليل العائلة الملكية -ادد
نيراري الملك القوي،  -)) تمثال ادد -:فقال متباهياً  (1)اشور في العاصمة الذي عثر عليه هِ على تمثالالمدون 

دان، ملك الكون، ملك بالد اشور، ابن تجالتبليزر )الثاني( )الذي -، ملك بالد اشور، ابن اشورملك الكون 
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دان)الثاني(،.. -)) ابن اشور -:اكد قائالً  وفي نص اخر ذا صله(2) كان ايضًا( ملك الكون ملك بالد اشور((
  (3) )الثاني(، ... ابن اشور ريش )الثاني(...((. ابن تجالتبليزر

فهو ابن  تجري في عروقة دماء الملوك االشوريين نيراري )الثاني( -يتبين لنا بان الملك اددمما تقدم 
في نجح فنهم )الثاني( ابن اشور ريش )الثاني( وورث العرش ع دان )الثاني( ابن تجالتبليزر-اشور الملك

مثااًل للبطولة يراري ) الثاني( ن -اددالتامة على البلدان والممالك المجاورة فصار  سيطرتهِ توسيع دائرة حكمه بعد 
 رفع شأن بالد اشور عسكريًا وسياسيًا. بعد ان والعظمة
شوري فقد تردد ثالث مرات اولها في العصر االشوري غريبًا في التاريخ االلم يكن نيراري  -اسم اددو  
 برز وبعدها ق.م( 1275 -1307نيراري )االول( )-الملك ادد ق.م( اذ اشتهر 911 -1500الوسيط ) 

 -911) نيراري )الثاني(-ادد مره اخرى فكان ق.م( 612 -911االسم خالل العصر االشوري الحديث ) 
 -يعطي معنى االله اددنيراري  -اسم ادد،  (ق.م 783 -810نيراري )الثالث( )-وادد ق.م( 891

  .(4)ساعدني
 نيراري ) الثاني(. -العالقات الخارجية لبالد اشور ابان حكم الملك ادد

حتى وسع  ق.م( 891 -911) نيراري ) الثاني( العرش االشوري مابين  -ما ان اعتلى الملك ادد
خارطة بالد اشور جغرافيًا وسياسيًا لتشمل اغلب مدن وممالك الشرق االدنى القديم بفضل الحمالت العسكرية 

 -يمكن حصرها باالتي: كما نقرأ في نصوص حولياتهِ  الملكية والتي التي قادها صوب جبهات العالم انذاك
 اواًل : الجبهة الجنوبية

العسجججكرية مجججع بجججالد بابجججل ومجججدن جنجججوب  نيجججراري )الثجججاني( اولجججى العالقجججات–ادد  االشجججوري  الملجججك سججججل
( عنجدما حجارب نظيجره البجابلي   .مق745- 911ة االولجى مجابين ) االشجوري خالل عصر المملكجة العراق القديم

فرصججة  سججتغالً م شججمااًل ففججرط سججيطرته علججى بعججش المججدن االشججوريةلتوسججع الججذي سججعى ل (5)موداميججق–شججمش
( بججدرة حاليججًا ) (6)مدينججة الججدير االوضججاع السياسججية فيهججا وردًا علججى تمججادي البججابلي تقججدم االشججوري صججوبارتبججاك 

وجعلهاا  )بابا(( )) )الذي( اصبح سيدًا على االرض باكملهاا ارض ووردنياا -حسب ما ذكر بالنص االتجي:
ملاك ووردنياا   ،داميا و م -والذي سبب هزيمة  شامش ،فاتح بالد ووردنيا  باسرها ،د  ضمن حدود بال

وفتحات  ،من جب( االم الى نهر توران )ديالى؟( والمنطقة من مدينة الخيرو الى... اضيفت الاى باالد اشاور
  (7) واسترددت مدن لوبدو اربخا وحصون ووردنيا  الى حدود بالد اشور...(( ارض دير باكملها

نيراري ) الثاني( قد ادخل بالد بابل ومدن الجنوب العراق  -من النص يتبين ان الملك االشوري ادد
قد  الملك االشوري  ذلك يكون ، فب(8)القديم ضمن خارطة بالده السياسية والتي ذكرها بارط كوردنياش) بابل(

شوؤن الداخلية لبالد اشور موداميق في ال -فوضع حدًا لتدخالت الملك البابلي شمش امن حدوده الجنوبية
واعاد سيطرته على مدنه التي سبق وان استولت عليها القوات البابلية اذ لم تشر حولياته الملكية الى تجدد 

موداميق فورث العرش من بعده ابنه  -النزاعات العسكرية مابين المعسكرين االشوري والبابلي حتى وفاة شمش
وعلى اثر هذه التطورات السياسية في بالد بابل انتهج الملك االشوري  (9)اوكين -شومو -وخليفته الملك نابو
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 -الثاني( النهج الدبلوماسي مع بالد بابل فعقد معاهدة صداقة وسالم مع ملكها الجديد نابو) نيراري  -ادد
لربط التاج البابلي مع االشوري ولكسبِه كحليف في مجال  (10)اوكين وتوجت بمصاهرة سياسة -شومو

نيراري ) الثاني( ملك بالد اشور بفنون الحرب  -الخارجية وهذا دليل واضح على معرفة ادد السياسة
اووين  –شوما  –نيراري الثاني ملك اشور ونابو  –ادد )) -والدبلوماسية وقد نصت بنود المعاهدة على:

تمع شعب باب( ملك باب( زوجوا بناتهم فيما بينهم، وأقاموا صداقة مثالية وسالمًا مع بعضهم ، لقد اج
 (11) .((وشعب اشور سوية ووضعوا حدودًا لهم

 عدة امور هي: مما تقدم يمكن ان نستنتج
 –متكافئة بدليل ذكر اسم ادد  لي كانا ندًا لند وذات مكانة وقوةالبابنظيره االشوري و  اواًل: ان الملك

صفه ملكًا بابليًا بنفس الصيغة ن بو ياوك -شوما  -بوصفه ملكًا اشوريًا كما ذكر اسم نابو (الثاني) نيراري 
 خاذ االلقاب الملكية ذاتها.وات

لدماء البابلية ووالدة األحفاد من صلب االجداد ثانيًا: اراد الملك االشوري مزج الدماء االشورية مع ا
عن طريق المصاهرة السياسية بينهم، علمًا ان المعاهدة لم تحدد بالضبط هل كان  بابلملوك بالد اشور و 

 اميرًا اشوريًا ام بابليًا ؟ وكذلك الحال ينطبق على العروس هل كانت اميرة اشورية ام بابلية. العريس
بنفس تكافئ اسيادهم واجتمعا مع بعضهما البعش ليعيشوا بسالم  ثالثًا: عاش االشوريون والبابليون 

 ق.م(. 612 -911)  وصداقة دائمة وألول مرة اثناء العصر االشوري الحديث
ة لما في تأمين حدود مملكته وفرط االمن والسالم في الجبهة الجنوبي جح الملك االشوري رابعًا: ن

 تبقى من سنوات حكمِه.
 انتهجلذا  لم ينهي االضطرابات الجنوبيةايقن الملك االشوري بان االسلوب العسكري  خامسًا:

لسياسي لبالد اشور وملكها الفكر انضج  عكست معاهدة مع الملك البابلي والتي الدبلوماسي بعقداالسلوب 
 بان يحل الخيار السلمي محل العسكري.

 
 الجبهة الغربيةثانيًا:   

ق.م( قضجى  891 -911نيراري ) الثاني( بالد اشور واحجد وعشجرون سجنة مجابين )  -حكم الملك ادد
ارط ق.م( فججي الجبهججة الغربيججة سججير خاللهججا الحمججالت العسججكرية صججوب  896 -901ومنهججا سججت سججنوات ) 

علججى ه هيمنججال كامججل تمكججن مججن فججرطحتججى  التججي عرفججت بالنصججوص االشججورية بمملكججة ميتججاني (12)انيكلبججاتخ
 بعججد اخضججاع مججدنها الواقعججة اعججالي بججالد الرافججدين ومنججابع نهججر الخججابور باتجججاه الفججرات االوسججط الممالججك االراميججة

حكامهجا وفيمجا يلجي سجرد تجاريخي  مجناستلم هدايا الطاعة والجوالء  إذشورية اال االعتراف بالسيطرة ارغمها علىو 
نيججراري ) الثججاني( صججوب مججدن وممالججك الجبهججة الغربيججة  -للحمججالت العسججكرية التججي قادهججا ملججك بججالد اشججور ادد

 حسب المعلومات الواردة في نصوص حولياتِه والتي يمكن اجمالها على النحو االتي:
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 يالدقب( الم 901االولى في العام  العسكرية االشورية الحملة
نيراري ) الثاني( بدأت عالقاتِه العسكرية مع  -في العام الحادي عشر من حكم الملك االشوري ادد

التي استوطنت المنطقة الواقعة شمال  االرامية فسير اولى الحمالت ضد التيمانيين احدى االقوام (13)االراميين
زحفت الى ارض  (16)اشور -اتيم-دور (15))) في ليمو -كما ورد في النص االتي :(14)الفرات االوسط 

مدينة باوزا على سفح جب(  عندتيماني حشد قواته ليستعد للمعروة ادد الا  -انيكلبات الواسعة . نورخ
  (18) .)و( دمرت عرباته الكثيرة(((17)كاشياري وتحاربنا وهزمته من مدينة باوزا الى مدينة نصيبين

لتوثيق  (19)) الثاني( استخدم نظام الج ليمو نيراري  -من تحليل النص يتضح ان الملك االشوري ادد
ادد  -االراميين نورقبل الميالد لضرب تمرد ملك  901تاريخيه العسكري في الجبهة الغربية فتحرك في العام 

التيماني الذي اعلن العصيان ضد السلطة االشورية وعلى ارط مدينة بازوا الواقعة قرب سفوح جبال 
ادد التيماني من  -نور ى الجيشان االشوري واالرامي فكانت الغلبة لالول فهربكاشياري ) طور عابدين ( التق

 ساحة المعركة تاركًا جيشُه الذي تكبد خسائر بج االرواح والمعدات متجهًا صوب معقله مدينة نصيبين.
 قب( الميالد 900الحملة العسكرية االشورية الثانية في العام 

نيراري ) الثاني(  -مواجهة مع الجيش االشوري قرر الملك اددادد التيماني من ال -بعد هروب نور 
القضاء نهائيًا على المتمردين االراميين المتحصنين في مدينة نصيبين فتحرك صوبهم في العام الثاني عشر 
من حكمِه ففرط عليهم حصارًا قاسيًا داخل معقلهم واخيرًا تمكن الملك االشوري من دك اسوار نصيبين ودخلها 

زحفت مرة ثانية الى ارض خانكلبات حاربتهم في  (20)اموقا -)) في ليمو ايال -رًا كما اشار متباهيًا فقال:منتص
  (21) .مدينة نصيبين وصبغت االرض بدماء محاربيهم ...((

نيراري )الثاني( قد خاضت معركة حاسمة  -من النص يتضح بان القوات االشورية بقيادة الملك ادد
ادد على ارط مدينة نصيبين التي صبغت اراضيها باللون االحمر  -ت امرة ملكهم نورضد الجيش االرامي تح

 داللة على كثرة اعداد القتلة اال ان النص لم يذكر مصير ملكهم هل قتل هو االخر ام لم يقتل.؟ 
 قب( الميالد 899في العام  الحملة العسكرية االشورية الثالثة

الثاني( نشوة النصر على االراميين فتحرك في العام الثالث عشر نيراري )  -استغل الملك االشوري ادد
 شكلت خطرًا على المصالح االشورية في الجبهة الغربية هي خوزيرينا (22)من حكمه الخضاع ثالث مدن ارامية

زحفت للمرة   (23)يانينوو )) في ليمو  -فقال عن المدينتين االولى والثانية االتي: وكتموخو اديني -وبيت
ثة الى ارض خانكلبات وسيطرت على مدينة خوزيرينا... اسرت شعوب مدن جب( واشياري... واستلمت الثال

اما عن المدينة (24) .اديني الواقعة على نهر الفرات((–اثنى قرد وبير )و( وانثى قرد صغير من ارض بيت 
  (25) .ود (()) الذي اصبح سيدًا على االرض باكملها ارض وتموخو وجعلها ضمن حد -الثالثة قال:
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 قب( الميالد 898في العام  الحملة العسكرية االشورية الرابعة
نيراري ) الثاني( اعلنت بعش المدن االرامية  -وفي العام الرابع عشر من حكم الملك االشوري ادد

)  نيراري  -التابعة لبالد خانيكلبات عصيانها ضد المملكة االشورية واعلنت انفصالها لذا تحرك ملكها ادد
زحفت للمرة ( 26))) في ليمو لكبيرو -:كما عبر قائالً الثاني( لمعالجة االوضاع المرتبكة في بالد خانيكلبات 

الرابعة الى ارض خانكلبات في ذلك الوقت موقورو نقض قسم االله وتحداني بالحرب وث  بمدينته المحصنة 
يدارا التي يسميها وزحفت الى مدينة و اتيميين ثار ضدي جهزت عرباتي وقو واسلحته وقواته الكثيرة من االرا

ايشي ملك اشور  -ريش-اتو والتي اخذها االراميون بالقوة منذ زمن تجالتبليزر ابن اشورماالراميون راقم
وهو امير سبقني ... بالرغم من انه حفر خندقًا حول المدينة لكنهم اصيبوا بالرعب من اسلحتي الفتاكة 

ذلك الرج( انزلته من قصرة واستوليت على امالكه وجواهر  الثمينة وعرباته  اتو .مدخلت بقواتي مدينة راقم
وخيوله وزوجاته وبناته وابنائه ذلك الرج( ربطته بالسالس( البرونزية واحضرته الى مدينتي اشور هكذا 

 (27) ... ((اعلنت النصر وقوة اشور سيدي على ارض خانكلبات
ن وراء الحملة العسكرية االشورية الرابعة ضد بالد من خالل النص يتبين ان الدافع الديني كا

متحدين القوة    مركزًا لهم راقمماتومدينة موقورو عهدهم فاتخذوا من بقيادة خانيكلبات بعد ان نقش االراميون 
العسكرية للجيش االشوري علمًا ان هذه المدينة سبق وان خضعت لسلطة بالد اشور منذ عصرها الوسيط ) 

 ق.م( 1077 -1115االول( ) )تجالتبليزراشّرَا -آِبل-الملك توكلتي( وتحديدًا ابان حكم ق.م 911 -1500
فغير اسمها القديم راقمماتو المعروف عند االراميين الى اسمها الجديد كيدارا لتعرف بهذه بعد ان دخلها منتصرًا 

ملوك بالد اشور تجاه المدن  التسمية خالل تاريخ بالد اشور وكانت سياسة تغير اسماء المدن متبعة من قبل
 شورية مرة ثانيةعة االخرجت عن الطا اال ان مدينة كيدارا او راقمماتو كما كانت تسمى (28)الخاضعة لحكمهم

( في العام الثاني) نيراري  –دد ا الملك ق.م( لذا تحرك 612 -911مع بداية العصر االشوري الحديث ) 
والتي انتهت بالقاء القبش على زعيم التمرد موقورو ليقتاد اسيرًا  ةقبل الميالد لمعالجة الفوضى السياسي 898

 الى العاصمة االشورية ولم يذكر النص مصير المتمرد االرامي. (29)
 قب( الميالد 897في العام  الحملة العسكرية االشورية الخامسة

بجالد خانيكلبججات نيجراري ) الثججاني( فجي العجام الخجامس عشجر مججن حكمجه ضجد  -انطلجق الملجك االشجوري ادد
زحفت للمارة ... (30)ادنا -اخي -)) في ليمو ادد -التي اخضعها لنفوذِه واستلم االتاوات منها كما اخبرنا قائاًل :

...اصبحت سيد ارض خانكلبات الواسعة واضفتها الى حدود ارضاي وجعلاتهم  كلباتيالخامسة الى ارض خان
  (31) .واستلمت االتاوة ((  باتتحت سلطتي...واعلنت قوة اشور سيدي على ارض خانكل

 قب( الميالد 896في العام  الحملة العسكرية االشورية السادسة
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ختتم الملك االشوري نشاطه العسكري في ارط خانيكلبات في العام السادس عشر من حكمِه بعد ا
زحفت  (32)ندا -)) في ليمو ادد -:ادد التيماني فقال -ان قضى نهائيًا على محرط تمردات االراميين نور

-ادد الا تيماني في مدينة نصيبين ... وعينت هناك اشور -للمرة السادسة الى ارض خانكلبات اسرت نور
ادد حفر خندقًا لم يكن موجودًا من قب( في الصخر حصن المدينة وشيد سورًا -قائد الجيش نور امور -دان

االله اشور السيد العظيم )سيدي(  بقوة. ..احطت بهذا الخندق وتمكنت من اجتياز  ودخلت المدينة.ليحميها
حملت معي ذهبه وامواله وحجارة الجب( )جواهر( والهته وعرباته وخيوله واسلحته استوليت على المدينة و 

  (33) ((ادد مع قواته ورهائن وثيرون الى اشور ...-جلبت معي نور ...
نيراري ) الثاني ( ضد تمرد  -تعد هذه الحملة السادسة واالخيرة التي قادها الملك االشوري ادد

ادد التيماني وهي ايضًا مكملة للحملة االولى عندما كان في مدينة بازوا في العام  -االراميون وزعيمهم نور
ق.م وهاتين الحملتين لم تحقق  900ق.م والثانية عندما هرب وتحصن في مدينة نصيبين في العام  901

ركه الملك االشوري لما يقارب من اربعة سنوات وانشغل باضعاف ادد التيماني فت -اهدافها بالقضاء على نور
ادد التيماني بعد ان خسر حلفائه ووقع  -القوة العسكرية للمدن االرامية واخضاعها والتي اضعفت بدورها نور

نيراري ملك بالد اشور الذي سير اربع حمالت عسكرية ضدهم تمهيدًا للضربة القاصمة له في  -اسيرًا بيد ادد
نيراري )الثاني( العسكرية على ارط خانيكلبات  -قبل الميالد والتي اعتبرت خاتمة لنشاطات ادد 896عام ال

لم يدافع عن مدينة نصيبين امام زحف القوات االشورية   الذي ادد التيماني -بعد ان اسر الجيش االشوري نور
شارة الى قوة اسلحة الجيش االشوري المهاجم للمرة الثانية على الرغم من تحصيناتها الدفاعية وهنا البد من اال

نيراري ) الثاني( مدينة  -التي التصمد امام تقدمِه متانة االسوار او حفر الخنادق، ولكي يعلن الملك ادد
ليحكم باسم سيده حاكمًا عسكريًا فيها  امور -دان -اشور نصبين تابعة لبالده صدرت االوامر الملكية بتعيين

) الثاني( وينفذ اوامره الصادرة من العاصمة االشورية بعد ان انتهى التحدي االرامي بالقاء نيراري  -الملك ادد
ادد عندما وصل اسيرًا الى العاصمة االشورية  -القبش على زعيمهم اال ان النص لم يبين مصير المتمرد نور

ين هزم االرامي))... انا )الذي(  -وقد اشار الملك االشوري تحقيق النصر على االراميين فقال:
  (35).(((34)اخالمو

نيجراري ) الثجاني( ضجد  -مما تقدم نالحظ ان دوافع الحمالت العسكرية االشورية التي سيرها الملجك ادد
واالنفصججال عججن جسججم  التمججرداتالجبهججة الغربيججة عمومججًا واالراميججين خصوصججًا تنوعججت مججابين الدينيججة او اعججالن 

راري ) الثججاني( بكججل مججا لديججه مججن قججوى لالنقضججاط علججيهم والقضججاء نيجج -المملكججة االشججورية لججذا سججعى ملكهججا ادد
وغيرها الجى مقاطعجات يدارا )راتامماتو( ونصيبين كخوزرينا و على تحدياتهم فحول الكثير من المدن االرامية كج 

دانججت بالطاعججة والججوالء للتججاج االشججوري وعججين علججيهم الحكججام وارسججلوا اتججاواتهم الججى العاصججمة االشججورية بعججد ان 
 تخلص من زعمائهم.

حققت هذه الحمالت العسجكرية اهجداف سجتراتيجية لمسجتقبل بجالد اشجور توضجحت خجالل عصجر خلفجاء و 
 نيراري ) الثاني( مع مدن وممالك الجبهة الغربية والتي يمكن اجمالها على النحو االتي: -الملك االشوري ادد
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ذي كان يهجدده فجي المنجاطق الغربيجة فجأمن نيراري ) الثاني( الخطر االرامي ال -االول: أنهى الملك ادد
بعجججد  سجججيا الصجججغرى ا منجججاطق فجججي فضجججاًل عجججن الممالجججكراميجججة اال ممالجججكوسجججالمتها مجججن هجمجججات ال مملكتجججهِ  حجججدود
 .ا لهدايا الطاعة والوالءودفعهشورية بالسيادة اال اعترافها

البحجر المتوسجط بعجد  نيراري ) الثاني( امجل االشجوريين فجي الوصجول الجى سجاحل -ثانيًا: جدد الملك ادد
 -1115)  تجالتبليججزر االول(اشججّرَا )-آِبججل-تججوكلتيانقطججاع دام حججوالي مائججة وتسججعة وثمججانون عامججًا فبعججد وفججاة 

قبل الميالد اذ انتصر  1100ق.م( الذي يعد اول ملك اشوري يصل الى البحر المتوسط بحدود العام  1077
وبوفاتججِه تقلججص  (37)ومججارس عمليججات الصججيد البحججري (36)ت مججنهمعلججى الممالججك االراميججة والفينيقيججة واسججتلم االتججاوا

النفوذ االشوري واعلجن االراميجون والفينقيجون عصجاينهم ضجد المملكجة االشجورية وبفضجل الجهجود العسجكرية للملجك 
نيراري ) الثجاني( امنجت الجبهجة الغربيجة وانهجى القجوة االراميجة تمهيجدًا للوصجول الجى سجاحل البحجر المتوسجط  -ادد

بحجوالي ثالثجة عشجر عامجًا عنجدما تمكجن حفيجده نيراري ) الثجاني(  -انية فتحقق الحلم االشوري بعد وفاة اددمرة ث
مجججن الوصجججول الجججى ميجججاه البحجججر  (38) ق.م( 859 -883)آبجججِل )آشجججور ناصجججربال الثجججاني(-ناصجججر-آشجججورالملجججك 

شججوري الحججديث ) المتوسججط فعججده التججاريخ اول ملججك اشججوري يصججل الججى البحججر المتوسججط بججين ملججوك العصججر اال
الوصجججول  تجالتبليججزر االول(اشجججّرَا )-آِبججل-تجججوكلتيق.م( وثججاني ملججك بعجججد ان سجججل سجججلفه الملججك  612 -911

 .-كما ذكرنا سابقاً  -ق.م(  911 -1500)  االول لالشوريين خالل عصرهم الوسيط الى البحر المتوسط
البحجر  لجىابتجأمين طجرق التججارة ة لجبالدِه نيراري ) الثاني( تحقيق منافع اقتصادي -ثالثًا: اراد الملك ادد

 ( 39) .ير المواد األولية الالزمةومن ُثم توف سيا الصغرى ا المتوسط ومناطق
نيراري ) الثاني( اخضاع المدن الغربية لسلطة سار على نهج سلفِه  -ولكي يعلن الملك االشوري ادد 
مدينججة ارازيكججي التججي  الججذي مججارس عمليججات صججيد الحيوانججات البريججة فججي تجالتبليججزر االول(اشججّرَا )-آِبججل-تججوكلتي

نيججراري ) الثججاني( فججي  -كانججت تمثججل مرعججى ومكججان مناسججب لحيججاة الحيوانججات الوحشججية التججي اوردهججا الملججك ادد
))... ثيران وحشية قوية قرب مدينة ارازيكي الواقعة قبالة بالد حاتي عند حافاات جبا( لبناان -:النص االتي

اد ثورًا وحشيًا صاغيرًا وجماع قطعاان منهاا وقتلات فاياًل بقوساي وامساكت بااخرت حياة وج ات بهاا الاى واصط
اسدًا بشجاعة واقدام من علاى عرباة الصايد او بارمح وهاو علاى قدمياه... قتلات  120مدينتي اشور وقت( 

 .(40) يام البرد ...((اسود بالرماح ووانت االلهه قد امرته بان يصطاد لها )االلهه( في الجبال الشاهقة في ا
نيجراري ) الثججاني( جلججب الحيوانججات البريجة التججي اصججطادها وهججي حيججه  -مجن الججنص يتضججح ان الملججك ادد

الجججى بجججالد لتحجججبس داخجججل اقفجججاص وتعجججرط امجججام ابنجججاء شجججعبِه لتكجججون حجججدائق للحيوانجججات لالسجججتمتاع بمشجججاهدها 
وامسكت اربعة فيلة ... وفاي المديناة .. رية قوية ذات قرون .امسكت تسعة ثيران ب))... -وبجمالها فقجال :

  (41) .الداخلية )اشور( وونت قطعانًا من االسود والثيران البرية والفيلة... والنعامات((
بجالد اشجور خجالل عصجرهم  كو شجهرة ملجهذه الحيوانات المفترسة وخاصًة االسؤد عكست وان اصطياد 

 -883) )اشججور ناصججر بججال الثججاني( )الثججاني(آبلِ -ناصججر-آشججورق.م( والسججيما الملججك  612 -911الحججديث ) 
 القوةا يتمتعججان بججكانججالججذان  (ق.م 626 -668)(اشججور بانيبججال) آباا(  -بااان  -آشااورو وخليفتججه الملججك  ق.م( 859
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الجسججدية والقججدرة علججى تججرويش الحيوانججات المتوحشججة لججتعكس حالججة التججرف اواًل واثججارة الرهبججة فججي نفججوس االعججداء 
 من رموز القوة والهيبة.ثانيًا بما يعبر عنه االسد 

 
 

 الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية:ثالثًا: 
نيجراري ) الثجاني( فجي العجام السجابع عشجر مجن حكمجه حملجة عسجكرية صجوب  -سير الملجك االشجوري ادد

 (44))) فاااي الشاااهر -فقجججال:  (43)واقلجججيم خجججابخو (42)كوممجججوالجبهجججات الشجججمالية والشجججمالية الشجججرقية قاصجججدًا مدينجججة 
توجهات لتقاديم العاون الاى مديناة وومماو قادمت  اكاا–االال  -، فاي ليماو اناافاي الياوم الخاامش عشارالساابع 

القارابين لاللاه ادد فااي مديناة وومماو ساايدي احرقات ارض خاابخو اعااداء مديناة وومماو اخااذت ممتلكاات هااذ  
  (45) البالد وفرضت عليهم الضرائب..((

) الثاني( قد حدد تاريخ الحملة في اليوم الخامس عشر نيراري  -كاتب الملك اددمن تحليل النص يتضح ان 
( 46)من شهر تاشرتو والذي يكون تسلسله السابع ) وكما هو مثبت في النص اعاله ( بين اشهر السنة االشورية

اي يمكن كتابة تاريخ  (47)اكا تولى وظيفة الليمو في هذا العام -االال -قبل الميالد وذلك الن انا 895من العام 
وضع حد لتدخالت بالد خابخو في  ،اما هدفها (48) ق.م ( 895/  3/  15لحملة رقمًا كاالتي: هذه ا

نيراري )الثاني( الذي لبى النداء فقدم دعمه  -االوضاع الداخلية لمدينة كوممو بعد ان استنجدت بالملك ادد
عامل باحترام مع الهتهم الكامل واسناده للسلطة الحاكمة في مدينة كوممو فدخل معابدها وقدم القرابين وت

ال ان اوبذلك أمن كوممو من خطر اعدائها بالد خابخو،  لكسب ود سكانها متبعًا معهم سياسة التسامح الديني
تلك المناطق ما لبثت أن تمردت مرة اخرى على السلطة االشورية فأمتنعت عن دفع اتاوتها لذا وجه الملك 

 -ليمو شمش وفي شهر نيسان))  -ضدهم كما ورد في النص:نيراري ) الثاني( حملة عسكرية ثانية  -ادد
،  كوننواسادو ، ساتكوروزحفت للمرة الثانية إلى مدينة ووممو . فتحت ، أحرقت وحطمت مدن (49)ابويا

  (50) تابسيا ، مدن ارض خابخو عند أطراف مدينة ووممو التي امتنعت عن إرسال االتاوة من الخيول((.

ت بدعم االله اشور سيدي من الجانب االخر من الزاب االسف( الى اقليم )) زحف -وفي نص اخر قال:
 ،(51) لولومو في ارض خابخو )و( زاموا ، والى اقصى حدود ارض نامرو...((

نيراري ) الثاني( قد سير حملته العسكرية في شهر  -من النص االول يتبين بان ملك بالد اشور ادد
ابواد لم يرد ضمن قوائم الليمو ابان سنوات حكم  -بط الن اسم شمشاال انه لم يحدد السنة بالض(52)نيسانو

الملك االشوري لكن على مايبدو بان هذه الحملة قد جرت في السنة التالية من تاريخ الحملة االولى الن شهر 
في  نيسانو يكون تسلسلة االول بين االشهر االشورية وهو بداية السنة فمن الطبيعي ان تكون هذه الحملة ارخت

 ق.م في الشهر االول نيسانو. 894عام 
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نيراري ) الثاني( ملك بالد اشور لقب نفسة بالقاب تعكس قوته فقال متفاخرًا  -وبعد ان امتد نفوذ ادد
))  -:،وفي موضع قال متباهياً  (53) القوي، ملك الكون، ملك بالد اشور...((الملك  نيراري، -)) ...ادد -:

  .  (54) الملك القوي، ملك بالد اشور، ملك الجهات االربعة...((نيراري، الملك العظيم، -ادد
نيراري ) الثاني( االلقاب الملكية كج الملك القوي، ملك الكون، الملك العظيم، ملك بالد  -ان اتخاذ ادد

اشور واخيرًا ملك الجهات االربعة دليل تاريخي واضح على اتساع خارطة المملكة االشورية لتشمل جهات 
 القديم. العالم

 الخاتمة:
ق.م( وهجو  612 -911نيراري )الثاني( اول ملوك بجالد اشجور خجالل عصجرها الحجديث )  -يعتبر ادد

ق.م( ورث العججرش االشججوري مججن ابائججه واجججدادِه فحكججم الججبالد  745 -911مؤسججس المملكججة االشججورية االولججى ) 
قبجل المجيالد تمكجن خاللهجا  891العجام  قبل الميالد حتى 911لما يزيد عن عقدين من الزمان ارخت من العام 

مجن توسججيع دائجرة حكمججه ووضججع اللبنجات االولججى للسياسجية االشججورية والتوسججع صجوب جهججات العجالم القججديم خججالل 
 عصور ابنائِه واحفاذِه من الملوك االشوريين.

لججت بهججا فجججي العصججر ا شجججوري منقججذ الججبالد مجججن جملججة المصججاعب التجججي حنيججراري ) الثجججاني(  -يعججد ادد
 العجرش ئجهِ شجور منحجى جديجدًا باعتالااتخجذت األوضجاع السياسجية فجي بجالد  الجذ ق.م( 911 -1500)  الوسيط
 ق.م(. 891 -911مابين ) 
 كانججت التججي االراميججة بعججدة حمججالت عسججكرية ضججد األقججوام (الثججاني) نيججراري  –دد الملججك االشججوري ا قججام 

 السياسي لمملكتِه فامن حدوده الخارجية. كيانالتهدد 
غججارات  نيججراري ) الثججاني( مججابين دينيججة او -العسججكرية التججي سججيرها الملججك ادد الحمججالت دوافججع ختلفججتا

 بغية ضمان أمن حدود بالد آشور وسالمتها. والتوسع الخارجي تأديبية وعمليات استحواذ على غنائم
ة تججدل علججى نيججراري ) الثججاني( مجموعجة مججن االلقججاب الملكيجة ذات مججدلوالت سياسججية وعسجكري -اتخجذ ادد

 امتداد الخارطة السياسية لبالد اشور من المناطق الغربية حتى بالد بابل ومدن العراق القديم الجنوبية .
 -1-الجدول رقم 

 ساااااماء ماااااو فيا نياااااراري )الثااااااني( وفااااا  تسلسااااا( -يباااااين تااااااريك حكااااام الملاااااك االشاااااوري ادد ولجاااااد
 (55)(.الحولياتليمو)

سنوات حكم الملك 
نيراري  -االشوري ادد

 الثاني()

اسم مو ف ليمو  اسم مو ف الليمو
 باالتيني

 سنة توليه و يفة ليمو

نيراي  -دد ا السنة االولى
 )الثاني( الملك

Adad–

nirari(konig) 
 ق.م 911

 ق.م Se i –Assur 910 شورا–شي السنة الثانية
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 –داني  -شور ا السنة الثالثة
 ناني

Assur - danni- 

[nann] i 
 ق.م 909

–ديني  -شور ا بعةالسنة الرا
 مورا

Assur - din [i- 

am] ur 
 ق.م 908

 ق.م barmu (?) 907 بارمو السنة الخامسة
 ق.م Abi - [ ... ] 906 ]...[ -بي ا السنة السادسة
 ق.م Assur–taklak 905 كالكتا–شور ا السنة السابعة
 Q[urdi - ili] ma إيليما–قوردي السنة الثامنة

(?) 
 ق.م 904

 ق.م 903 ?  تاسعةالسنة ال
 ق.م 902 ?  السنة العاشرة

–ماتي  -دور  السنة الحادية عشر
 شورا

[Dur - mati - A
v
s 

- 
v
sur] 

 ق.م 901

 (مو) –ي - يلا السنة الثانية عشر
 اجقا–

[Ili - e - (mu) - 

qaja]
 (56) 

 ق.م 900

[Ninuaja] اجانينو  السنة الثالثة عشر
 (57)

 ق.م 899 
[ur - Likberu] لكبيرو –ور ا السنة الرابعة عشر

 (58)
 ق.م 898 

 - Adad - aha] ديناا–خا ا -دد ا السنة الخامسة عشر

iddina] 
 ق.م 897

 ق.م 896 [Adad - dan] دان –دد ا السنة السادسة عشر
[Ina - ilija - allak] أالك –اجايل -نا ا السنة السابعة عشر

 

(59) 
 ق.م 895

 ق.م 894 [Ili- …ja] جا– ... -ايلي  السنة الثامنة عشر
 –نابشتا  -ايلي  السنة التاسعة عشر

 وصرا
[Ili- napista - 

usur] 
 ق.م 893

 ق.م sarra - [...] 892 - [...] ..[ -شارا  -.]. السنة العشرون 
 Ni(m)urta- zarme زارمي –ننورتا  السنة الحادية والعشرون 

? 
 ق.م 891

 ق.م b - eter - 890 [Ta] –ر تيا -طاب  السنة الثانية والعشرون 
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 ? ur [Ass] شورا

 ق.م Assur- lakinu 889 الكانو-اشور السنة الثالثة والعشرون 
 
 
 

 -من خالل استقراء الجدول يتبين امران هما:
ق.م(  889 -911نيراري )الثاني( قد حكم بالد اشور ثالث وعشرون عامًا ُأرخت مابين ) -اواًل: ان الملك ادد

فضاًل عن جميع المصادر التي درست التاريخ  RIMA , Vol.2يات الملكية االشورية والمنشورة في اال ان الحول
 ق.م(. 891 -911االشوري اكدت بانه  حكم بالد اشور احدى وعشرون عامًا ُأرخت مابين )

ري نيرا -ثانيًا: هناك اختالف في اسماء بعش الموظفين مقارنًة مع ماورد في نصوص الملك االشوري ادد
 )الثاني( ويبدو ان سبب هذا االختالف يعود الى ترجمة النص المسماري مابين اللغتين االلمانية واالنكليزية.

(60) 
 -2-الجدول رقم 

 (61)المستخدمة في الوقت الحاضر االشهردول يبين تسلس( االشهر االشورية بالمقارنة مع ج

االشهر المستخدمة في الوقت  االشهر االشورية التسلس(
 حاضرال

1 Nisanu )نيسانو( March- April 

2 Ai(a)ru )ايارو ( April- May 

3 Simanu )سيمانو( May- June 

4 Duzu )دوزو( June- July 

5 Abu )ابو( July- August 

6 Ululu )يوليو( August- September 

7 Tasritu )تاشيرتو( September- October 

8 Arahsamna 
 )اراخسامنو(

October- November 

9 Kislimu )كيسليمو ( November- December 
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10 Tebelu )طيبتو ( December- January 

11 Sabalu )شاباتو( January- February 

12 Addaru )اددارو( February- March 
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 حواشي البحث:
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(1) RIMA , Vol.2, No:1002, P.161. 

علجى الضججفة اليمنججى لنهجر دجلججة وتعججرف خرائبهجا اليججوم بقلعججة الشجرقا  لهججا قدسججية خاصجة لججدى الملججوك  مدينججة اشججور تقجع
الرغم مجن على  ة االشوريةمملكوبقيت اشور عاصمة ال ودفنهم االشوريين فهي موطن اإلله القومي اشور وفيها يتم تتويج الملوك

اشجور قدسجيتها ججج بقيجت ل شجروكين ) خورسجيباد( -مثجل نينجوى وكلجُخ ) النمجرود( واخيجرًا دور لجديدةانتقال مقر الحكم إلى العواصم ا
وهناك من يرى بان اسمها موخوذ من اسم االلجه اشجور حجول ذلجك ينظجر: ذلجك ينظجر:  المتمثلة بمعابدها والسيما معبد اإلله اشور

 3( ، ص 1960سفر ، فؤاد ، اشور ، ) بغداد ،
ثججم م  1840اليججارد عججام  اشججور فنقججب فججي مدينججة نكليججز وااللمججان بالتعججاون مججع العججراقيين اعمججال التنقيبججاتى االقججد ُأجججر   

ق.م(، كمججا حفججر هرمججز  824 - 858) (شلمنصججر الثالججث اشججريد ) -الملججك شججلمان واخججرج تمثججالم  1847اسججتانف العمججل عججام 
 م1913م حتججى العججام 1904مججن العجام مجان خججالل ونقججب األلم  1878و أعقبجه المنقججب جججورج سجميث عججام م  1853رسجام عججام 

حجول وزارهجا الرحالجة والسجواح  ( م 1990-1989( و)م 1989-1988) ين التنقيبيجينواشترك العراقيون مع األلمان في الموسجم
 . 24( ، ص1987صالح ،  قحطان رشيد ، الكشاف األثري في العراق، )بغداد ،ذلك ينظر: 

(2) RIMA , Vol.2, No: 1-6, P.162. 
(3) RIMA , Vol.2, No: 5- 7 , P. 143.  
(4) Radner, K, &to others, The Prosopography of the Neo- Assyrian Empire, Vol. I, (Finland, 1998), P. 30-31. 

كمججا عججرف بصججيغة اددو  Adadعرفججة االكججديون باسججم اداد  Iskurادد الججه العواصججف القججوي وعججرف عنججد السججومريين باسججم اشججكور
Addu  وادداAdda  وعججرف عنججد السججاميين ويججرWer وميججر Mer  وعبدتججه اغلججب شججعوب الشججرق االدنججى بصججفته الججه العواصججف

)انجو( او ابجن االلجه انليجل  ANوهجو ابجن االلجه ان  Buriasوالكشيين عرفجوه باسجم بوريجاش  Tesupوقورن باله الحوريين تيشوب 
Enlil وزوجته االلة شاالSala  التي عوملت كزوجة لالله دكانDagan ايضًا. ولمزيد من التفاصيل ينظر : 

Black, J, &, Green, A, Gods, Demons and Symbols Ancient Mesopotamia,  

( London, 1993), 110. 

(5) RIMB ,Vol.2,  P.100. 
(6) Brinkman , J . A , A Political of Post-Kassite Babylonia 1158-722 B. ,(Roma,1968), 178. 

الجغرافي لمدينة الدير ) بجدره( وبجاقي المجدن التجي ورد ذكرهجا فجي البحجث ينظجر الخارطجة المرفقجة فجي نهايجة  لالطالع على الموقع
 البحث.

(7) RIMA , Vol.2 , No: 26-29 ,p.148. 
وهي التسمية التي اطلقها الكشيون على بالد بابل منذ النصف الثاني من االلف الثاني قبل المجيالد وقجد  ذكرتهجا النصجوص  (8)

 الشورية حتى نهاية القرن السادس قبل الميالد.الملكية ا
 

(9) RIMB   ,  Vol.2, P.101. 
(10) Brinkman , J . A. , Op. cit , p.181. 

 .132( ،ص2011،)دمشق ، 1محان ، محمد سياب ، المعاهدات السياسية في العراق القديم ،   (11)
ادي الخججابور والبلججيخ وقججد بلغججت مججن تقججع خانيكلبججات شججمال مججابين الرافججدين اغلججب السججكان مججن الحججوريين وكججان مركزهججا و  (12)

القوة بحيجث انهجا بسجطت نفوذهجا علجى بجالد اشجور لمجا يقجارب قجرن ونصجف مجن الزمجان وعرفجت بالنصجوص االشجورية باسجم مملكجة 
ميتاني حول ذلك ينظر: باقر، طه ، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين، الجزء االول، 

 .488( ، ص 1986ة االولى، ) بغداد، الطبع
(13) Kuhrt , A . , The Ancient Near East C . 3000 – 300 B . C , vol 2 , London & New York , 2002 , p. 481 . 

 .109ص (،1979(، ترجمة عامر سليمان، ) موصل، 1962، )لندن، 1  ساكز، هاري، عظمة بابل، (14)



                                                                                      مجلة البحوث والدراسات األثرية              

 (2019سبتمبر ) العدد الخامس

33 

                                                                                                                                        

وين تججاريخهم وذلججك بجان تسججمى السججنة باسججم موظججف رفيججع المسججتوى فججي الججبال  الججج ليمججو طريقججة اسججتخدمها االشججوريون لتججد (15)
االشجوري وغالبجًا مايتسجلم الملجك نفسجه وظيفجة الليمجو فجي السجنة االولججى مجن حكمجِه ومجن ثجم يتنجاوب علجى وظيفجة الليمجو ولمجدة سججنة 

ايججة االحتفججاالت الدينيججة االشججورية واحججدة كبججار الشخصججيات الججذين يتمتعججون بمكانججه مهمججة داخججل القصججر النهججم سيشججرفون علججى رع
ولمزيد من التفاصيل ينظر: العبادي، معاذ حبش خضر، الحوليات الملكية في العصر االشوري الحديث دراسة تحليلية ، رسالة 

 .2006ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية االداب جامعة الموصل 

نيجراري )  -يفة الج ليمو وسنة كل موظجف خجالل مجدة حكجم الملجك اددولالطالع على اسماء الموظفين االشوريين الذين تسلموا وظ
 المرفق نهاية البحث. -1-الثاني( ينظر الجدول رقم 

 المرفق نهاية البحث.  -1-ق.م ينظر الجدول رقم  901اشور وظيفة الليمو سنة  -ماتي -تولى دور (16)
ينظججر الخارطججة المرفقججة  ي ) طججور عابججدين(تقججع مدينججة نصججيبين فججي اسججيا الصججغرى اعججالي الخججابور جنججوب جبججال كاشججيار  (17)

 نهاية البحث.
(18) RIMA , Vol.2, No:39- 41, P.149. 

ق.م، بحججث  891 -911نيججراري ) الثججاني(  -ادد الحديججدي، احمججد زيججدان، الحججس التججاريخي فججي كتابججات الملججك االشججوري  (19)
ب جامعجة واسججط العججدد الرابجع عشججر السججنة منشجور فججي مجلجة الرك للفلسججفة واللسججانيات والعلجوم االجتماعيججة تصججدر عجن كليججة االدا

 .147 -142، ص2014السادسة حزيران 
 المرفق نهاية البحث. -1-ينظر الجدول رقم  ق.م 900اموقا وظيفة الليمو في سنة  -تولى ايال (20)

(21) RIMA , Vol.2, No:42- 44, P.149. 
يني وكتموخو التي اخضعها الملك االشوري اد –لالطالع على المواقع الجغرافية للمدن االرامية الثالثة خوزيرينا، بيت  (22)
 ق.م ينظر الخارطة المرفقة في نهاية البحث. 899نيراري ) الثالث( في العام  -ادد
 المرفق نهاية البحث.  -1-ق.م ينظر الجدول رقم  899تولى نينوواي وظيفة الليمو في سنة  (23)

(24) RIMA , Vol.2, No:45- 48, P.149- 150. 
(25) RIMA , Vol.2, No:26-29, P.148. 

 المرفق نهاية البحث. -1-ق.م ينظر الجدول رقم  898لكبيرو وظيفة الليمو في سنة  (26)
(27) RIMA, Vol. 2, No: :49- 60, P.150. 

الحديدي، احمد زيدان، منجزات الملوك االشوريين العماريجة فجي لمزيد من االطالع عن سياسة تغير اسماءالمدن ينظر: (28)
، بحججث منشججور فججي مجلججة دراسججات تاريخيججة تصججدر عججن كليججة التربيججة للبنججات جامعججة ق.م 612 -911البلججدان المجججاورة مججابين 

 .24 -21، ص2013البصرة ، العدد الخامس عشر كانون االول لعام 
استندت السياسة االشورية الى حقيقة التخلص من اعدائهم ملوك العالم القديم النهم يمثلون مراكز القيادة ورموز الحكم  (29)

شور على مطاردتهم ليقتادوهم اسرى مكبلين بالسالسل ويرحلون الى بالد اشجور ليجتم االحتفجاالت بالنصجر لذا حرص ملوك بالد ا
وهناك من الملوك من يقتل بارط المعركة ولمزيد من االطالع على سياسة اسر الملوك وقجتلهم ينظجر: الحديجدي، احمجد زيجدان، 

ق.م، بحججث منشججور فججي مجلججة دراسججات فججي التججاريخ واالثجججار  612 -911السياسججة االشججورية تجججاه ملججوك الشججرق االدنججى القججديم 
 . 624 -617، ص 2017لسنة  62تصدر عن جامعة بغداد كلية االداب، العدد 

 المرفق نهاية البحث. -1-ينظر الجدول رقم  ق.م 897حاكم مدينة اشور وظيفة الليمو سنة  ادنا -اخي -اددتولى  (30)
(31) RIMA, Vol.2, No: 49- 60, P.150; No:97-104, P.152- 153. 

 المرفق نهاية البحث. -1-ينظر الجدول رقم  ق.م 896وظيفة الليمو سنة  دان -اددتولى  (32)
 

(33) RIMA , Vol.2, No:62- 79, P.150- 151. 



                                                                                      مجلة البحوث والدراسات األثرية              

 (2019سبتمبر ) العدد الخامس

34 

                                                                                                                                        

نيجراري االول  -ورد مصطلح اخالمو للتعبير عن القبائل االرامية الول مرة في الكتابات االشجورية عنجدما تفجاخر الملجك ادد (34)
))... قهااار مجااااميع اخالماااو  -ق.م( الجججذي اشجججار: 1308 -1319ايلجججو ) -ديجججن -ق.م( بانججججازات والجججده ارك 1275 -1307)

ق.م( انججه دمججر حلججف مكججون مججن مملكتججي خانيكلبججات والحثيججة مججع  1245 -1274ويججذكر الملججك شلمنصججر االول )والسااوتي...(( 
مااااري وعاناااات  )) ... اخضاااعت لسااايطرتي اراضاااي -ق.م( فقجججال: 1208 -1244ننورتجججا )االول(  -اخالمجججو، امجججا الملجججك تجججوكلتي
ق.م( قججوات اخالمججو، امججا الملججك تجالتبليججزر االول  1116 -1133كمججا سججحق اشججور ريججش ايشججي ) ورابيقااو وجبااال اخالمااو...((

وانقطجع ذكجرهم لمجا تبقجى  ارامياين...(( -مرة اثر اخالماو 28)) ... اجتزت الفرات  -ق.م(( فحاربهم اذ قجال: 1077 -1115)
سجججنوات العصجججر االشجججوري الوسجججيط لمزيجججد مجججن التفاصجججيل عجججن اخالمجججو االراميجججين ينظجججر: منصجججور، ماججججدة حسجججو، الصجججالت  مجججن

 .20 -14، ص1995االشورية االرامية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية االداب جامعة بغداد 
(35) RIMA , Vol.2, No:30- 33, P.148- 149. 

ق.م، بحث منشور في مجلجة سجومر  612 -1115الشوري في المدن الفينيقية مابين الحديدي، احمد زيدان، التوسع ا (36)
 .234، ص 2012تصدر عن وزارة السياحة واالثار الهيئة العامة لالثار والتراث بغداد المجلد السابع والخمسون لسنة 

(37) RIMA , Vol.2, No: 16- 25, P.37 . 

 
ق.م، رسججالة ماجسججتير غيججر منشججورة مقدمججة الججى كليجججة  859 -883الججراوي، شججيبان ثابججت، اشججور ناصججر بججال الثجججاني   (38)

 .121 -119، ص1986االداب جامعة بغداد 
 .107(، ص1999(، ترجمة عامر سليمان ، ) بغداد، 1984ساكز، هاري، قوة اشور، ) لندن،  (39)

(40) ARAB, Vol. I, No: 392. P. 121- 122.  
(41) RIMA, Vol.2, No: 122-127, P.154.  

اقعة عند الزاوية الشمالية الشرقية من الحجدود العراقيجة التركيجة حاليجًا ينظجر الخارطجة المرفقجة نهايجة الو كوممو تقع مدينة   (42)
 البحث.

 

ينظر الخارطجة المرفقجة فجي  شرق تركيا الحاليةجنوب المنطقة الممتدة من غرب بحيرة أورميا الى  يقع اقليم خابخو في  (43)
 نهاية البحث.

شهرًا تبدأ بالشهر االول نيسانو حيث تقام احتفاالت عيد اكيتو في البالد وتنتهي  تكونت السنة االشورية من اثنا عشر  (44)
 المرفق في نهاية البحث. -2-بشهر اددارو ولالطالع على تسلسل االشهر عند االشوريين ينظر الجدول رقم 

(45) RIMA , Vol.2, No:91- 93, P.152. 
 المرفق نهاية البحث  -2-رية حول ذلك ينظر الجدول رقم ياتي تسلسل شهر تاشيرتو السابع ضمن قائمة االشهر االشو  (46)
 المرفق نهاية البحث. -1-ينظر الجدول رقم  (47)
ق.م، مصجدر  891 -911نيجراري ) الثجاني(  -ادد الحديدي، احمجد زيجدان، الحجس التجاريخي فجي كتابجات الملجك االشجوري  (48)

 .146سابق، ص 
نيجراري )الثجاني( حجول ذلجك  -نوات حكجم الملجك االشجوري اددابويجا ضجمن قائمجة مجوظفي الليمجو ابجان سج -لم يرد ذكر شجمش (49)

 المرفق نهاية البحث. -1-ينظر الجدول رقم 
(50) RIMA , Vol.2, No:94- 96, P.152. 
(51) RIMA, Vol.2, No:23- 25, P.148. 

 المرفق نهاية البحث -2-ياتي تسلسل شهر نيسانو االول ضمن قائمة االشهر االشورية حول ذلك ينظر الجدول رقم  (52)
(53) RIMA, Vol.2, No: 1- 3, P.159. 
(54) RIMA, Vol.2, No:1-4, P.143. 
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 الجدول نقاًل عن: (55)
Ebeling , E, &Meissner, B, Eponymen, RLA , Band, 60 - 63 ,( Berlin leipzig , 1938), P.418.                                      

                                                                              

 Ili-emuqaiaنيراري )الثاني( على النحو االتي  -ورد االسم في الحوليات الملكية لج ادد (56)
 

 .Ninuaiiaنيراري )الثاني( على النحو االتي  -ورد االسم في الحوليات الملكية لج ادد (57)
 .Likberuي نيراري )الثاني( على النحو االت -ورد االسم في الحوليات الملكية لج ادد (58)
 Ina- iliia-allakنيراري )الثاني( على النحو االتي  -ورد االسم في الحوليات الملكية لج ادد (59)
ق.م، مصجدر  891 -911نيجراري ) الثجاني(  -ادد الحديدي، احمجد زيجدان، الحجس التجاريخي فجي كتابجات الملجك االشجوري  (60)

 .157سابق، ص
 الجدول نقاًل عن: (61)

ARAB, Vol . 2 , P.499.                                                                                                   
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 من مقبرة كيتى الصحيمنظر إعداد الطعام 
The Scene of Preparing the Healthy Food from Kety Tomb 

 أ.م.د/ أيمن وهبى طاهر                                                            
 الهنصورةجاهعة  -كمية اآلداب                                                           

  :ملخص البحث
الهدينة بهصر الوسطٍ أحداثا ىاهة خالل نيايات عصر الدولة القديهة واثناء عصر  ىناسياإشيدت هنطقة 

هن الحكام الهحميين فرضوا سيطرتيم عمٍ هصر السفمٍ وهصر الوسطٍ  خرج هنيا هجهوعة‘األول  االنتقال
تصار اىل طيبة وتدهير هدينة أىناسيا الهدينة ودارت بينيم وبين حكام طيبة صراعات وحروب انتيت بان

هقر حكم هموك األسرات التاسعة والعاشرة . اقام هجهوعة هن كبار الهوظفين هقابرىم فٍ تمك الهنطقة بالقرب 
 سبانية.هن هقر حكم هموكيم وتم كشف العديد هن ىذه الهقابر بهعرفة البعثة اإل

وهحفوظة حاليا  31كتمة هن هقبرة الهدعو كيتٍ رقم  عمٍ الهناظر الهصورة تتناول الورقة البحثية أحد
وسوف يتضح ذلك هن خالل وصف  الصحيوىذا الهنظر يعبر عن إعداد الطعام  الهصريبالهتحف 

األول وها  االنتقالفترة  فيوترجهة الهنظر والنصوص الهصاحبة ودراسة تفاصيل الهنظر وهقارنتو بهثيالتو 
 بعدىا .

 -البمح –األواني–األسهاك  -اإلنتقال األول عصر–القرابين -ىناسيا الهدينةإ -كيتٍ الكلمات الدالة:
 .الصحيالطعام 

:Abstract 
The site of Ihnasia El-medina at Middle Egypt witnessed many important actions 

happened during the Old Kingdom and First Intermediate Periods, the local rulers 

from this city ruled Lower and Middle Egypt, Many conflicts and wars occurred 

between them and the rulers from Thebes ended with the victory of Theban rulers 

and destruction of Ihnasia El-Medina the residence of the kings of the ninth and 

tenth Dynasties. 

Many officials built their tombs at this site near to the residence of their rulers, 

these tombs discovered by the Spanish mission. 

The present paper deals with one of the scenes depicted on a fragment from the 

tomb of Kety Nr.13 which is kept in the Egyptian Museum, this scene represents   

a healthy food preparation which will be clear by description and translation of the 

scene and accompany texts and studying the details of the scene and compare it 

with its similarities from the First Intermediate Period and later. 

Key Words: Kety-Ihnasia El-Medina- offerings- first Intermediate Period-fish- 

vessels- dates- healthy food. 
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 مقدمة 
كييم  31بحييوالٍ  تبعييد عيين هدينيية بنييٍ سييويف الحالييية هحافظة بنٍ سًيف كييزإحدٌ هرا ىيييإىناسيييا الهدينيية 

شيييرقا وخيييط طيييول  15‘13وكيييوم العقيييارب وسيييدهنت عنيييد خيييط عيييرض  إىناسييييا وتشيييهل هنييياط  ،إليييٍ ال يييرب
 هصر ًكييهم ةييعناي هًضع كانت فقد ألىهيتياً ًنظرا، يًسف لبحرتقع عمٍ الجانب الشرقٍ ‘ شهاال1‘92
 3.صايخ بًجو عشرة الثانية األسرة ًهمًك ، عان بًجو القدين الهصري التاريخ لطًا

الهصيييادر الهصيييرية القديهييية هنيييذ عصييير األسيييرة األوليييٍ وازدادت أىهيتييييا خيييالل عصييير  فيييي إىناسيييياُعرفيييت 
األول حين تصدرت الهشيد وأصبح حكاهيا هموكا عمٍ هصر السفمٍ والوسيطٍ حتيٍ حيدود أبييدوس  االنتقال

ودارت صييراعات بييينيم وبييين حكيييام طيبيية الييذين كانييت لييييم ال مبيية فييٍ النياييية وأسسيييوا األسييرة الحادييية عشييير 
وىجرىييا أىميييا ثييم اسييتعادت هكانتيييا فيهييا بعييد خييالل إىناسيييا كانييت هيين نتييا ا ىييذا الصييراع أن دهييرت هدينيية و 

 9.والروهاني الدولة الحديثة والعصر الهتأخر ووصمت ذروتيا خالل العصر البطمهٍ
فيييو إلييٍ ُعبييد ‘ هعبييدا لي الهعبييود اليير يس إلىناسيييا ىييو اإللييو حريشييف الييذب اتخييذ رأس الكييبش كيي يية لييو وأقيييم

 1.باستت‘ ايزيس‘ حورسهاتاوب‘ نيت‘ ريس و جواره أوز 
 

 المدينة/هيراقميوبوليس ماجنا إهناسيا تاريخ
-Nn(w)وعرفت فٍ النصوص الهصرية القديهة بإسمكانت عاصهة اإلقميم العشرون هن أقاليم هصر العميا 

nswt  وتعنٍ الطفل الهمكٍ ثم صارت @nn-nswtٍالعصر الهتأخر باسم  وعرفت ف @wt-nn-nswt أب
ثم أىناس واصبحت فيها بعد االسم Hnhsفٍ القبطية وصارت الحقا هقر الطفل الهمكىوالتٍ حرفت 

 الهدينة. إىناسيافٍ العربية وأضيفت إلييا كمهة الهدينة فأصبحت إىناسياالحالى
زادت ‘ 4هاجنا حيث اعتبروا إلييا الهحمٍ حريشف هساويا إللييم ىيرقل طم  عمييا اإلغري  ىيراقميوبوليسأ

األسرة الثانية  فير هص كمالعصر الهتأخر حين استقرت بيا قبا ل ليبية استطاع احدىم ح في إىناسياأىهية
والعشرين وىو ششن  األول ويعتقد ان أحد هموك ىذه األسرة الهمك بف ثاو ام عاوب باستت حكم هصر هن 

 1.سياإىنا
وكشف عن هجهوعة هن النقوش القبطية  3923عمٍ يد ادوارد نافيل سنة  إىناسيا فيبدأت الحفا ر 

كها كشف عن هجهوعة كبيرة هن  الر يسيوحفر هعبد الهدينة 3234درز بترب عام نثم قام بالحفر فم‘5ال ا رة
 7.ىم هصادر التأريختعد هن أ والتيالفخار والهسارج 

عهميا بالهوقع بصفة  فيواستهرت ‘  3255بدأت الحفا ر العمهية الهنظهة عمٍ يد البعثة األسبانية هنذ 
كانت هجيولة عن  التيدورية لعدة هواسم استطاعت خالليا هن إهاطة المثام عن العديد هن الهعموهات 

تهكنت البعثة هن  9.األول االنتقالعن جبانة عصر  الكشف االكتشافاتوكان هن بين أىم ىذه ‘ الهوقع 
الخاصة  1الخاصة بالهدعو اوسركون والهقبرة رقم  3هقبرة رقم هثال وهنيا  الهقابر الكشف عن العديد هن 
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هن عصر وبعض اآلثار األخرب  الخاصة بالهدعوة تا نت آهون 4هقبرة رقم الو  بالهدعو با إن حريشف
 2. بالهوقعوهازالت البعثة تؤدب عهميا الثالث  االنتقال

 هن جدار أو دعاهة او كتف قا م  كتمة هنقوشة: عبارة عن كتمةوصف ال
 : كيتٍ كتمةصاحب ال
 األول جبانة عصر االنتقال 31رقم الهقبرة 

 110Bواعطاىا رقم حفا ر  3259فٍ  ,.LÓPEZ, Jبواسطة  اإلسبانيةالهكتشف: البعثة 
 همون جيريالهادة: حجر 

 سم عرض11سم ارتفاع / 71القياسات 
 JE 91095 , SR 3/11325: الهصريرقم التسجيل بالهتحف 
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 وصف المناظر 

 ؟(صناعة الخبز)بقايا إناء 
 همئ الجرة وتنظيف اإلناء

 طيو الطعام
 بقايا نقش يعمو هنظر

تتضهن هشاىد هن الحياة اليوهية التٍ تهثل اعداد الخبز والنبيذ والمحوم الهناظر هقسهة ألربع هستويات 
الالزهة فٍ تقدهة القرابين لصاجب الهقبرة وقد شاعت ىذه الهناظر بهقابر األفراد هنذ األسرة الرابعة والخاهسة 

 .األول وها تاله هن عصور االنتقالواستهرت فٍ األسرة السادسة وعصر 
 لذا ربها كانالذب يهثل ىذا الشكل فٍ شكمو الكاهل هيشم وبو ها يشبو الهاجور  : الهستوب األول العموب

شكل ‘  3)شكل33يهكن هقارنة ىذا الهنظر بالهناظر الواردة بهقبرة تٍ‘ يعبر ىذا الهنظر عن صناعة الخبز
هناظر هقابر الدولة الوسطٍ  واستهر تهثيل هنظر إعداد الخبز فٍ‘ بسقارةهن الدولة القديهة33وكاجهنٍ( 9

 81. بالبرشا حتب هثال هقبرة جحوتٍ

: إلٍ اليسار خادم عاري الصدر ويرتدي تنورة ثالثية ، يصب سا ل بنٍ المون هن إناء فٍ  الثانيالهستوب 
 يده إلٍ داخل إناء كبير هثبت عمٍ حاهل والنص الهصاحب لو يذكر

 

 

 

mH ds in wdpw 

 «الساقيبواسطة  ds31 الجرة ئهم» 
عمٍ اليهين ، يقوم رجل جالس عمٍ األرض باسطًا ساقيو ويرتكز عمٍ إحداىها إناء  يسنده  بقدهو ليتهكن 

منظر مشابه من مقبرة تى )لمتخزينهن إدخال يده بداخمو ليهكنو هن التحكم فيو وتنظيفو هن الداخل وتجييزه 
 :يذكر ذب يعموهوالنص ال (3بسقارة شكل 

 

 
[mH] (DA)DAw [in wdp]w 

 « .34]بواسطة الساقٍ[الجرة جاجاو]همئ [" 
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ىذ الهنظر يهثل همئ نوعين هن الجرار او األواني بواسطة الساقي وىذا يرجح أن السا ل الهسكوب  يبدو أن
يهين الهنظر بعهل آخر وىو تنظيف وتجييز إناء تخزين هن  بينها يقوم شخص آخر فٍ‘ بداخميها ليس هاءا

 نوعية األواني الهصورة فٍ هناظر تخزين النبيذ.
الهستوب الثالث: هنظر طيٍ الطعام بطريقة صحية حيث يوضع الهاء فٍ قدر كبير عمٍ حاهل ذو حافتين 

ويقوم الشخص دة سهكاتعبداخل القدر وضعت ‘  االشتعاليسهح بتدف  اليواء  بحرية هها يساعد عمٍ 
الواقف يسارا بوضع السهك داخل القدر بينها يقوم الشخص اآلخر فٍ أقصٍ اليهين بوضع السفود )السيخ( 
فٍ داخل سهكة ليقمبيا لتنضا بصورة صحيحة وىذه الطريقة هفضمة إلعداد األسهاك دون استخدام دىون او 

 :شحوم والنص الهصاحب يذكر
وضع /إنزال المحم)السهك() إنك تجعل المحم ‘ إنك تجعميا تُطيٍ وتنضا  )اسمقيا واجعميا تنضا(  "

 ."/السهك ينزل )بالقدر(

 

  

di=k stpsi  Sdstdi(=k)  hAiwf 

 "وضع/إنزااللمحم)= السهك(‘ أنك تجعميا تُطيٍ وتنضا "
 31.أوي مٍ اويطيويسم  هن األفعال الهعتمة اآلخر  ويترجم بهعنٍ psiالفعل  

وحيث ان السهك هوضوع بداخل قدر عمٍ هوقد النار فإن الطريقة الهستخدهة لمطيٍ ىٍ وضع السهك فٍ 
األسهاك وليس طيوىا بيذه الهاء اله مىاب سمقو وىٍ طريقة نادرة الظيور فٍ الهناظر فهن الهعتاد ان يتم شى

سياسية واالجتهاعية لفترة االنتقال األول ولجوء الناس وربها يقودنا ذلك لموضع فىاإلعتبار الظروف ال الطريقة
 لتجفيف وتخزين المحوم وبالتالي األسهاك الستخداهيا وقت الحاجة .

هرتبط بتشكيل وتشذيب  ال الب هنظر آخر فيالهستوب الرابع : عبارة عن بقايا نقش هيشم أغمبو كان يعمو 
 هكن ان نستخمصو هن بقايا النص الهصاحب:األواني الفخارية وكذا هؤلىا بواسطة الخادم كها ي

     
[sxt] sbxSd s(t) mH[DA]DAw ? sbx in Hm 

 الخادم"بواسطة  sbxواآلنية  DAw37[DA]؟ 35 همئ اآلنية‘وتشكيميا  sbx"تصنيع اآلنية
 التعميق:

عمٍ الرغم هن أىهيتيها فمقد عرف الهصريون  -الخبز والجعة -هصر القديهة عمٍ  فيلم يقتصر ال ذاء 
كثيرًا ها ظيرت عمٍ جدران الهعابد  والتيالقدهاء أنواع شتٍ هن الخضر والفاكية والمحوم واألسهاك 

يوهية أكوام ضخهة عمٍ هوا د القرابين الهقدهة لآللية الهختمفة أثناء طقوس الخدهة ال فيالهصرية هكدسة 
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الدينية بالهعابد، بل وظيرت عمٍ جدران الهقابر هكدسة أيضًا عمٍ هوا د  االحتفاالتلهقصورة اإللو أو 
 39.قوا م الطعام فيالقرابين كوليهة جنزية لصاحب الهقبرة أو 

 : األسماك

بشيرة البحرية( ىذا ولقد حظيت األسهاك النيمية  -صرية نوعان هن األسهاك )النيميةعرفت الحضارة اله
الذب يجرب فٍ البالد هن جنوبيا حتٍ شهاليا، كها صورت عمٍ  -نير النيل -اسعة عمٍ أساس وجودو 
باإلضافة إلٍ ظيورىا فٍ هناظر  -ن بكهيات أقل هن الطيور واألبقارولك -وا د القرابين هنذ العصر العتي ه

كها فىهقبرة هرب رع فٍ تل و وتخزينو ( بل وهناظر إعداده وتهميحٍ الدولة الحديثة )هقبرة حور هحبالوال م ف
زخرت هقابر األفراد فٍ الدولة القديهة بهناظر الصيد والقنص وهن أىم الهناظر الخاصةبالصيد 32العهارنة

تمك التٍ تصور الهتوفٍ فٍ هركبو يصطاد األسهاك فٍ النيل وأحراج الدلتا وتظير الهناظر فٍ هقبرة 
واستهرت 93.بهصر الوسطٍ أنواع عديدة ووفيرة  هن األسهاك  تىوبتاححتبفٍ سقارة وببي عنخ فٍ هير

هناظر الصيد بأسموب الدولة القديهة فٍ هناظر هقابر األشراف فٍ الدولة الحديثة كهقبرةنخت وهننا فٍ 
 93.طيبة

ولقد بم ت أنواع األسهاك التٍ عرفت اعا عديدةهن األسهاك صوروا أشيرىا فٍ هقابرىم عرف الهصريون أنو 
كان هن اشيرىا البمطىوالبورب والقرهوط  نوع  قسهت عمٍ اثنا عشرة هجهوعة 15هصر القديهة حوالٍ   فٍ

والرعاد وكمب البحر والمبيس ‘99والبسارية والفيقو والشال والشمبة وقشر البياض والبنٍ وثعبان الهاء والقنوم
البحرية عمٍ جدران هعبد الهمكة صورت األسهاك 91.والقهرة وبانا وقهرة اليتس وأم شفة وقمهية وكركور

عدم ورعمٍ عظام األسهاك البحرية إلٍ بالد بونت وترجع ندرة العثبالدير البحرب أثناء الرحمة إلٍ حتشبسوت 
الهستوطنات  بعد رحالت الصيد حيث كانت تتعرض لمتمف وسوء التخزين أو التهكن هن الوصول بيا إلٍ 

ولقد عثر عمٍ عظام تمك األسهاك الهختمفة هنذ العصر الحجرب 94.الرحالتكان يتم تناول أغمبيا أثناء تمك 
وغيرىا هن فترة وىيراكونبوليسر جع الديونًا فٍ العهرب وهرهدة واليفنتينالحديث فٍ الفيوم، كها عثر عمييا أيض

أشار 91.كها عثر عمٍ عظاهيا فٍ ال البية العظهٍ هن الهستوطنات حتٍ العصر البيزنطٍها قبل األسرات ،
ىيرودوت إلٍ أن الهصريون القدهاء كانوا يأكمون السهك طريا )طازجا( وهجففا فٍ الشهس )بكاله( أو ههمحا 

وكانت األسهاك هن بين الهخصصات لوجبات العهال فٍ  ‘95وىوالذب نسهيو اليوم الفسيخ والسردين الههمح
فٍ عصر ستٍ األول وهن بين وهن بين وجبات عهال الهحاجر فٍ جبل السمسمة  عصر رهسيس الثالث

القرابين الهحببة لبتا حفٍ هنف فٍ عصر رهسيس الثانٍ واستخدهت هشتقات السهك فٍ العالج الطبٍ كها 
أها عن األىهية الدينية لؤلسهاك فقد أكد ديودورسالصقمٍ أن الهصريين قد اعتبروا أن 97.ذكرت برديةابرس

ح ىيرودوت أن األسهاك كانت هن األطعهة الهحرهة عمٍ األسهاك كانت هن األطعهة الهحرهة ، بينها أوض
ها أوضحو ىيرودوت عمٍ اعتبار أن أحد تمك األسهاك قد تناولت العضو  االعتبار، ويهكن األخذ فى99الكينة

نصوص األىرام وال  الهعبود ست، كها لم ُتذكر األسهاك فٍالذكرب لمهعبود أوزيرفٍ قصة نزاعو الشييرة هع 
 92.هتون التوابيت إال أنيا ذكرت فٍ كتاب الهوتٍ عمٍ أساس أنيا كانت غذاء
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 نتائج البحث

  ٍإن طيٍ السهك وتسويتو بالطريقة التىفٍ الهنظر هن الهناظر النادرة حيث نرب فٍ هناظر الطي
ولكن ىذا الهنظر يؤكد طريقة إعداد وطيٍ األسهاك بطريقة تحافظ عمٍ قيهتيا  المحوم والبط واألوز ءوالشوا

اب السهك ال ير  raw fishفيها يعرف لدب خبراء الطيٍ بإسم ال ذا ية دون استخدام أب شحوم او دىون
 .هكتهل النضا ويكثر اكل اسهاك السمهون بيذا الشكل

 ٍبهقبرة  هحو  ءالهنظر عبارة عن حاهل ذو حافتين هعروف هنذ األسرة الخاهسة كها جا الهوقد ف
اسنا وكذلك هقبرة انتف –نتقال األول كها فٍ هقبرة عنخ تيفٍ بالهعال واستهر استخداهو فٍ عصر اإلبالجيزة 

 13.افتين لصير الهعادنإيقر بطيبة وهقبرة حابو بالقرنة وهقبرة بوب ام رع بالقرنة حيث استخدم الحاهل ذو الح

 القريبة 13هنظر شىاألوزفٍ قدريرتكز عمٍ قوا م هعروف هنذ األسرة السادسة هن هقبرة شدو بدشاشة
 .هن اىناسيا

  طريقة تقسيم الهناظر لهستويات عمٍ واجية دعاهة أو جدار بداخل الهقابر هعروفة فٍ فترة األنتقال
 19.تيفٍ بإسنااألول هثل هقبرة هرب عاباليجارسة وهقبرة عنخ 

  طريقة تصفيف الشعر وتجسيد الكتفين والذراعين وابراز هنطقة الثدب هعروفة هنذ الدولة القديهة
 االنتقالواستهرت فٍ عصر األنتقال األول إال ان النسب غير سميهة فٍ ىذا الهنظر ويؤكد انتسابو لعصر 

 األول
 ٍهع هالحظة خمط الكاتب بين بعض  11الجهل الحوارية بالنص استخدام قواعد الم ة الكالسيكية ف

العالهات وكتابة كمهات بصورة هختصرة وخاط ة وىذا يدعم نسبة الهنظر لفترة اإلضراب األول الذب ألقٍ 
 بظاللو عمٍ الم ة والفن وصارت الركاكة الفنية والم وية سهة هن سهات عصر االنتقال األول.

 األول كها فٍ هقبرة عنخ  االنتقالن األهام شاع ظيورىا فٍ هناظر عصر النقبة العريضة الهثمثة ه
 يتضح فيو طريقة تصوير الهناظر فٍ هستويات عمٍ الدعاهات3تيفىبإسنا حيث الهنظرالذب عمٍ الدعاهة 

 .(4شكل )
 وبداية الدولة الوسطٍ  14هن خالل تصوير األشخاص وىي اتيم وهقارنتيا هع هناظر الدولة القديهة

 (.33-2األول )أسرة  االنتقاليتضح هن التفاصيل والنسب واألردية أن الهنظر يعود لفترة 

  األول  االنتقالالتٍ شاع استخداهيا خالل الدولة القديهة وعصر األوانيتم تصوير هجهوعة هن
 واستهرت خالل الدولة الوسطٍ والدولة الحديثة.

 ٍهن  ءذو حافتين هدببتين هن أعمٍ وىذا الحاهل يسهح بهرور اليوا ظير بالهنظر حاهل أوان
 الجانبين ويسيل عهمية انتشار الميب حول القدر الهوضوع أعاله.

  الهصاحبة لمهناظر. والجهل الحوارية استخدهت قواعد الم ة الهصرية الكالسيكية فٍ النصوص 
   لطيٍ األسهاك وىو هنظر نادر.السهك الهسمو  فٍ إناء ىو طريقة اتبعيا الهصرب القديم 



 (9102سبتمبر ) العذد الخامس                                                                                              مجلة البحوث والذراسات األثرية              

01 

  لونو بنٍ ربها يكون عر  البمح وىو شراب هسكر عندها يتخهر وهتاح بصورة الهسكوب السا ل
وتشير الهصادر إلٍ نبيذ البمح الذب كان هعروفا فٍ هصر القديهة حيث تم ذكره  سيمة فٍ البي ة الهصرية.

كانت طريقة تصنيعو تتم عن طري  نقع ‘ عة عشر فٍ عصر األسرة السادسة وعمٍ شقافتين هن األسرة التاس
عصر إلستخراج الخالصة السا مة التٍ تُترك لتتخهر طبيعيا بتأثير الخها ر فٍ الهاء ثم ينوع هعين هن البمح 

 11البرية الهوجودة فٍ البمح.
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أهين الهتحف وأ. هروة بدر الدين الهشرفة عمٍ قاعدة بيانات الهتحف وأ. أحهد أهين الهصور الفوتوغرافٍ عمٍ كل ‘ ضياء 
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 من تجديدات عهد الملك بطلميوس الثاني فيالدلفوس
Innovations from the Reign of Ptolemy II Philadelphos 

                                                       

 د/ محمود سيف الدين أحمد جمعة                                                                
 

Abstract: 
This article aims to spotlight some of the innovations attributed to the reign of 

Ptolemy II Philadelphos, the most famous and active Ptolemaic king. After his 

father Ptolemy I Soter, had founded the kingdom and set internal and external 

policies, cultural and economic renaissance marked his reign. In fact, many studies 

have examined some innovations attributed to this reign, but this article will 

discuss two kinds of these innovations, his historical sources and his efforts in the 

Eastern Desert. There were various historical sources: royal steles, official and 

private documents and the classical authors who depicted a complete image of 

many of the aspects of this period. Among the king’s efforts in exploiting the 

resources of the Eastern Desert, two innovations can be distinguished: the 

establishing of the first dating milestone ever known till now and the foundation of 

the first permanent settlements for quarries and mining workers in this isolated 

area.    

 ملخص البحث

 
يهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على بعض التجديدات الحضارية التي تنسب إلى عهد الملك 
بطلميوس الثاني فيالدلفوس والذي يعتبر هو العهد الذهبي للدولة البطلمية خاصة في األحوال الداخلية حيث 

ول سوتير في تأسيس الدولة شهدت مصر نهضة ثقافية واقتصادية بعد جهود والده الملك بطلميوس األ
ووضع أسس السياسية الخارجية والداخلية لها. وقد تناولت العديد من الدراسات العديد من التجديدات التي 
تنسب لهذا العهد، ويتناول البحث جانبين من هذه التجديدات أال وهما مصادر دراسة عهد هذا الملك والتي 

حيث تنوعت ما بين لوحات ملكية لعصر اليوناني الروماني، تميزت عن غيره من الملوك واألباطرة في ا
في استغالل الصحراء المبتكرة جهوده ثم ووثائق رسمية وخاصة باإلضافة لكتابات المؤرخين الكالسيكيين، 

/ النصب الميليةُعرفت في التاريخ حتى اآلن لتحديد المسافات مؤرخة من حيث إقامة أول عالمةالشرقية 
 في الصحراء الشرقية.من أجل عمال المحاجر والمناجم تدشين المستعمرات السكنية الدائمة  ، وبدايةالصوى 
 المقدمة

خاصة في المتميزة من اإلنجازات الحضارية بطلميوس الثاني فيالدلفوس شهده عهد الملك  رغم ما
التي ناهزت األربعين  فترة حكمهو مدينة اإلسكندرية كالمكتبة والمتحف والفنار والمواكب الملكية البطلمية، 

اليوناني الروماني إال أنه لم تقدم ق.م( والتي تعد واحدة من أطول فترات حكام العصر  246-286عامًا )
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لو كان إمبراطورًا رومانيًا لتوفرت له دراسة خاصة به منذ إنهحتى اآلن دراسة شاملة عن عهده، حتى قيل 
ثل هذه الدراسة بالطبع، ولكنه يحاول إلقاء الضوء على بعض وال يهدف هذا المقال إلى تقديم م 1.فترة طويلة

هذا الملك والتي يمكن اعتبارها أحد التجديدات الحضارية المتميزة التي حدثت  هدالمالمح الحضارية المميزة لع
ألول مرة في عهده كسابقة تاريخية وحضارية في العصر اليوناني الروماني. وقد تناولت عدد من الدراسات 

وسيتناول المقال الحديث عن أهم مصادر  2،سواء اللغوية أو االقتصادية وغيرها هذا العهدمن تجديدات بعضاً 
 عهد هذا الملك وكذلك تجديداته في استغالل منطقة الصحراء الشرقية. 

 . مصادر عهد الملك بطلميوس فيالدلفوس1
خية عنه سواء في نوعيتها ما بين يتميز عهد الملك بطلميوس فيالدلفوس بتنوع وغزارة المصادر التاري

وثائق ملكية ورسمية وخاصة ومؤلفات الكتاب القدامى، أو في المواد المكتوبة عليها ما بين لوحات حجرية أو 
برديات، أو في لغات الكتابة ما بين اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي والديموطيقي واللغة اليونانية، 

في تغطية أحداث عهده، وهو ما يتيح للدارسين فرصة لدراسة شتى جوانب الحياة  كما تتكامل هذه المصادر
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والدينية في عهد هذا الملك بما لم يتوافر بنفس الدرجة لكثير من حكام هذا 

 العصر. 
 اللوحات الملكية 1.1

تسجل الكثير من أحداث عهده ويمكن تأتي اللوحات الملكية على رأس مصادر عهد هذا الملك وهي 
اعتباره صاحب أكبر عدد من اللوحات الملكية في العصر اليوناني الروماني كله. وتتميز هذه اللوحات بأنها 
مكتوبة بالخط الهيروغليفي فقط وهي بذلك تعتبر آخر األمثلة الشائعة لمثل هذا النوع من اللوحات ألنه بدءًا 

وس الثالث يورجيتس األول بدأ ظهور وانتشار اللوحات ثنائية اللغة المصرية من عهد ولده وخليفته بطلمي
 .واليونانية، متعددة النسخ

وينسب للملك بطلميوس فيالدلفوس فيما هو معروف حتى اآلن خمس لوحات ملكية )تل المسخوطة 
لكنها إجمااًل صفط الحنة( والتي تفاوتت في حجمها ومقدار حفظها ومحتواها و  –سخا  –سايس-منديس  –

تعد مؤشرًا هامًا على نشاطات الملك وزياراته المتعددة لألقاليم واهتمامه بالمعبودات المصرية ومعابدها 
وعالقاته الطيبة مع كهنتها وخاصة الحيوانات المقدسة، كما احتوت جميعها على تأليه زوجته وأخته الملكة 

وهي لوحة سخا المحفوظة حاليًا بالمتحف البريطاني.  أرسينوي الثانية وتأليهه هو كذلك في إحدى اللوحات
ولعل أهمها من الناحية التاريخية هي لوحة تل المسخوطة المنقولة حديثًا من المتحف المصري لمتحف 
السويس والتي تعد سجاًل تاريخيًا هامًا لجزء كبير من فترة حكمه بدءًا من العام السادس وحتى العام الحادي 

تضمنت اللوحة أحداث وأعمال للملك  وقد(. 1)لوحة رقم 3ق.م 264فهي مؤرخة بهذا العام والعشرين ولذلك 
حفر قناة البحر األحمر  –زيارات معبد أتوم في تل المسخوطة  –مسجلة بترتيب تاريخي )الغزوات الخارجية 

إنشاء ميناء  –إنشاء ميناء برنيس  –إرسال أسطول في البحر األحمر  –إنشاء ميناء أرسينوي "السويس"  –
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بطلميوس ثيرون لصيد الفيلة(وهو أسلوب نادر في تسجيل اللوحات الملكية في مصر القديمة والتي كانت 
 4.عادة ما تركز على حدث تاريخي واحد أو تتحدث عن أنشطة معمارية ملكية في مكان واحد

ت بها بعدة والتي كتب dmiومن الجدير بالذكر أن كاتب هذه اللوحة قد استخدم فيها كلمة 
كما هي ترجمتها الشائعة في اللغة المصرية القديمة  ’مدينة’وليس ’ ميناء’بمعنى ، ،أشكال

، 20طر رقم )األسوبطلميوس ثيرون وبرنيس ’السويس الحالية‘إلشارة إلى تأسيس مواني أرسينوي وذلك عند ا
على ساحل البحر األحمر  الموانئوهو ما جاء متمشيًا مع سياسة الملك في تأسيس العديد من  5،(24، 23

والتي ازدهرت لفترات طويلة كمدن تجارية ذات كثافة سكانية والتي يأتي على رأسها ميناء برنيس وميناء 
 .  ’القصير القديم حالياً ‘ ميوس هورموس

 . برديات زينون 2. 1
تعتبر برديات زينون واحدة من أهم المجموعات البردية التي تعود للعصر اليوناني الروماني، وزينون 

الواقعة في إقليم كاريا بآسيا الصغرى وهو إقليم تميز  Caunosنوس كما هو معروف أحد مواطني مدينة كو 
قد قدم إلى مصر واستوطن و 6،بعالقات سكانه المتميزة مع مصر خاصة مع بداية األسرة السادسة والعشرين

أمين الخزانة  أبوللونيوسكان وكيال ألعمال في بداية العصر البطلمي، و  يينإقليم الفيوم كغيره من اليونان
Dioiketes  في عهد بطلميوس الثاني فيالدلفوس وولده بطلميوس الثالث يورجيتس، ومشرفًا على إقطاعياته

ت الخاصة به في قريته فيالدلفيا على مجموعة هائلة من البردياوذلك في فترة ناهزت األربعين عامًا، وعثر 
والتي بلغ عددها حوالي  –وهي إحدى القري التي أنشأها بطلميوس فيالدلفوس بإقليم الفيوم  - ’جرزة الحالية‘

مصدرًا ‘ األرشيف‘. وتعد هذه المجموعة أو حاليًا بين عدد كبير من المتاحف العالميةموزعة بردية 3000
ًا لشتى جوانب الحياة في عهد الملك بطلميوس الثاني فيالدلفوس وذلك نظرًا لتعدد المهام التي كان يقوم هام

بها زينون من اإلشراف على الممتلكات البطلمية في مصر وخارجها والتي جعلته دائم الترحال. فنجد فيها 
شف منها أنواع السلع التجارية ومراكز على سبيل المثال الحديث عن العديد من المعامالت التجارية والتي نست

انتاجها وأسعارها والتجار المتعاملين بها والقوانين التجارية، وكذلك معلومات عن األراضي الزراعية وطرق 
تقسيمها وريها والمحاصيل المزروعة بها، باإلضافة إلى الحديث عن أوضاع األجانب عمومًا في المملكة 

قات بينهم وبين المصريين، بل تطرقت كذلك لألحداث السياسية والعالقات البطلمية وخاصة اليونان والعال
الكثير من المعلومات عن  المستخلصة من هذه البرديات أضافوهذا الثراء من المعلومات  7.الخارجية للدولة

 عهد هذا الملك وأضاء جانبًا آخر بجوار المصادر الملكية السابق ذكرها.
 . بردية الدخل3. 1

مصدرًا هامًا عن األوضاع  حيث تعدبرديات العصر اليوناني الروماني أهم ردية الدخل من تعتبر ب
وبالتحديد في عام حكمه السابع والعشرين  االقتصادية المزدهرة في عهد الملك بطلميوس الثاني فيالدلفوس

على المفروضة  القوانين الخاصة بالضرائبتناولت فقد ، ق.م( حسب التاريخ المذكور بالبردية 259/258)
، هذا مصادر الدخل المتعددة للدولة في عهدهالهامة والتي شكلت أحد أهم  بعض المنتجات الزراعية



 (2019سبتمبر ) العدد الخامس                 مجلة البحوث والدراسات األثرية

 

52 

باإلضافة لكونها واحدة من أطول وأقدم برديات هذا العصر، كما أنها تتكامل مع برديات زينون في رسم 
ارنها ببردية هاريس األولى من عهد الملك قنا أن نويمكن8،المالمح األساسية للنظام االقتصادي في هذا العهد

 . في مدى رسمها للرخاء االقتصادي في عهد كال الملكين رمسيس الثالث
عدد كبير من إيصاالت دفع الضرائب وتعداد  وصل إلينا من عهد الملك بطلميوس فيالدلفوسكذلك 

 9.لسكانية في عهد هذا الملكالسكان والتي قدمت لنا معلومات هامة عن الحالة االقتصادية والتركيبة ا
 . الكتاب القدامى4. 1

الدلفوس أثره في مؤلفات الكتاب يكان للتقدم الحضاري للدولة البطلمية في عهد بطلميوس الثاني ف
القدامى حيث اهتموا بالحديث عن هذا الملك سواًء من حيث ذكر أحداث عهده السياسية ومعالمه الحضارية 

و تخصيص مؤلفات خاصة للحديث عنه، وسلطت هذه المؤلفات الضوء على في سياق مؤلفاتهم العامة أ
فعلى سبيل المثال فقد تحدثت لوحة تل  ،جوانب أخرى من عهده بما يتكامل مع باقي المصادر السابق ذكرها

المسخوطة عن نشاط الملك في منطقة الصحراء الشرقية والبحر األحمر من إنشاء لعدد من الموانئ وحفر 
لواصلة بين النيل والبحر األحمر، وورد كذلك الحديث عن نفس هذا النشاط أيضًا في مؤلفات عدد من القناة ا

ولكنهم تميزوا بذكر تفاصيل لم ترد في  10األكبر الكتاب القدامى مثل ديودور الصقلي وسترابون وبليني
تطورها ويرجع ذلك بطبيعة اللوحات الملكية تتعلق بأسماء هذه الموانئ ومعلومات عن النشاط التجاري بها و 

 الحال الختالف طبيعة كال المصدرين عن اآلخر.
وعلى جانب آخر انفرد بعض الكتاب القدامى بذكر معلومات تفصيلية عن عهد هذا الملك مثل 

س عن موكب احتفاالت عيد بطلمية الذي بدأه الملك بطلميوس الثاني يسينيكالمؤلف الشهير للمؤرخ كال
 11.عتبر من العالمات البارزة حضاريًا لهذا الملك ومن مفاخر العصر البطلمي بأكملهفيالدلفوس والذي ي

 تجديدات الملك بطلميوس الثاني فيالدلفوس في الصحراء الشرقية. 2
تمتعت الصحراء الشرقية منذ أقدم العصور بمكانة هامة كأحد أهم مصادر األحجار والمعادن التي 

ر تاريخهم وكان الذهب من أهم هذه المعادن. وكان استغالل المصريون استغلها المصريون القدماء منذ فج
القدماء للصحراء غالبا في شكل بعثات متقطعة مكونة من عدد كبير من األفراد من تخصصات مختلفة، 
وكانت مشكلة توفير المياه لهذه البعثات من أهم المشاكل التي تواجهها نظرا لطبيعة الصحراء الشرقية الجافة، 

 12.د افتخر الملك سيتي األول بحفره لبئر وتشييد قرية خاصة بعمال مناجم الذهب في الصحراء الشرقيةوق
وال شك أن العصر الروماني تحديدا يعتبر هو العصر الذهبي الستغالل الصحراء الشرقية سواء 

ل التجارية مونس بورفوريتوس(، أو كشريان تجاري هام تمر خالله القواف –كمحاجر )مونس كالوديانوس 
القادمة من منطقة البحر المتوسط عبر النيل ثم إلى مواني البحر األحمر ومنها إلى الهند. ولذلك فقد اهتموا 
بإنشاء العديد من التجهيزات والبنية األساسية من طرق وتجمعات سكنية وقالع وآبار وخزانات مياه لخدمة 

عهد بطلميوس الثاني ببداية استغالل الصحراء الشرقية ويتميز  13.عمال هذه المحاجر وهذه القوافل التجارية
على ساحل البحر األحمر وربطها عن طريق عدة طرق  الموانئعلى نطاق واسع خاصة مع إنشائه عدد من 



 (2019سبتمبر ) العدد الخامس                 مجلة البحوث والدراسات األثرية

 

53 

بمدن أخرى على النيل. ونشير هنا إلى تجديدين متميزين من تجديدات الملك في استغالل الصحراء الشرقية 
 التجمعات السكنية الدائمة.  وهما اللوحات الميلية و 

 
 "الصوى" / العالمات الميلية النصب. 1. 2

لوحات انتشرت في العصر عبارة عن هي  Milestones"الصوى" أو العالمات الميلية النصب
يحمل اسم اإلمبراطور  الروماني وكانت توضع على مسافات محددة على طول الطرق وتحمل عادة نصاً 

والمسافة بينها وبين أقرب مدينة بالميل الروماني، وهي بذلك توازي اللوحات  الحاكم واسم مشيد اللوحة
معروفا إلى وقت قريب ما كان الكيلومترية التي توضع على طول الطرق الحديثة في عصرنا الحالي. وحسب 

ولكن تم اكتشاف لوحة من عهد الملك  14،ق.م 250فإن أقدم أنواع هذه اللوحات المؤرخة يعود إلى عام 
على الطريق بين إدفو ومنجم  Bir 'Iayyanبطلميوس فيالدلفوس بالصحراء الشرقية في موقع بير عيايان

 (SEG XLVI, 2120وتحمل هذه اللوحة النص التالي المكتوب باليونانية ) (2)لوحة  الذهب في البرامية
 : (3لوحة )
، شهر 28في عهد الملك بطلميوس ابن بطلميوس سوتير، العام  ،ستاد 461من النهر إلى هذا المكان، ’

 من بطلمية، توبارخوس الثالثة ،Rhodon son of Lysimachosأبيب، أقام رودون ابن ليسيماخوس 
 15.’؟( )هذا الحجر( )أقاليم

وطبقا لنص اللوحة فهي تؤرخ بالعام الثامن والعشرين من عهد بطلميوس فيالدلفوس، شهر 
والذي يختلف  ’الستاد’اليوناني ق.م، والمسافة المذكورة في النص بالمقياس  257س/سبتمبر عام أغسط

طوله حسب العصور واألماكن، وغالبا المشار إليه في النص هو الستاد البطلمي الشائع والذي يبلغ طوله 
ومكان العثور على هذه كم وهي تقريبا المسافة الفعلية بين إدفو  97.7مترا، ومن ثم فالمسافة تكون  212

 16.عياياناللوحة عند موقع بير 
 النصبوبالنظر إلى النص فإن اللوحة تحمل العناصر الكاملة التي ظهرت بوضوح بعد ذلك في 

الميلية في العصر الروماني مع االختالف فقط في استخدام مقياس الطول اليوناني، ومن ثم فيمكن القول أن 
مما يعد أحد التجديدات الحضارية في  النصبؤرخ في العالم لمثل هذا النوع من هذه اللوحة تعتبر أقدم مثل م

في مناطق مختلفة من  النصبوقد عثر على عدد آخر من هذا النوع من عهد الملك بطلميوس فيالدلفوس. 
 17.بعكس هذه اللوحة العالم الهللينستي إال أنها جميعا غير مؤرخة

تحظ باالهتمام الكافي من هذا الجانب حتى من مكتشفيها،  ورغم هذه األهمية إال أن اللوحة لم
وانصب االهتمام في دراستها إما بدراسة وتتبع اسم الشخص الذي ذكر في النص أنه أقام هذه اللوحة حيث 

أو االكتفاء باإلشارة أنه الموقع الوحيد في مصر  18،ورد ذكره في عدد من النصوص من العصر البطلمي
وإن كان  –رغم أن هذا غير صحيح فقد عثر على عدد آخر  19ذا النوع من العالماتالذي يوجد به مثل ه

 20.ولكنها تعود للعصر الروماني الميلية في أماكن أخرى في مصر النصبمن-قليال 
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 التجمعات السكنية الدائمة 2.2
 أجمعت المصادر التاريخية من عهد الملك بطلميوس فيالدلفوس على استغالله المكثف للصحراء
الشرقية سواء لمواردها الخاصة الذاتية كالذهب وغيره من المعادن أو كمعبر للقوافل التجارية في اتجاه 
الموانئ المصرية التي شيدها الملك على امتداد ساحل البحر األحمر، وهو ما أكدته الحفائر الحديثة في عدة 

الذهبي الستغالل مناجم الذهب  شرقية حيث يعد العصر البطلمي بصفة عامة العصرمناطق بالصحراء ال
 21.الواقعة بها
 ,VIإلى عهد الملك بطلميوس فيالدلفوس ما ذكره بليني في مؤلفه التاريخ الطبيعي )ما ينسب وم

برنيس الذهبية ’يعني اسمها والتي  Berenike Panchrysosبانكريسوس هو إنشاء مدينة برنيس ( و 170
والمستعمرات التي شيدها الملك وتحمل اسم  والموانئة المدن ، وذلك يأتي ضمن سلسل’أو المليئة بالذهب

قام فريق من العلماء اإليطاليين بإعادة الكشف عن موقع درهيب 1989أعضاء من األسرة المالكة. وفي عام 
Deraheib 150بالسودان على بعد حوالي  والذي وصفه عدد من الرحالة القدامى ويقع في وادي العالقي 

، وقاموا بتحديد هذا الموقع على أنه هو المدينة التي نسبها بليني إلى (4)لوحة  حر األحمركم من ساحل الب
والمنتشر بكثافة بالقرب استخراج الذهب مناطق بطلميوس فيالدلفوس وعللوا هذه التسمية بأن الموقع أحد أهم 

. ويتميز اليالح ناكمنجم للذهب حتى عصر الذي استمر استخدامه و من سطح األرض في وادي العالقي 
بشكل كيلو متر  2وتمتد منازلها لمسافة حوالي  تانمحصن قلعتانالموقع باحتوائه على مدينة سكنية تحميها 

بما يشير إلى تخطيط دقيق مسبق لهذه  (6، 5)لوحة  مرتب حول طريق يبلغ عرضه حوالي ستة أمتار
لفترات من بدايات العصر البطلمي و دامها المدينة السكنية التي تدل المؤشرات األولية على استمرار استخ

هذا التحديد لهذه المدينة المكتشفة بأنها هي  ورغم الشكفي 22،طويلة حتى العصور الوسطى على األقل
إال أن هذه المدينة أيا ما كان اسمها القديم تشير إلى بداية استخدام التجمعات  23،المقصودة برواية بليني

لصحراء الشرقية الستغالل مواردها الطبيعية منذ بداية العصر البطلمي وفي السكنية الكثيفة الدائمة في ا
فإنه طبقا للمؤشرات األولية وما ذكرته المصادر القديمة من اهتمام  ،انتظار المزيد من الحفائر في هذا الموقع

فإننا يمكننا أن بطلميوس فيالدلفوس بالصحراء الشرقية والبحر األحمر والمشاريع االقتصادية الطموحة لعهده 
 ننسب هذا األسلوب الجديد في استغالل مناجم الصحراء الشرقية إلى عهد هذا الملك.

 خاتمة  
تميز عهده قد يظهر لنا بعد هذا االستعراض السريع لجوانب من عهد الملك بطلميوس فيالدلفوس أن 

ر اليوناني الروماني بأكمله، بالعديد من التجديدات والتي تميز عهده عن باقي فترات تاريخ مصر في العص
سواء في المصادر التاريخية التي تكاملت في رسم صورة واضحة للعديد من جوانب الحياة االقتصادية 

التي جعلته من أكثر الملوك ملكية الوحات المصادر الرسمية كالل والسياسية واالجتماعية وتنوعت ما بين
سمية والخاصة والتي تعتبر من أهم برديات العصر اليوناني إصدارا لهذا النوع من اللوحات، والبرديات الر 

 الروماني مثل برديات زينون وبردية الدخل، وكذلك اهتمام الكتاب الكالسيكيين بعصره.
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كما تميز عهده ببدء سياسة نشطة الستغالل موارد الصحراء الشرقية في حد ذاتها أو كمعبر نحو 
ذا االتجاه، وهو ما تمثل في ظهور أول عالمة تحديد مسافات البحر األحمر وتجارة مصر الخارجية في ه

معروفة في العالم القديم حتى اآلن وكذلك في بدء إقامة أماكن تجمعات سكنية ثابتة في المناطق  ةمؤرخ
الهامة بالصحراء الشرقية وهما الملمحان اللذان انتشرا في العصر الروماني على نطاق واسع سواء في مصر 

  أو خارجها. 

 
صورة مهداة من األستاذ عالء عبد العاطي مدير  –( لوحة تل المسخوطة المعروضة حاليا في متحف السويس القومي 1لوحة )

 المتحف. 
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 فيالدلفوس بطلميوس الملك عهد من الميلية اللوحة اكتشفت حيث عيايان بير موقع توضح خريطة (2) لوحة
Bagnall, CdE 71, 318. 
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 الميلية من عهد الملك بطلميوس فيالدلفوس ( اللوحة3لوحة )
Bagnall, CdE 71, pl. 1, 321. 

 

 
 ( خريطة توضح موقع مدينة درهيب )برنيس بانكريسوس؟(4لوحة )

Castiglioni, EgArch 4, 19. 
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 ( صورة جوية لالمتداد العمراني لموقع درهيب )برنيس بانكريسوس؟(5لوحة )

Castiglioni,in Bard (ed.), Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, 200, fig.16. 
 

 
 ( صورة إلحدى القالع المكتشفة في موقع درهيب6لوحة )

Castiglioni, in Bard (ed.), Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, 201, fig.17. 
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 طيبة)دراسة أثرية(غرب ببمنطقة العساسيف مقبرة خاتو 
 د/ محمد أحمد السيد محمد                                                            

 جامعة الفيـو –مدرس بكمية اآلثار                                                              

 ا/محمود عبدالاله محمد عمار                                                             
 تفتيش آثار األقصر -مفتش آثار                                                              

 الممخص:
غرب بشماؿ جبانة العساسيؼ التى تـ الكشؼ عنيا  تيدؼ ىذه الدراسة إلى نشر ودراسة أحد مقابر النبالء

, ـ8022-8008فى الفترة مف  بمنطقة العساسيؼ بالقرنة أعماؿ حفائر المجمس االعمى لالثارضمف طيبة 
قش والزخرفة والكتابة ن, واستنادا الى التخطيط المعمارى وأسموب ال"خاتو" والمقبرة تخص الكاىف األوؿ لمونتو
 .فإف المقبرة تعود لعصر الرعامسة

 :الكلمات الدالة

 عصر الرعامسة. -خاتو -طيبة -العساسيؼ -مقابر النبالء
ABSTRACT: 

The goal of this paper is to publish and study one of the nobles tombs that were 

discovered in the area of the North Asasif in western Thebes by the Supreme 

Council of Antiquities in the period from 2008-2011. These tombs belong to the 

First Prophet of Montu, Khatu, Based on the architecture, style of the decoration, 

and the epigraphy they are all dated to the Ramesside Period.  

KEYWORDS: 
nobles tombs- Asasif- Thebes- Khatu- Ramesside Period. 

ويوجد معيا فى نفس  ,بمنطقة العساسيؼ بجبانة طيبة الغربيةداخؿ نطاؽ فناء مفتوح  مقبرة خاتوتقع 
فى الناحية  3TT28المقبرة و , 8 لمفناء فى الناحية الشرقية TT25المقبرة  ىى:( 2)شكؿ 2الفناء عدة مقابر
 TT4084- TT4095, و المقبرتيف فى نفس الجية مدخميامقبرة مجيولة مردوـ باإلضافة الى  الشمالية لمفناء

 مقبرتيف غير مرقمتيف األولى لشخص يدعى باإلضافة الىفى الركف الشمالى الغربى لمفناء, 

(nfw-r-xt.f)6 ( والثانية لشخص يدعىAx-mnw)7    كما هو موضح  لمفناء ةالجنوبى الناحيةفى

 بالجدول التالى:

 الفترة الزمنية أىم ألقابو صاحب المقبرة رقم المقبرة
TT258 Imn-m-Hp الرعامسة الرسوؿ األوؿ لخنسو 
TT289 Hri الرعامسة حارس مقاطعة آموف 

TT40810 bAk-n-Imn  رئيس خدـ مقاطعة
 آموف

 الرعامسة

TT40911 sA-mwt رمسيس الثانىكاتب ومحاسب قطيع  ويدعى 
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ky-ky مقاطعة آموف 
 ......... ال يوجد nfw-r-xt.f 12بدون
 رمسيس الثالث األب اإلليى Ax-mnw 13بدون

 ........... ال يوجد غير معمـو بدون
 

 
 شكل توضيحي لمقبرة خاتو والمقابر الموجودة بالفناء المشترك(: 1شكل )

يرجعاف إلي فترة الحقة لممقابر و جداريف مف الطوب المبف يمتداف مف الشماؿ إلي الجنوب  يتضمف الفناء
يبمغ  و والمقبرة الغير معروؼ صاحبيا TT28بيف المقبرتيف  يمتد, الجدار األوؿ (8 )شكؿالموجودة بو

وينتيي إلي الغرب مف المقبرة  TT409مف شرؽ المقبرة رقـ يمتد  الجدار الثانيو , ـ 0,77×10,64أبعاده
ـ, ومف المالحظ أيضا وجود بقايا لجزء سفمي 0,78×9992 هوتبمغ أبعاد ( Ax-mnwالتي يدعي صاحبيا ) 

 لممقابر الموجودة بالفناء. أيضاً  مف الحجر الرممي ربما يرجع لفترة الحقة مف عمود دائري

 
 بالفناء من اللبن وبقايا عمود: يوضح الجدران الموجودان (8)شكؿ

 
 

 
 



 (9102العذد الخامس )سبتمبر                                                                              لذراسات األثرية                                   مجلة البحوث وا

06 

 إكتشاف المقبرة:
بمنطقة العساسيؼ بالقرنة في عاـ  أعماؿ حفائر المجمس االعمى لالثارتـ الكشؼ عف المقبرة ضمف 

وكاف " لصاحبيا المدعو "كي كي TT409رقـ  عمى المقبرة فى المنطقة التى تحتوىوالتى بدأت ـ , 8009
الطريؽ الموصؿ عف مف خالؿ إزالة الرديـ المتراكـ  الطريؽ المؤدى لممقبرةىو تمييد وتنظيؼ منيا اليدؼ 
( , مما أدي 3,4 أثناء ذلؾ تـ الكشؼ عف مجموعة كبيرة مف المومياوات والفخار بالفناء )شكؿ ,لممقبرة

إكتشاؼ أربعة مقابر جديدة ال تحمؿ أي ترقيـ خاص  عفوأسفرت الحفائر , إستكماؿ أعماؿ الحفائر بالفناء
محؿ , ومف بينيـ مقبرة "خاتو" سبقاً التي جرت بالمنطقة م بالمنطقة ولـ يشر إلييـ أثناء أعماؿ الحفائر

 (.أ5 )شكؿ 24ـ8022تـ الكشؼ عنيا في عاـ  والتىالدراسة الحالية 

 
 (: يوضح فناء المقبرة أثناء أعمال الحفائر3شكل )

 
 (: يوضح فناء المقبرة أثناء أعمال الحفائر4شكل )

 
 (: يوضح مدخل مقبرة خاتو أثناء االكتشافأ 5شكل )

 صاحب المقبرة

 xAtw لشخص يدعى المقبرة تنسب
وعمى لمقبرة واجية اعمى  المسجؿ وىو األسـ "خاتو" 15
 Ägyptischenوالذى لـ يرد ذكره فى كتاب , جدراف المقبرة مف الداخؿ فى أكثر مف موضع

Personennamen 26. 

 
Wsir imy-r Hmw nTr n nTrw nbw Hm-nTr tpy n mnTw nb iwnyt xAtw mAa xrw 

أوزير)المتوفى( المشرؼ عمى كينة كؿ اآللية, الكاىف األوؿ لممعبود مونتو رب أرمنت "خاتو" صادؽ 
 الصوت"المبرأ".
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  بعدة أشكاؿ كتابية كما يمى: األسـ عمى جدراف المقبرة ظير وقد 
 الشكل الكتابى المكان

  واجية المقبرة )الجدار الجنوبي(
  (الناحية الشمالية)مدخؿ المقبرة

 لثالث(السجؿ ا)الجدار الجنوبي
 

 يحمؿ لقبيف ىامٌيف وىما كالتالي:مف خالؿ النصوص الواردة مف جدراف المقبرة تبًيف أنو كاف و 
 المقب األول: -أ

 
Xm-nTr-tpy n mnTw nb iwny xAtw mAa-xrw 

 .27الكاىف األوؿ لممعبود مونتو في معبد أرمنت , خاتو , صادؽ الصوت

 :المقب الثاني -ب

 
imy-r Hmw-nTr n nTrw nbw 

 68المشرؼ عمى كينة كؿ ااَللية
 

 ":"خاتوعائلة 

 زوجتو -أ
الجدار الجنوبي بالصالة الطولية بإسـ "حنر"عمى ذكرت نصوص المقبرة إسـ زوجة "خاتو" عمي الواجية و 

Hnr29 ,وأشارت النصوص الى انيا كانت تشغؿ وظيفة منشدة المعبود آموف 

 snt.f nbt pr Smayt n Imn-Ra  ",منشدة آموف  أختو )زوجتة( سيدة المنزؿ
 ."رع
 أبنتو: -ب

", "As.tذكرت نصوص المقبرة إسـ إبنة "خاتو" في الجدار الجنوبي بالصالة الطولية بإسـ"إيزيس"
حيث كانت تحمؿ لقب والتى شغمت مثؿ والدتيا وظيفة منشدة المعبود ولكف ىذه المرة لممعبود مونتو

 sAt.s nbt pr Smayt n mnTw nb Iwny " , إبنتيا سيدة المنزؿ
 ."منشدة مونتو سيد أرمنت
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 نقال عن:نقش يوضح خاتو وعائمتو 

Yassin , F., "New tombs of the north asasif. In; thebes in the firt millennium bc", edited by, pischkova,e., 

budka, j., griffin, k., cambridge scholars publishing, )2014(, 113, Fig. 5-1. 

 الوصف العام لمتخطيط المعمارى لممقبرة:
مدخؿ المقبرة الرئيسى الذى يميو صالة  واجية المقبرة المواجية لمغرب ثـ لىإالمقبرة بفناء يؤدى  تبدأ

ويوجد آثار  لى حجرة جانبية صغيرة بيا بئرإؤدى تطولية سقفيا مقبى يوجد بيا فتحة فى الجدارالجنوبى 
 كما يوجد فى أرضية الصالة َابار أخرى ولكف مردومة ,الحجرة ببموكات مف الحجر الجيري تغطية لمدخؿ

صالة كاف يوجد بئر يقطع المقبرة عموديًا تـ تغطية سقفو ببموكات مف وغير محفورة حتي اآلف وفي نياية ال
يوجد عمي جانبية جداريف  تنتيى ىذه الصالة بمدخؿ الحجر الرممي حتي يتثني إستكماؿ عممية حفر المقبرة,

 عموديف مف الناحية الجنوبية ومفيحمؿ سقفيا  صالةلى إيؤدى مف الطوب المبف تـ بنائيما في فترة الحقة و 
المفترض وجود عموديف آخريف مف الناحية الشمالية ولكف لـ يستكمؿ حفر الصالة ومف المالحظ وجود 

الى حجرة مستطيمة  الصالةتؤدى ىذه  ,ليذه الصالة مدخؿ بو ثالث درجات بمنتصؼ الجدار الشمالي
حجرتيف  ابيينتيى بحجرة ذات أربعة أعمدة يوجد  تنتيى بمشكاة حفر فى أرضيتيا دىميز ىابط طويؿ

تؤدي مف الناحية الجنوبية إلي حجرة و وىي تكاد تكوف مدمرة بالكامؿ  جانبيتيف مف الناحية الشرقية والغربية
 دفف مدمرة بالكامؿ يوجد بيا بقايا مشكاة مف الناحية الجنوبية.

 

 :العناصر المعمارية لممقبرة
 مدخل المقبرة والممر الموصل لمصالة الطولية: (2

ويزيف واجية المدخؿ الكورنيش المصرى  ـ )عرض(,2945×ـ )ارتفاع( 8958المقبرة تبمغ أبعاد مدخؿ 
في حالة تعبد أماـ المعبود آتوـ ماعت  والخيزرانة ويظير عمى العتب العموى لممدخؿ المتوفى وزوجتو

منتت يزيس وا   .ب(5)شكؿ و)حتحور( جية اليسار, بينما عمى الجانب اآلخر فى وضع تعبد أماـ أوزير وا 
ا دعامتى المدخؿ فقد أصابيما تدمير شديد وال يظير سوى شريط مف ألقاب صاحب المقبرة التى حمميا أم

أثناء حياتو عمى الدعامة الجنوبية لمدخؿ المقبرة يتكرر ىذا النص ثالث مرات في سطور رأسية بالنقش 
 كالتالى: الغائر
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,  )أوزير(المتوفي
كؿ  المشرؼ عمي كينة

 وؿاألاآللية الكاىف 
لممعبود مونتو, سيد 

أرمنت , خاتو , صادؽ 
 الصوت.

 

Wsir imy-r 
Hmw nTr n 
nTrw nbw 
Hm-nTr-tpy n 
mnTw nb 
Iwny xAtw 
mAa-xrw 

 

يبمغ عرض الممر مف , و ـ 8972ويمتد الممر الموصؿ لمصالة الطولية مف الغرب إلي الشرؽ بطوؿ  
كسر في سقؼ المقبرة بيذا الممر حيث كاف  ـ كما يالحظ وجود2982, ويتسع شرقًا ليبمغ ـ2945الغرب 

(, 6 ممتميء بالرديـ وبعد تنظيفو تـ العثور عمي مومياء ممقاه بطريقة عشواثية مف أعمي سقؼ المقبرة )شكؿ
كما يوجد مجموعة مف البموكات الحجرية المنتظمة وترجع ىذه البموكات إلي فترة الحقة لتأريخ المقبرة ألنيا 

الموجودة أسفؿ الجدار الشمالي والجنوبي لمممروتوجد بنياية أرضية الممر الموصؿ  تغطي بقايا الرسرمات
 (.7 لمصالة الطولية مف الناحية الشرقية والتي أستخدمت كعتب سفمي بيف الممر والصالة الطولية )شكؿ

  
 لممقبرة. لمدخل  ب(: يوضح العتب العموى 5شكل )
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 المقبرة عند المدخل.(: يوضح مومياء اعمى سقف 6شكل )

 

 
(: يوضح البموكات الحجرية المستخدمة كعتب 7شكل )

 سفمى.
 :الصالة الطولية (8

ـ, 8969ـ و يبمغ أقصي عرض لمصالة 6988تأتي مباشرة بعد الممر وتمتد مف الغرب إلي الشرؽ بطوؿ 
الشمالي والجنوبي عمي  و الشكؿ العاـ لمصالة يشبو شكؿ التابوت اذ أف نقطة إلتقاء سقؼ الصالة بالجداريف

شكؿ مقبي بقمة مسطحة, ويحتوي جدارييا الشمالي والجنوبي عمي مناظر لصاحب المقبرة وأسرتة وعالقاتو 
 .(8 )شكؿمع آلية العالـ اآلخر

مف الرسومات والكتابات غير واضحة وذلؾ لتغطية  ىاظير بقاياوت ةغير مكتمم يىأما عف نقوش الصالة ف
ومف العوامؿ التي الحقًا بالسناج األسود الناتج عف الحرؽ الذي تعرضت لو المقبرة  الصالةأغمب أركاف 

المناظر أنيا لـ تستكمؿ في األصؿ حيث أف الجدار مرسـو بالمداد األسود الذي  تتبعزادت مف صعوبة 
ممي حتاج إلي ترميـ عوىى تولسبب ما توقؼ العمؿ بيذا الجدار  ,يسبؽ عممية نقش المناظر والكتابات

 دقيؽ وحذر لمحفاظ عمي ماتبقي مف الرسومات عند إزالة السناج األسود.
وجد بالجزء العموي مف الجدار الجنوبي إلي الشرؽ مف السجؿ توأىـ المناظر التى تظير عمى ىذه الصالة 

مف كتاب الموتي حيث يظير "خاتو" بقاعة الحكـ يقاد  285الثاني , ويعرض منظر المحاكمة مف الفصؿ 
سطة المعبود إنبو ومف خمفو معبودة مدمر الجزء العموي مف منظرىا ومف أمامو الميزاف الذي يقـو المعبود بوا

)حورس( بتظبيطو ويتكوف الميزاف مف كفتيف األولي )اليمني( بيا المعبودة ماعت والتي ترمز إلي العدالة 
والتي تحتوي بمفافة بردي بيده اليسري  والحقيقة والثانية )اليسري( قمب "خاتو"  يظير المعبود تحوت ممسكاً 

 التىداخؿ المقصورة أماـ زىرة الموتس  الجالسي ناحية المعبود أوزير منعمي أعماؿ خاتو ومشيرًا بيده الي
نتيجة ثر المنظر تأويالحظ مدي ومف خمفو معبودتيف ربما إيزيس ونفتيس  منيا أبناء حورس األربعة يبزغ

والمعبودتيف  رأس المعبود أوزير أزالة نتج عنوبمنشار في العصر الحديث  أغمب أجزائو  نشر واقتطاع
 .الواقفتيف خمفو

و ترجع أىمية ىذه الصالة الى التعديالت المعمارية التي طرأت عمييا أثناء حفر المقبرة حيث أف الصالة 
كؿ وتبمغ ابعاده تقريبًا تحتوي عمي ثالث آبار في أرضيتيا لـ يتـ استكماؿ حفرىـ, البئر األوؿ وىو مربع الش

-ـ)شماؿ0997ـ , كما تبمغ أبعاد البئر الثانى الموجود بنياية الصالة الطولية بالناحية الشرقية 0993×2903
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غرب(, ويتوسطيما بئر قاطع لممقبرة بداية مف السقؼ وصواًل إلي أرضية الصالة -ـ)شرؽ2945×جنوب(
يث أف سقؼ المقبرة مف الداخؿ في ىذا الجزء مغمؽ ببموكات الطولية يبدو أنو كاف موجودا قبؿ حفر المقبرة ح

مف الحجر الرممي بعرض سقؼ الصالة الطولية ممتدا مف الشماؿ إلي الجنوب بالقرب مف نيايتيا في الناحية 
الشرقية , ويبدو أف صاحب المقبرة عندما إستخدـ المقبرة فوجئ بيذا البئر قاطعًا لمصالة الطولية مما أدى الى 

ر خطة العمؿ مف خالؿ غمؽ سقؼ المقبرة فى ىذا الجزء ببموكات مف الحجر الرممي حتي يتمكف مف تغي
اإلستمرارية في حفر المقبرة و لـ تكف ىذه المشكمة الوحيدة التي واجيتو عند حفر مقبرتو حيث اصطدـ أيضا 

تبمغ أبعاده  غرب(, تحتوي عمي بئر آخر-ـ)شرؽ2975×جنوب(-ـ )شماؿ8966بغرفة جانبية أبعادىا 
غرب( وىو موجود في نياية الجدار الجنوبي مف الصالة مف الناحية -ـ)شرؽ0939×جنوب(-ـ)شماؿ2939

(, فاستخدـ نفس الحؿ السابؽ في تغطية سقؼ الصالة الطولية ولكنو استخدـ فى ىذه المرة 9 الشرقية)شكؿ
ىذة الغرفة الجانبية واستكممت أيضا  الحجر الجيرى بداًل مف الحجر الرممى وذلؾ لغمؽ المدخؿ المؤدي الي

كتابة النص األفقي عمي ىذه البموكات بالكتابات الييروغميفية والذي يبدأ مف أسفؿ الجدار الجنوبي مف الناحية 
 الغربية وينتيي بالناحية الشرقية لمجدار نفسو الموجود بالصالة الطولية.

 
 الصالة الطولية قبل التنظيف. يوضح(: 8شكؿ )

 

 
 .وضح البئر بداخل الغرفة الجانبيةي(: 9شكل )

 

 

 :صالة األعمدة (3
ـ 8988× ـ )عرض( 2947تنتيي الصالة الطولية مف الناحية الغربية بمدخؿ غير مكتمؿ النقوش أبعاده 

غرب( , -ـ )شرؽ5945× جنوب( -ـ )شماؿ4904 ىاتبمغ أبعاد يؤدى الى صالة األعمدة التى )ارتفاع(
فى الناحية الشمالية مف عموديف غير مكتمميف وبقايا وديف مف الناحية الجنوبية لمصالة, وتحتوي عمي عم

 .(20 )شكؿالصالة
عبارة عف ممر طولي موصؿ إلي  التى كانت عمى ما يبدو ويبدو انو قد تـ تغيير التصميـ ليذه الصالة

خاتو" بتوسيع الممر الطولي ورسـ في نياية الممر بالناحية الشرقية, وقد قاـ " ممر طولي آخر ينتيي بنيشة
تقسيمة األعمدة بالمداد عمي جانبي الممر الطولي حيث تبدا عممية الحفر مف خالؿ الدليؿ المرسوـ مف 
الناحية الشمالية والجنوبية تمييدًا لحفر األعمدة األربعة وتوسيع الممر ليصبح صالة أعمدة تضـ أربعة أعمدة 
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مف الناحية الجنوبية , حيث تـ تشكيؿ العموديف الموجوديف  واآلخراف الشمالية مربعة تقريبًا إثنيف مف الناحية
بالناحية الجنوبية و عند حفر العموديف االخريف تبيف وجود ثالث درجات موصمة لمدخؿ بمنتصؼ الجدار 

أدي إلي توقؼ ا ويعمو مستوي سقؼ المدخؿ سقؼ صالة األعمدة مم ,(22 )شكؿ الشمالي لصالة األعمدة
كاف مف المفترض أف يؤدي  , وماؿ الحفر وعدـ إستكماؿ تشكيؿ العموديف بالناحية الشمالية لمصالةأع

ر أسفؿ ئأسفؿ الممر الطولي عف طريؽ الثالث درجات ولـ يالحظ ميندسوا خاتو وجود ب 80المدخؿ إلي بئر
الجنوبية مما أدي إلي سـ فقط فقاموا بنحت العموديف بالناحية 20الصالة وأف سمؾ أرضية الصالة حوالي 

ىبوط أرضية الصالة بعد فترة مف الزمف ونجد تأثير اليبوط واضح عمي العمود الشرقي المكتمؿ الموجود 
بالناحية الجنوبية مف خالؿ الشروخ المتواجدة بو مف أسفؿ نتيجة لميبوط الذي حدث باألرضية لعدـ تحمؿ 

 .سقؼ البئر أعمدة الصالة

 
 .األعمدةصالة  يوضح(: 10شكل )

 

 
يوضح الدرجات لممدخل الجانبي الموجود (: 11شكل )

 بصالة األعمدة.
 

 :الدىميز اليابط لممقبرة   (4
 )شكؿالدىميز بعشر درجات محفوره ثـ يبدأ  تالنح ةيظير فى نياية صالة األعمدة مشكاة غير مكتمم

ليعود مرة أخري إلي الغرب ومنو في الصخر يميو ممر ىابط طويؿ دائري يتجو شرقا ثـ إلي الشماؿ ثـ  (28
يتجو ناحية الجنوب وصوال إلي صالة تحتوي عمي أربعة أعمدة ميدمة وتبمغ ىذه المسافة بداية مف مدخؿ 

ـ 6950× غرب( -ـ )شماؿ6980ـ, و تبمغ أبعاد صالة األعمدة حوالي 55الدىميز وصوال إلي صالة األعمدة 
-ـ )شرؽ7929× جنوب( -ـ )شماؿ8938ستطيمة أبعادىا , ويوجد فى جانبيا الشرقي حجرة مغرب(-)شرؽ

غرب( يمى حجرة -ـ )شرؽ6982× غرب( -ـ )شماؿ8946غرب( , وفى جانبيا الغربى حجرة أخرى أبعادىا
ـ 5945األعمدة مف الناحية الجنوبية حجرة ربما تكوف مخصصة لمدفف وربما أيضًا تحتوي عمي بئر أبعادىا

-ـ )شرؽ8× غرب( -ـ )شماؿ4965وتنتيى بمشكاة أبعادىا  غرب(,-ـ )شرؽ3950× جنوب( -)شماؿ
 82ـ.0998غرب( ويضيؽ عرض المشكاة بنيايتيا ليصؿ إلي 



 (9102العذد الخامس )سبتمبر                                                                              لذراسات األثرية                                   مجلة البحوث وا

08 

 
 ( : يوضح المشكاة والدىميز اليابط بصالة األعمدة.12شكل )

 88ترجع لعصر رمسيس الثانيو  TT32مس والتي تحمؿ رقـ  -ويالحظ أف الدىميز الموجود بمقبرة جحوتي
في عمؽ المسافة والطوؿ وتقريبًا الشكؿ إلي أف يصؿ مع الدىميز الخاص بمقبرة خاتو محؿ الدراسة يتشابو 

 .83إلي حجرة الدفف  بيا غرفتاف جانبيتاف
 :المقابر الموجودة بالفناءمحل الدراسة بمقارنة التخطيط المعمارى لممقبرة 

 مقابرالمقبرة "خاتو" و ل قد مقارنة بسيطةالتوضيحى التالى لمعناصر المعمارية يمكننا عجدوؿ مف  خالؿ ال
 ء.الفنا المحيطة بيا داخؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العنصر 
 المعمارى

مقبرة 
 خاتو

TT25 

عصر )
(الرعامسة  

TT28 

عصر )
(الرعامسة  

TT408 

عصر )
(الرعامسة  

TT409 

عصر )
(الرعامسة  

 الجنوب الجنوب الجنوب الغرب الغرب اتجاه المدخل

واجهة 
الكورنيش 
 المصري

  × ×  

 × × × ×  الصالة الطولية

الصالة 
 المستعرضة

×     

الحجرات 
 الجانبية

 × × × × 

 × × × ×  اآلبار

 × × ×   صالة األعمدة

    ×  المشكاة

   × ×  الدهليز
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 من خالل الجدول السابق يتضح التالى:
 يالحظ أف جميع المقابر الموجودة بالفناء ترجع لعصر الرعامسة. -2
 تظير الصالة الطولية بمقبرة خاتو بينما تختفى مف باقى المقابر المجاورة. -8
 تظير اآلبار بمقبرة خاتو بينما تختفى مف باقى المقابر المجاورة. -3
 تظير الحجرات الجانبية بمقبرة خاتو بينما تختفى مف باقى المقابر المجاورة. -4
 . TT25لمقابر المجاورة باستثناء المقبرة تظير صالة األعمدة بمقبرة خاتو بينما تختفى مف باقى ا -5
 تختفى الصالة المستعرضة بمقبرة خاتو بينما تظير فى باقى المقابر المجاورة. -6

 

  يشير االختالؼ الواضح فى التصميـ المعمارى لممقبرة محؿ الدراسة عف باقى المقابر المحيطة بيا بالفناء
لممقبرة ال يرجع لنفس الفترة وربما طرأت تعديالت  والتى ترجع لعصر الرعامسة الى اف التخطيط األصمى

 .الجديد صاحب المقبرة "خاتو"امسة لتخدـ ععمييا فى عصر الر 
 مقارنة المقبرة بالمقابر الطيبية التي تتشابو معيا في التخطيط المعماري: ثانيا:

( وفقًا TT والتي تحمؿ رمز) سوؼ نقوـ ىنا بمقارنة مقبرة خاتو بالمقابر التي توجد بطيبة 
( والتي تتشابو معيا مف  –الرقـ  –قامت فردريكا كامب بتصنيفيا وتكتب) , وتمؾ التى  Porter&Mossلػ

فى محاولة لمتعرؼ عمى تأريخ التخطيط األصمى لممقبرة قبؿ التعديرت التى طرأت  خالؿ التخطيط المعماري
 :84كالتالي ذه المقابروى عمييا فى عصر خاتو

TT60, TT61
25

, TT119
26

, TT270, TT161
27

, TT240
28

, TT280, TT311
29

, TT312
30

, 

TT313
31

, TT314 

-4- , -14- , -24- , -27- , -71- , -77- , -79- , -80- , -85-. 
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 مقابر ترجع لعصر الدولة الوسطي وىي وكالتالي:اوال: 

 
 (13) شكل

 رسم توضيحي لتخطيط مقابر من الدولة الوسطي ) عمل الباحث (
 F. Kammp&Soliman.Rنقال عن  
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 (14) شكل

 رسم توضيحي لتخطيط مقابر من األسرة الحادية عشر) عمل الباحث (
 ثانيًا: مقابر يرجع تأريخيا إلي عصر األسرة الثامنة عشر وىي كالتالي:

 
 32(15) شكل

 رسم توضيحي لتخطيط مقابر من األسرة الثامنة عشر ) عمل الباحث (
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 المتأخر:ثًا: مقابر ترجع لمعصر لثا

 
 33(16) شكل

 ) عمل الباحث ( TT312رسم توضيحي لتخطيط المقبرة رقم 
نالحظ مدى التشابو بيف مقبرة  العاـ لممقابر السابقة  لتخطيططيط العاـ لمقبرة خاتو ومقارنتو بابدراسة التخ

صالة أو الممر  يؤدي إليمقبرة لمكوف مف مدخؿ تتي توالخاتو والمقابر التى ترجع لعصر الدولة الوسطى 
 الطولي ثـ بنياية المقبرة حجرة محفور في أرضيتيا دىميز ىابط عمي نفس محور المقبرة ينتيي بحجرة الدفف

مقابر مع مقبرة خاتو مف حيث التخطيط وىي   5منيا  حيث يتشابو
TT24034,TT28035,TT311,36TT313,37TT314 بحيث إذا قمنا بمد خط وىمي مستقيـ بداية مف ,

رة بضمعييا الشمالي والجنوبي حتي نياية الممر الطولي الموصؿ إلي المشكاة التي تقع عمي نفس مدخؿ المقب
 محور المقبرة نجد أف المقبرة تقريبًا تـ حفرىا عمي نفس المحور كما ىو موضح بالرسـ التالي:
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 شكؿ توضيحي يبيف أمتداد المقبرة عمي نفس المحور)عمؿ الباحث(

 (2) لوحة
 

والتى  ns-bq-Swtyشوتي   اك با المدعو نس والتى تخص TT312رقم كما نالحظ ان المقبرة 

ذكرت  وىى المقبرة التى, مع التخطيط المعماري لمقبرة خاتو كبيرإلي العصر الصاوي تتشابو إلي حد ترجع 

أعاد   ns-bq-Swty يابيتشكوفا والتي قامت بإعادة تركيب بموكات المقبرة ودراستيا أف صاحب عنيا
إستخداميا مف خالؿ البموكات التي تـ تركيبيا عمي الجدراف األصمية لممقبرة وأف التخطيط األساسى لممقبرة 

 .38يرجع الى عصر الدولة الوسطي
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 :نتائج الدراسة
يمكف اإلستنتاج  طيطات العامة لممقابر وعمؿ المقارنات ليا في مختمؼ العصورخمف خالؿ دراسة الت -

العاـ أف المقبرة قد تـ حفرىا خالؿ الدولة الوسطي حيث كانت مف المفترض أنيا تتكوف مف صالة طولية يمييا 
 .ممر طولي ثـ حجرة طولية تنتيي بمشكاة عمي نفس محور المقبرة

ية الحفر تبيف وجود بئر قاطع لمصالة الطولية بالقرب مف نيايتيا بالناحية الشرقية ويمكف توضيح أثناء عمم -
 ذلؾ مف خالؿ رسـ تخيمي لتخطيط المقبرة عند حفرىا وىي كالتالي:

 
المقبرة)عمل  شكل يوضح البئر قبل و بعد حفر (2) لوحة

 الباحث(
 األصمى لمقبرة الدولة الوسطى رئوصؿ إلي البيتـ عمؿ مدخؿ بالممر الطولي وكاف مف المفترض أنو  -

ر بأسفؿ ئتشكيؿ خاتو لألعمدة دوف معرفة أنو يوجد ب عندالموجود أسفؿ الممر الطولي الذي إنيارت حدوده 
 ويمكف إيضاح ذلؾ مف خالؿ الرسـ التالي:مف فترة الحقة الممر 

 
 شكل توضيحي يبين المدخل الجانبي لممقبرة)عمل الباحث( (3) لوحة

توسعة الصالة الطولية بجانبييا الشمالي والجنوبي ثـ ب اعادة استخداـ لممقبرة فى فترة الرعامسة وذلؾ تـ -
تغيير التخطيط العاـ لمممر الطولي ليصبح صالة أعمدة ولكف ربما إلكتشاؼ المدخؿ الموجود بالناحية 

إستكماؿ حفر العموديف يتـ  ولـ العمؿفي نحت األعمدة الموجودة بنفس الجية توقؼ  ءالبدالشمالية بعد 
  اآلخريف ويمكف توضيح ذلؾ مف خالؿ الرسـ التالي:
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 شكل توضيحي يبين المقبرة أثناء فترة  "خاتو" )عمل الباحث(

 (4) لوحة
والذي مف  المشكاة أسفؿ بالحجرة الطوليةحفر الدرج الموجود تعديؿ التخطيط األصمى لممقبرة وذلؾ بتـ  -

خاللو يتـ الوصوؿ إلي دىميز عميؽ وطويؿ يؤدي إلي صالة مدمرة كاف مف المفترض أف تحتوي عمي أربعة 
أعمدة وحجرتاف جانبيتاف مف الناحية الشمالية والجنوبية ثـ ممر ربما بو بئر موصؿ إلي مشكاة بنياية المقبرة 

 ي:بالناحية الشرقية ويمكف توضيح ذلؾ مف خالؿ الرسـ التال

 
 شكل توضيحي لمدىميز اليابط )عمل الباحث(

 (5) لوحة
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 مكتشفات جديدة من الخزف المقمد لخزف أسرة تانج 
 بجبل أسيوط الغربي

 أ.د/ عبد الناصر ياسين                                                                  
 اآلثاركمية  - قسم اآلثار اإلسالمية -أستاذ اآلثار والفنون اإلسالمية                                           

 وعضو البعثة المصرية األلمانية المشتركة - جامعة سوهاج                                          
 العاممة في جبل أسيوط ومستشارها لشئون اآلثار اإلسالمية والقبطية                                       

 

نوًعا من الخزف يتميز ببساطة زخارفه  التهي مTang( "618- 907 ) -أنتجت الصين في عصر أسرة "تانج
. وقهههه  قامههههت الصههههين بتصهههه يرط إلههههل كثيههههر مههههن أقطههههار العههههالم 1قوامههههها بقههههط أو أشههههرطة طوليههههة ذات ألههههوان متعهههه  ة

. وق  تميز القاسم األعظم من هذا النوع من الخزف 2اإلسالمي، ومنها مصر، التي أقبل فيها الخزافون عمل تقمي ط
  التههي عمههل هيئههة بقههط، أو أشههرطة طوليههة، ممونههة بههأللوان متعهه  ة، كاألخضههر، واألصههفر، المنههتج فههي مصههر بزخارفهه

والبنههي، والبنفسههجي، واألبههي . كمهها زخههرف هههذا الخههزف أيًضهها بزخههارف بسههيطة هن سههية، ونباتيههة، وكتابيههة منفههذة 
 بأللوان متع  ة أيًضا، تحت طبقة من الطالء الزجاجي الشفاف.

هنمط فهي مصهر تقميهً ا لخهزف أسهرة "تهانج"، إ   وعمل الرغم من اتفها  العممهاء عمهل أن ههذا النهوع مهن الخهزف صف
أنهم اختمفوا حول ب اية تاريخ هذا التقمي ؛ فمنهم من يعتق  أن  ب أ منذ العصر الطولوني، ومنهم مهن يعتقه  أنه  به أ 

مههن القههرن الثالههث . واألرجههأ أن إنتههاج هههذا النههوع مههن الخههزف اسههتمر فههي مصههر مهه ة طويمههة 3فههي العصههر الفههاطمي
م فههي عصههر المماليهه ، غيههر أنهه  يبهه و مهههن 13م فههي العصههر الطولههوني حتههل القههرن السههابط الهجهههري/ 9الهجههري/

الصههعت تههألريخ قطههط هههذا النههوع مههن الخههزف سههيما المسههتخ م فيههها البقههط واألشههرطة؛ لخموههها مههن العناصههر الزخرفيههة 
 .4الواضحة

أعمال البعثة المشتركة بين جامعة سوهاج المصهرية وجهامعتي لق  تم الكشف في جبل أسيوط الغربي بواسطة 
ماينز وبرلين الحرة األلمانيتين، عن ع   من كسر الخهزف المقمه  لخهزف أسهرة تهانج، وعمهل الهرغم مهن أن معظمهها 
ههين عمههل نسههبتها إلههل عصههر بعينهه ، فيفمكننهها التههرجيأ بنسههبتها إلههل العصههر المممههوكي؛  يخمههو مههن الزخههارف التههي تفعم

، كمها أن تشهاب  زخهارف بعضهها مهط 5عفثمر عميها مط تحف خزفية وفخارية ترجط يقيًنا إلل العصهر المممهوكيحيث 
 زخارف تحف خزفية ممموكية أخرى ق  تكون قرينة عمل نسبتها إلل هذا العصر.

وسوف أتناول في هذط ال راسة خمسة عشر قطعة من هذا النوع من الخزف، ثالث منها كنت ق  تناولتهها مهن 
بهه ون اإلشههارة إلههل مكههان العثههور عميههها، وخاماتههها، ومقاسههاتها، وأعيهه  تناولههها هنهها بكامههل هههذط  6قبههل فههي  راسههة لههي

 التفاصيل.
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 وقبل الشروع في نشر هذط القطط، أو  التنوي  إلل أن البحث تضمن بع  ا ختصارات التالية:     
Sh. = Shaft 
St. No. = Study Number 
T. = Tomb 

 St. No. 81 Aقطعة: رقم ال -1
 2006موسم الحفائر: 

 N 12. 3/ Sh. 1مكان العثور عميها: 
 الخامة: طمي نيل

 المقاسات: 
 سم 5,4ا رتفاع: 
 سم 11,6الطول: 
 سم 8,4العر : 
 سم 0,7السم : 

 سم 8,6قطر القاع ة: 
أ، ت(. تفهههزين قهههاع السهههمطانية مهههن  1جهههزء مهههن سهههمطانية، يفمثهههل قاعههه تها، وجهههزًءا صهههغيًرا مهههن بههه نها )الشهههكالن     

ال اخل زخارف مرسومة تحت الطالء، عبارة عن تصميم زخرفي مؤلهف مهن بقهط صهفراء المهون به اخمها بقهط أخهرى 
أ(. أمههها مههههن الخهههارج فتخمههههو  1أصهههغر حجًمههها ذات لههههون أخضهههر. والزخهههارف منفههههذة تحهههت طهههالء شههههفاف )الموحهههة 

ت(. والج ير بالذكر أن التصميم الزخرفي المنفذ عمل قاع السمطانية يتشاب  مهط  1السمطانية من الزخرفة )الموحة 
 .7تصميم زخرفي وصمنا عمل كسرة من سمطانية من الخزف الممموكي المرسوم تحت الطالء

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 (أ 1)لوحة  (ب 1)لوحة 
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  St. No. 179   رقم القطعة: -2

 2006موسم الحفائر: 
 N 12. 3مكان العثور عميها: 
 الخامة: طمي نيل.

 المقاسات: 
 سم 10الطول: 
 سم 20القطر: 
 سم 1 - 0,4السم : 

مهن البه ن بالحافهة. جهزء السهمطانية مطمهي مهن اله اخل والخهارج، بطهالء عسهمي  اجزء مهن سهمطانية، يفمثهل جهزءً 
ياهن به ن السههمطانية مهن اله اخل بألشهرطة رأسههية،  المهون. يتسهم به ن السهمطانية بألنهه  يتسهط ته ريجيلا إلهل الخههارج. وقه  زف

)الموحةة  لعسهميمقسمة بواسطة خطهوط محهزوزة، وقه  تفاوتهت ألهوان ههذط األشهرطة مها بهين األخضهر، واألصهفر، وا
2.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (أ 1)الشكل

 (2)لوحة 

 ب( 1)الشكل

 (ب 1)الشكل
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 St. No. 245رقم القطعة:  -3
 2004موسم الحفائر: 

 T. IIIمكان العثور عميها: 
 الخامة: طفمة.
 المقاسات: 
 سم 5,9الطول: 
 سم 7,8العر : 
 سم 1,2 - 0,7السم : 

كسهرة مهن به ن سهمطانية، مزخرفهة بألشهرطة طوليهة خضههراء وصهفراء مخضهرة بالتبها ل، يحه ها مهن أسهفل شههريط 
 (. أما من الخارج فهي مطمية فقط بطالء أخضر فاتأ.3)الموحة أفقي أخضر المون 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 St. No. 1293رقم القطعة:  -4

 2012موسم الحفائر: 
 H 11. 1مكان العثور عميها: 

 الخامة: طفمة.
 المقاسات: 
 سم 2,2الطول: 
 سم 2,3العر : 
 سم 0,4السم : 

 (3)لوحة 
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كسرة من ب ن آنية مزخرفة من الخارج بألشرطة طولية ذات ألوان متع  ة، خضراء ومنجنيزية وبيضاء وصفراء     
 .ب( 4)الموحة أ(. أما من ال اخل فهي مطمية بطالء من لون واح  أخضر زيتوني  4تحت الطالء )الموحة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 St. No. 2Bرقم القطعة:  -5

 2004موسم الحفائر: 
 T. IIIمكان العثور عميها: 
 الخامة: طمي نيل

 المقاسات: 
 سم 4,6الطول: 
 سم 4,6العر : 
 سم 0,5 - 0,4السم : 

بشهريطين رأسهيين أحه هما أصهفر المهون واآلخهر (، مفزيَّنة من الخهارج 5كسرة من ب ن سمطانية بالحافة )الموحة 
أصفر مشوت باخضرار، يفصل بينهما حز بمون  اكن، واألرجأ أن ب ن السمطانية من الخارج كهان مشهغوً  بمثهل 

 هذط األشرطة الرأسية.
 
 
 

 ب( 4)لوحة  أ( 4)لوحة 
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St. No. 528 :6 رقم القطعة-  
 2010موسم الحفائر: 

 T. N 13. 91مكان العثور عميها: 
 الخامة: طفمة.
 المقاسات: 
 سم 3,7الطول: 
 سم 5العرض: 
 سم 1السمك: 

أ(. أما من الداخل فمزخرفة  6من بدن آنية، مطمية من الخارج بطالء أخضر مشوب بصفرة )الموحة  كسرة    
ب(. يميل لون العجينة إلة  درجةة  6بأشرطة طولية مختمفة األحجام ذات لون أخضر، وأخضر مصفر )الموحة 

 المون البني الفاتح.
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5)لوحة 

 (ب 6)لوحة  (أ 6)لوحة 
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   St. No. 27. 1رقم القطعة:  -7
 2012موسم الحفائر: 

 T. H 11. 1مكان العثور عميها: 
 الخامة: طفمة
 المقاسات: 
 سم 3,5ا رتفاع: 
 سم 6العر : 
 سم 0,5السم : 

كسههرة مههن صههحن، تبهه و أنههها تمثههل جههزًءا مههن القاعهه ة، وجههزًءا مههن البهه ن، وجههزًءا مههن الحافههة. قاعهه ة الصههحن 
والزخرفههة عميههها بألحهه  األسههاليت التههي كانههت متبعههة فههي خههزف أسههرة تههانج والتههي تسههيل فيهه  (. 2مسههطحة )الشههكل 

أ(.  7األلوان من الحافة ناحية الب ن والقاع، والمون المسال هنا أخضر  اكن عمل أرضية خضراء فاتحهة )الموحهة 
جينههة الصههحن إلههل ت(. يميههل لههون ع 7وتظهههر فههي الكسههرة مههن الخههارج بقايهها طههالء زجههاجي أخضههر فههاتأ )الموحههة 

  رجة البني الفاتأ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
                                                                         

 
 

 (68)الشكل  أ( 154)لوحة 

 ب( 6)لوحة 

 (2)الشكل 

 (ب 7)لوحة  (أ 7)لوحة 



 (9102سبتمبر ) العذد الخامس                                                                                              مجلة البحوث والذراسات األثرية              

 78 

 St. No. 1227رقم القطعة:  -8
 2012موسم الحفائر: 

 T. H 11. 1مكان العثور عميها: 
 الخامة: طمي نيل.

 المقاسات: 
 سم 1,7ا رتفاع: 
 سم 4,2الطول: 
 سم 6,7العر : 
 سم 0,6السم : 
مههن آنيههة، تمثهل جههزًءا مههن القاعه ة، ممونههة مههن اله اخل بمههونين متهه اخمين، أحه هما أخضههر واآلخههر أصههفر  كسهرة

ت(؛ ممها  7أ(. تظهر بقايها ضهئيمة جه لا مهن ههذا الطهالء بخهارج الكسهرة )الموحهة  7تحت الطالء الزجاجي )الموحة 
 ة إلل  رجة البني الفاتأ.يعني أن اآلنية كانت مطمية من ال اخل والخارج. يميل لون عجينة اآلني

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  St. No. 12رقم القطعة: -9

 2011موسم الحفائر: 
 T. H 11. 1مكان العثور عميها: 

 الخامة: طفمة.
 المقاسات: 
 سم 1,8الطول: 

 أ( 8)لوحة  ب( 8)لوحة 
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 سم 3,2العر : 
 سم 0,6السم : 

كسرة من ب ن آنية مزخرفة من ال اخل ببقايا ثالثة أشهرطة رأسهية، أحه ها أخضهر المهون، والثهاني أصهفر فهاتأ،     
أ(. وخامة اآلنية هشة وهي أقرت إلل المون البني الفاتأ. أما الكسرة من الخهارج،  9والثالث أصفر غام  )الموحة 
 ت(. 9فيظهر فيها أثر طالء )الموحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  St. No. 1147رقم القطعة: -10
 2012موسم الحفائر: 

 T. H 11. 1مكان العثور عميها: 
 الخامة: طفمة.
 المقاسات: 
 سم 2الطول: 
 سم 2,9العر : 
 سم 0,6السم : 

أ، ت(؛ تتفهه  مههط الكسههرة السههابقة فههي أسههموت الزخرفههة، واأللههوان، والمهها ة  10كسههرة مههن بهه ن آنيههة )الموحتههان     
 الخام، ومن غير المستبع  أن يكونا من آنية واح ة.

 ب( 9 )لوحة أ( 9)لوحة 
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  ST. No. 62رقم القطعة: -11
 2011موسم الحفائر: 

 T. H11. 1مكان العثور عميها: 
 الخامة: طفمة
 المقاسات: 
 سم 2,3الطول: 
 سم 3,2العر : 
 سم 0,3 - 0,1السم : 

أ(. أمها مهن  11كسرة من ب ن آنيهة، مزخرفهة مهن الخهارج بهأللوان خضهراء وصهفراء ومنجنيزيهة مت اخمهة )الموحهة     
 ت(. خامة اآلنية رقيقة ج لا. 11ال اخل فق  طميت الكسرة بطالء ذي لون أصفر مشوت بخضرة )الموحة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أ( 11)لوحة 

 ب( 11)لوحة  أ( 11)لوحة 

 ب( 11)لوحة 



 (9102سبتمبر ) العذد الخامس                                                                                              مجلة البحوث والذراسات األثرية              

 77 

 St. No. 848 Aرقم القطعة:  -12
 2009 موسم الحفائر:

 مكان العثور عميها: بالقرت من  ير العظام
 طفمة.الخامة: 

 المقاسات: 
 سم 2,9الطول: 
 سم 5العر : 
 سم 0,3 - 0,1السم : 

تمثل جزًءا عمويلا من ب ن آنية، يرجأ أن تكون سمطانية محتفظة بجزء من حافتها. يت اخل فيهها المونهان  كسرة    
 أ، ت(. 12األصفر واألخضر )الموحتان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 St. No. 932رقم القطعة:  -13
 2012 موسم الحفائر:

 مقبرة الوطاويطمكان العثور عميها: 
 طمي نيل.الخامة: 

 المقاسات لمكسرة الكبرى: 
 سم 3,3الطول: 
 سم 4,7العر : 
 سم 0,7 - 0,5السم : 

 أ( 12)لوحة 

 ب( 12)لوحة 

 (ب 12)لوحة 
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كسههرتان لجههزءين مههن بهه ن سههمطانية مزخرفتههان بألشههرطة طوليههة مت اخمههة بمههون بنههي فههاتأ، وأخضههر، وبنههي  اكههن     
ت(؛  13ون بخهارج الكسهرة الصهغرى )الموحهة أ(. ويظههر طهالء عسهمي المه 13عمل أرضهية عسهمية المهون )الموحهة 

 مما يفشير إلل أن القطعة كانت مطمية من الخارج أيًضا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  St. No. 597 A 3رقم القطعة:  -14
 2005موسم الحفائر: 

 T. IIIمكان العثور عميها: 
 الخامة: طمي نيل.

 المقاسات:
 سم 6,3الطول: 
 سم 11العر : 

 سم 1,1سم، وعن  القاع ة:  1,4 - 0,9السم : عن  الب ن: 

 أ( 13)لوحة 

 ب( 13)لوحة 
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جزء من سمطانية، يمثل جزًءا من القاع ة، وجزًءا من البه ن. ويظههر فهي بهاطن السهمطانية ته اخل بهين المهونين     
المههون  أ(، أمهها مههن الخههارج فالسههمطانية مطميههة بطههالء ذي لههون أصههفر أقههرت إلههل 14األخضههر واألصههفر )الموحههة 

 ت(.  14النحاسي )الموحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  St. No. 231. 2رقم القطعة:  -15
 2005موسم الحفائر: 

 T. IIIمكان العثور عميها: 
 الخامة: طمي نيل

 المقاسات: 
 سم 5,2ا رتفاع: 
 سم 7,1الطول: 
 سم 10العر : 
 سم 0,9السم : 

 سم 7,1قطر القاع ة: 
أ(. ويظههههر فهههي قهههاع  15، الموحهههة 3جهههزء مهههن سهههمطانية، يفمثهههل القاعههه ة، وجهههزًءا صهههغيًرا مهههن البههه ن )الشهههكل 

ت(،  15السمطانية والجزء المتبقي من ب نها من ال اخل منهاط  مختمطهة مهن المهونين األخضهر واألصهفر )الموحهة 
 أما من الخارج فال يظهر بها طالء.

 ب( 14)لوحة  أ( 14)لوحة 
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 أ( 15)لوحة 
 ب( 15)لوحة 

 (3)الشكل 
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 (زورخانه ) القوة بيت
 ايران في النفس عن الدفاع وفنون طقوس 

 الجميعي المنعم عبد غادة /دأ.م.                                                             
 اإلسالمية اآلثار قسـ - مساعد أستاذ                                                                

 القاىرة جامعة -اآلثار كمية                                                                 
 :ممخص

 ، بالبناف اليو يشار مما كغيرىا كالفنية المعمارية المجاالت مف العديد في متفكقة اإليرانية الحضارة كانت
 بيت كمعناه ZUR- ḴĀNA  باسـ يعرؼ ما كالرياضيو كالمعمارية االجتماعية الفنكف ىذه أىـ أحد ككاف
 . معان  كالجسد الركح لتدريب كالمصارعة القتاؿ فنكف لتشجيع األماكف أىـ كأحد مخصصان  كاف كقد ، القكة
 ، دينية ، ركحيو كظيفو مف أكثر لو الكاحد المبنى فإف االيرانيو كالعمارة الحضارة دراسو عند اعتدنا ككما

 أخبار الرياضيو البيكت ىذه أخبار مف  كصمنا فقد ذلؾ مف الرغـ كعمى جماليو كفنية ، اجتماعية ، تعميمية
 القميمو معرفتنا جانب الى ، الماضيو القركف في كذلؾ األجانب كالرحالو المؤرخيف لساف عمى كثرت إف ك قمة
ف االسالـ قبؿ ما عصكر تؤرخ التي االيرانية  المخطكطات خالؿ مف اإليراني القتالي الفف عف  كانت كا 

 االسالمي، العصر في الممكي البالط في كالممكؾ الشاىات أماـ المبارزات أك ، االسالمي العصر في خطت
 .كبسالتو الفارس قكة كصؼ قدر عمى زكرخانو عمارت بكصؼ كثيرا تنشغؿ لـ  المخطكطات ىذه أف اال

 القرف كمنتصؼ بدايات في اقتصر الحديث فإف السياسي الطابع عمييا يغمب التي األسباب مف لمعديد كنظران 
 عف حديثي خالؿ مف أسردىا سكؼ ألسباب عنيا يتحدثكف الكثيركف يعد فمـ العمارة تمؾ عف العشريف
  .العرب قبؿ الفرس يد عمى كثيران  ظممت كالتي اليامو، المعمارية المنشأت ليذه كاإلجتماعي السياسي الجانب

  :ةالدال الكممات
 . پيمكاف ، فتكه ، مصارعة ، القكة بيت ، رياضيكف ، رياضو ، زكرخانو

 
 :البحث اشكالية
 كاجيت انيا الى  ، العربية بالمغو كندرتيا الفارسية المصادر قمة جانب الى البحث ىذا إشكالية ترجع

 سبب البيمكييف اعتبرىـ الذيف القاجارييف معاقبة مف كنكع سياسيان  البيمكم العصر خالؿ كالزكم االضياد
 لنا سيتضح كما مشيف ىك ما لكؿ مكاف باعتبارىا زكرخانو دكر بتشكيو كقامكا ، االيرانية الحضاريو النكسو

 األحداث لبعض نتيجة كمياجمتيا لمزكرخانو التصدم ىذا كىدأ ، الفكرة ىذه تحكلت كقد ، البحث خالؿ مف
 كطريقة الزكرخانة عمؿ طريقة البحث أشكاليات أىـ مف كذؾ . الحقان  سيتضح كما ايضان  العالمية السياسيو
 في فعاؿ دكر لو كاف اجتماعي كعنصر كاقتصاديان  كسياسيان  اجتماعيا كدكرىـ منيا الرياضييف كتخريج تدريب
  .كالقاجارم الصفكم العصرييف خالؿ كالسياسيو اآلجتماعية الحياه
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  :البحث منهجية

 اتتبع فسكؼ كعميو ، اآلثرية جانب الى كالتاريخية الحضارية الناحية مف زكرخانو دراسو عمى يقـك البحث ىذا
 زكرخانو دكر  ، إيراف في كالمصارعة ، النفس عف الدفاع فنكف طقكس تاريخ : االتي البحث ىذا خالؿ مف
 األدكات كأخيران  ، زكرخانة عمارة ، زكرخانة كظيفة ، الصراع كقت في األيديكلكجية حماية في فارس بالد في

 . المستخدمة كالمالبس

 :تاريخية مقدمة

 إنتشارىا كتأثر كاالقتصادم، االجتماعي كدكرىا ، كنشأتيا زكرخانو، تعريؼ أناقش سكؼ المقدمة ىذه في
 .لمدكلة السياسية بالحالو
 أمد منذ الشرؽ في Koshty Pahlavany  اثنيف بيف المصارعة ك النفس عف كالدفاع القكة بيت فكرة نشأت
 فييا الرجؿ يدرس لـ بطكلية رياضة القدماء الفرس ابتكر كقد Kreiser,1975: 97-103  [1])) بعيد

 كعززت (1 لكحو )      كالجسد الركح لتدريب مؤسسو كانت بؿ ، فحسب النفس عف كالدفاع القتاؿ ميارات
 مف كالقمب العقؿ تربية في المؤسسو ىذه بو ستقـك الذم السياسي لمدكر نظران  االسالمي العصر في ذلؾ بعد

 العصر في جاءت زكرخانو لعمارة ذكر كركد أكؿ كتعتبر ، [2] البيت اىؿ كحب كالتصكؼ الشعر خالؿ
  . ( Chehabi, 2006: p3) الصفكم

 الفارسية اإلمبراطكرية عيد في عاـ 3000مف الكثر تاريخيا يعكد التي الرياضو ليذه ذكر أكؿ يعتبر
 الغزاة ضد المحاربيف لتدريب كمركز البدني لمتدريب أكاديمية" اعتبرت كقد القكة لبيت االكلى المؤسسو
 ، سكيان  كدمجتيا العناصر ىذه كؿ الرياضو ىذه تبنت كقد "النفس عف الدفاع فنكف تعميـ كدكرىا ، األجانب
 أياـ في تجمت يكالت [3] "اإليرانية القكمية كبطكلة ، الميثرامية كطقكس الصكفية ثراء" اليـك تضـ فأصبحت

 (Luijendi, 2011: 99-116)   القتالية الفنكف مع الشيعية الطقكس دمج تـ حيف الصفكية اإلمبراطكرية
 ) [4]  القتاليو كالميارات األدكات نفس كبإستخداـ ايضان  المختمفو اليند مدف في الرياضو ىذه أنتشرت كقد
 2) .لكحو

 كالمحراب كالعناصر الكحدات مف مجمكعة مف بو تمتاز لما الدينية العمائر ضمف مف زكرخانو عمارة تعتبر
 البد زكرخانو مبنى يدخؿ مف أف حتى ، بيا العامميف الرياضييف لكؿ الطيارة كضركرة أىمية جانب الى مثالن،
 تتميز زكرخانو عمارة أف كما   "گكد" بيا المركزية المنطقة سيدخؿ كاف اذا خاصة ، خارجان  حذائو يخمع أف
 األثنى كاألئمو عمي سيدنا تبجيؿ يمعب حيث المذىبي بدكرىا العالـ حكؿ الرياضيو العمائر مف غيرىا عف

 صمى محمد سيدنا عمى لمصاله التدريبات تتكقؼ ما ككثيران  ، الرياضيو التدريبات خالؿ رئيسيان  دكران  عشرية
 عشرية اإلثني الشيعية االنتماءات مف الرغـ كعمى انو اال    . ايضان  عميو بالصاله كتعكد ، كسمـ عميو اهلل

 الى ، "كاماندم" بػ كعرفت عشر الثامف القرف في السنية كردستاف في زكرخانة انتشرت فقد ، لمزكرخانو
 عميو لما مشابيو زكرخانو بانشاء قامكا يزد في الزرادشتييف كبعض كشيراز تيراف في الييكد بعض أف جانب

 .(Chehabi,2001: 5-9 ) زكرخانو لعمارة كفقان  طقكسيـ بتكييؼ قامكا كقد ، االسالمية زكرخانو
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 االسالمي العالـ في عرفت التي الفتكة فكرة مف تأثير اال ىي ما زكرخانو عمارة أف الباحثيف بعض كيعتبر
 باعتبارىـ زكرخانو داخؿ الصكفيو مف عدد اسماء بظيكر ذلؾ عمى كنستدؿ [5] الشيعي بالتصكؼ ممزكجو
 بالزىد يتسمكا الصكفيو أف كبما [6] "كلي بكريام "بػ كالمعركؼ خكارـز محمكد مثؿ عاليو رياضيو ىامات
 :Chardin, 1988) الفقيرة الطبقو مف الشباب لجذب مركزان  شارداف اعتبرىا فقد الدنيا الحياة عف كالترفع

 مف ىاما جزءا كيشكمكف البمدة ألحياء االجتماعي الييكؿ مف يتجزأ ال جزءا الرياضيكف كاف كقد . (200
 ، الصكفية لمطرؽ ينتمكف بعضيـ ككاف  كالتجار الحرفيكف القكه بيت عمي يتردد ككاف المجتمعية، الحياة
 :Polak, 1976) كغيرىا البمطجو أعماؿ في األخالؽ عديمي الرياضيكف يستخدـ اآلخر البعض كاف بينما

 ناصر أمثاؿ الحاكمو الطبقو بأنشأىا كأىتـ القاجارم العصر في كاسعان  انتشاران  زكرخانو القت كقد (189
 لمتربح العامو مف أفراد يد عمى زكرخانو انشاء بدء الكقت كمع  (Drouville, 1995, II: 58) شاه الديف
 بداية ىذا كيعتبر  155-154 ) :2003 ، بيضائي )  كالرياضييف لممصارعييف بتأجيرىا خالليا مف

 اتياـ كثر 1920 سنو منذ ك ، حككمية لرقابو خاضعو حينيا تعد لـ النيا زكرخانو لمبنى الحقيقي التدىكر
 كذلؾ المختمفة االعالـ كسائؿ عبر شديدان  اضطيادان  حينيا كالقت ، االخالقي التدىكر مركز بأنيا زكرخانو
 كاجتماعيا سياسيا ايراف حالة تدىكر في القاجاريو االسرة اتياـ في البيمكية االسرة انتجيتو الذم لممنيج

 :1934 ، صميمي) بالسياسو االىتماـ عف الشعب اللياء كالخرافات الشعكذة مف حالو كفرضيا كاقتصاديا
 كجيت كبذلؾ ، زكرخانو لمبنى الممكية الرعاية تكقفت  ـ1906-1905 الدستكرية الثكرة ظيكر فمنذ  (11

 الريؼ كفي كالمتكسطة الدنيا الطبقة في الحضارة سمات مف سمة زكرخانو عماة أصبحت ك قكية ضربة ليا
 بػ تعرؼ كاصبحت الرياضيو االلعاب ىذه اسـ بتغيير عمييا القائميف قاـ زكرخانو اغالؽ اليتـ كحتى .فقط

 الدكلية لالكلمبيات التقدـ في الرياضيكف كبدء "پاستاني فارزش /الشاىنامو رياضة /القدامى الفرس رياضو"
 يكمنا حتى زكرخانو مبنى عمى حافظ ما كىك الفارسية االيرانية لمقكمية تخميدان  القكمية االحتفاالت في كالظيكر

 تحت تكف لـ النيا زكرخانو مف العديد اغمقت فقد ذلؾ مف الرغـ كعمى ، عمييا المتتالي اليجـك رغـ ىذا
 الصغيرة المدف في خاصة منيا العديد اغالؽ فتـ كافي ربح يحقؽ كامؿ بشكؿ تعمؿ ال ككانت الدكلو حماية
 في الدكلو بدءت (ـ 1979-1978) االيرانية الثكرة قياـ بعد ك انو اال .(Rochard, 2000: 77)  كالقرل
  كحماية لخدمة رياضية دينية ككادر لتدريب زكرخانو داخؿ التدريب في قدمنا المضي عمى الشباب حث

 . الشيعي المذىب

 :لزورخانة المعماري الوصف

 كاف الذم   8 )، 7 لكحو ) العاـ الحماـ مبنى المعمارية ىندستو تشبو مبنى مف [7] التقميدية زكرخانو تألفت
 مستكل منسكب تحت تقع زكرخانو في الرئيسية الغرفة كانت كقد ، األحياف مف كثير في منو بالقرب يقع

 فندلؼ ، بالرياضييف الضرر تمحؽ قد التي كالقاذكرات االتربة كمنع ثابتة حرارة درجات لتكفير  كذلؾ الشارع
 كاف الرئيسي زكرخانو مبنى أف ذلؾ كمعنى . درجات أربع أك بثالث ىابط سمـ خالؿ مف زكرخانو لمبنى
 كالتيكية لإلضاءة نكافذ عمى فتحتكم سقفيا في تقع التي تمؾ اال األضاءه أك لمتيكية الفتحات مف خالي

  .(5 لكحو)
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 مبنى الى الدالؼ ليجبر األتساع قميؿ ، االرتفاع قميؿ بالخكخو أشبو باب خالؿ مف لمزكرخانو الدخكؿ كاف
 سداسية أك مثمنو مساحو الرئيسيو الغرفة يتكسط . الزكرخانو لعمارة احترامان  كالرككع لالنحناء الزكرخانو
 سطح مستكل تحت تقريبنا كاحد متر عمؽ عمى كىي (5 ، 3 ) لكحو  "آرينا " أك "گكد" باسـ تعرؼ األضالع

 ، قفزان  الييا النزكؿ يتـ بؿ ساللـ عمى تحتكم كال ، بداخميا فحسب المصارعيف دخكؿ يتـ ، زكرخانو عمارة
 الحمبة مف السفمي الجزء كاف  لممصارعيف ناعـ سطح كلتكفير ، كالعركض الرياضيو التدريبات فييا تتـ

 بطبقة كأخيران   بالرماد ثـ ،  Brushwood  الفرشاة بخشب يعرؼ الخشب انكاع مف معيف بنكع أكالن  مغطى
 (36-35 :2003 بيضائي، ) خشبية ألكاح أك بمشمع تدريجيان  ىذا استبداؿ تـ كلكف ، الطينية التربة مف

 الرياضييف بصكر مزينة كانت فقد الجدراف أما ، التمريف ألدكات كرفكؼ لممتفرجيف منصات گكد بػ كيحيط
 .لقدسيتو نظران  گكد داخؿ كالكالـ كالضحؾ كالتدخيف كالشرب األكؿ مف الرياضييف يمنع . (5 لكحو ) كاالئمو

 كاف ما كغالبان  (1) شكؿ (6) لكحو گكد جكانب أحد في كمزيف مرتفع مقعد كجكد بمكاف األىمية مف كاف كقد
 الحسيف لآلماـ كبيره صكرة المحراب محؿ يحؿ قد أك ، المحراب يتقدـ الغربي الجنكبي الضمع في يكجد
 نصؼ دخمو كىك (1) شكؿ (6) لكحو "سرداـ" بإسـ المعمارم العنصر ىذا عرؼ كقد ، عنو اهلل رضي

 الفارسي الشعر كترديد اإليقاعية الطبكؿ باستخداـ التدريبات يرافؽ الذم لمرجؿ مخصص مقعد بيا بيضاكية
 نكع إلى باإلضافة ، كغيرىـ كالفردكسي كالركمي الشافعي لالماـ كأقكاؿ لمسعدم قصائد الشعر تضمف  كقد
 [8] أصفياني لمرنجات كأشيرىا  gol-e kosšti   (المصارعة بزىرة) تعرؼ بزكرخانو الخاصة المغاني مف
 كىك "المرشد" اسـ الدرامز عازؼ عمى أطمؽ ، العشريف القرف أكائؿ كمنذ  (: 419-379 2003بيضائي، )

ا كاف لقب  الرئيسيو القاعة تغطى  (37 :2003 بيضائي، ) المجمكعة في عضك ألكبر مسبقنا مخصصن
 كاف األحياف مف كثير كفي  كالتيكية لالضاءه النكافذ مف مجمكعو فييا فتح االرتفاع شديدة بقبة بزكرخانو

 كذلؾ ، ممنكعان  زكرخانو لمبنى النساء دخكؿ كاف كقد ، (4) لكحو لممبنى التيكيو لتكفير بادگير عنصر يكجد
 .األطفاؿ دخكؿ

 : المعمارية والعناصر الوحدات

  :الباب

 نفس عمى  ـ1.5 يتعدل ال االرتفاع قميؿ ، اكثر اك درجتيف خالؿ مف اليو ننزؿ األرض سطح مستكل تحت
 .كالمحراب سرداـ محكر

  :  Sardamالمرشد /المنشد مقعد 

 كالخارج الداخؿ مف لممشاىديف الطبكؿ كدؽ العزؼ طقكس أداء لممرشد يمكف حيث كمحتـر مقدس مكاف ىك
 أف المعتاد كمف  ـ1:1.5 حكالي االرض سطح مستكل فكؽ ارتفاعو ، المقدس الجكد داخؿ يؤدكف الذيف
 المحاربيف خكذات لتزييف قديمان  يستخدـ كانكا الريش أف حيث كالحمائـ الطاككس ريش مف السرداـ يزيف

 جانب الى اسمحو ، فيد جمد ، سالسؿ حناجر، ، دركع سيكؼ، ، الجرس عميو يعمؽ كاف كقد ، القدامى
 الجكز خشب أك الرخاـ مف المقعد (Aqajani and Kamali, 2012: 39)  (1) شكؿ (6) لكحو الريش
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 المدخؿ باب محكر عمى بذلؾ كيقع . المحراب كحدة المقعد يتقدـ ما كغالبان  ، مفصص اك مدبب عقد يتقدمو
  . اجراس الداخؿ مف المقعد عمى كيعمؽ ،

 :المحراب
 اغمب في كذلؾ مدبب بعقد معقكد ، الدخكؿ باب محكر نفس عمى المنشأه جدراف بإرتفاع ضخـ محراب يكجد

 المحراب صدر يشغؿ األحياف مف كثير كفي كالزخرفي الفني بالثراء زكرخانو محراب يمتاز  الحاالت
 . الداخؿ مف المكاف عمى اضاءه الضفاء المرايا بفسيفساء

  :الرئيسي القاعو مركز /گكد /آرينا

 ليككف المثمف أضالع مف ضمع كؿ طكؿ ـ8 ، ارتفاعان  سـ 90-70 ابعاده -غالبان – مثمف افقي مسقط ذك
 لمتدريبات المخصص المكاف كىك ) Afsarian, 2016: 87) الكقت نفس في العب 20 لػاحتكاء مناسبان 

  . الرياضييف يتأذل ال حتى طينية بطبقو مبطف يككف ، المعركو ارض الى بو كيرمز الرياضيو

  :المركزية القبو

 بالضكء المبنى المداد تصميميا حسب أكثر أك ناقذه فييا يفتح ، فانكس ذات يفتح ، االرتفاع شديدة قبو
 ) ق5ولكح) الالزمو كالتيكيو

 
  :بادگير

 في المبنى عمى تكزيعيا كيتـ ، المزاغؿ تشبو الضيقو الفتحات مف مجمكعو نيايتيا في يفتح ، االبراج تشبو
 المبنى المداد كىي ، زكرخانو جميع في تكجد ال انيا ام اختياريو المعمارية الكحده كىذه . الطيبو الريح اتجاه

 بعض في كجكدىا يمنع لـ ذلؾ أف اال المائيو بالعماره دائما الكحده ىذه ارتبطت كقد ، الكافيو بالتيكية
 ( 4 لكحو ) ألىميتيا زكرخانو

 :المستخدمة واآلدوات المالبس

  :المالبس

 كيقاؿ المكاف لطيارة أحتراما   حفاة يككنكا أف الرياضييف عمى يجب كاف "گكد" الرئيسية المساحو داخؿ في
 عف عبارة مالبسيـ كانت كقد ، الخارجية كالتمييزات اليرمية التسمسالت أىمية عدـ إلى يرمز  انو ايضان 

 نباتيو بزخرفو احيانا يطرز الساقيف بيف كيمر الكسط حكؿ ممفكؼ بقماش يستبدؿ قد ك ، قصير بنطمكف
 كغيرىا الركبو منطقة في الجمكد بعض تمبس  كانت المصارعو كعند  " Bakar باكر" ب تعرؼ محكرة
 المفات مف محدد بعدد القماش مف حزاـ الكسط عمى كيشد tonbān   (Chehabi, 2006) باسـ تعرؼ
 .(9 لكحو ) الفتكة بمشد عمالن 

 :المستخدمة االدكات
 يخمؽ شريط تعميؽ يتـ منتصفو مف مقمكبنا نحاسينا كعاءنا التمرينات في المستخدـ الجرس يشبو :جرس /زنج

 اك بارزيف رياضييف أك ميـ شخص دخكؿ عند عميو المرشد يدؽ ، الكعاء بجدراف اصطدامو عند رائعنا صكتنا
 .(2 شكؿ ) (9 لكحو ) بميارة الرياضييف كيعييا يفيميا أدكات كىي لمتكقؼ أك حركة لتغيير
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 بقصائد اليتاؼ جنب الى جنبان  معيا يسير كالتي الطبكؿ قرع صكت المكسيقى عمى يغمب: طبؿ /زرب
حياء القكمية عف كممحمات مناسبة  مف مصنكع ، الدؼ يشبو المرشد طبمة إف . كاالئمو السادات لذكرل كا 
 تماريف في المرشد يسببو الذم اإليقاعي كالضرب ، مدبكغة رقيقة ببشرة مغطاة كاسعة فتحة مع الطيف

 بعض في . كالمشاىديف الرياضييف لدل كحماس اىتماـ خمؽ خالليا مف يحاكؿ كمتناغمة إيقاعية كحركات
 . (9 لكحو ) ((Afsarian,2006:87 . صكتيا ليعمك الطبمو جمد لتسخيف بجانبو ناران  المنشد يكقد األحياف

 كجـ  30إلى  10مف تزف قنينة شكؿ عمى الخشب مف مصنكعة معدات عف عبارة كىك :اليندم النادم /مؿ
 حركات في بيذه يمعبكف الذيف ليؤالء كخاصة ، كجـ 6 الى 1 مف احماؿ ىناؾ الرياضييف عمى كتيسيران  .

 المنتميف الزىاد أحد كاف الرياضة ىذه مؤسس ألف القديمة العصكر في جذكره كلو االتقاف شديدة بيمكانيو
  .(2 شكؿ ) (9 لكحو ) أجسادىـ لتناسب اليندم النادم مثؿ معدات يستخدمكف ككانكا ، [7] الفتكة لجماعة

 كالقتاؿ األجساـ لبناء يستخدـ ككاف البداية في الخشب أك الحديد صكلجاف تشبو االداه ىذه كانت ربما
 ,Chehabi) الرياضييف مف أكبر عدد لتناسب تطكيرىا تـ ثـ ، االسـ بنفس تعرؼ ككانت صكلجاف بكاسطة

2006) . 

  / Mil :مؿ أنكاع

 يمكف بحيث األخرل األندية مف كأقصر أصغر ىك ، سـ 65 ارتفاع مع كجـ 2 يزف: لمترفيو مؿ •
  لمعب استخدامو

 يستخدـ أصبح  كلكف ، الماضي في لمترفيو يستخدـ كاف سـ، 70 بارتفاع كجـ 3 يزف  :خفيؼ مؿ •
  األندية مع البسيطة كالتماريف لمعب بعد فيما

 قكة كاآلكثر لممتخصصيف يستخدـ ك  . سـ 110 كارتفاعو كغـ 30 إلى كزنو يصؿ :ثقيؿ مؿ •
 ((Chehabi, 2006 "ممگرم" بػ األندية مف النكع ىذا تستخدـ التي الحركات كتعرؼ ، كتحمالن 

 عضميو قكة تحتاج الكقت نفس كفي األىمية بالغو الرياضيو األدكات أحد  تعتبر: كالقكس السمسمة /كابادا
 القكس كاف كقد التدريبات في تستخدـ حتى مرنة األقكاس تككف  (2 ، 1) شكؿ (11 لكحو ) عاليو كمياره
 لـ -قديمان – كاألقكاس الرئيسية السمسمة أف كيبدك  ، السيـ حامؿ أكتاؼ لتقكية التماريف في يستخدـ الرقيؽ
 كثقؿ قكس شكؿ ذك النقي الحديد مف مصنكعيتيف كمتاىما كانت فقد الحالية كاألقكاس السمسمة شكؿ في تكف
 كاحد نكعيف كالقكس السمسمة عرفت كقد ، التكازف عمى لمحفاظ كسمسمة طكيمة كسالسؿ ، رأسيف عمى

 سـ 150 القكس كطكؿ كجـ 14 كالقكس السمسمة كزف كاف كقد ، الميرة لمرياضييف ثقيؿ كالثاني لممبتدئيف
 ((Chehabi, 2006 سـ 200 السمسمة كطكؿ

  عف عباره  ( 2،  1)شكؿ  (12لكحو )زكرخانة في متكرر بشكؿ المستخدمة المعدات كىك: درع /سنگ
 يكجد  منيا كؿ منتصؼ في ، النياية في كمتعرج العمكم الجزء في مربع شكؿ في كبيرة ألكاح مف قطعتيف

   .الرياضييف أيدم خدش لمنع  قماش مف بقطعة لصقو يتـ جانبيف عمى كمقبض ثقب

 كؿ تزف  الدكلية المسابقات في ك  .يستخدمو الذم الشخص قدرة عمى حجمو كيعتمد محدد كزف لمدرع ليس
 ((Chehabi, 2006 التكالي عمى سـ 5 ك سـ 70 ك سـ 100 كسمكيا كعرضيا كطكليا كغـ 20 قطعة
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 كعرض سـ  70بطكؿ أرجؿ ذك لكح ىي  (2)شكؿ  (9لكحو  )الدفع لكحة  :كدفع ضغط لكحة /چكب تخت
 إحدل ليست الدفع لكحة كتعبتر ، صغيرة بمسافو األرض مف أعمى يجعميا مما سـ 5 بارتفاع كأرجؿ سـ 8

 بدكنيا األربعة التماريف كأداء األرض عمى األيدم كضع الممكف مف ألنو زكرخانة في الرئيسية المعدات
Chehabi, 2006)) . 

 كانت ، ـ 18/ىػ 12القرف في تستخدـ كانت أنيا يقاؿ ،  (2شكؿ )كالمصارعة لمجرح آلو :خنجر /قداره
 پكر، انصاؼ) سـ 12 اليد كطكؿ سـ30 النصؿ طكؿ ، برنك حربة غرار عمى ال أـ اتستخدـ جدؿ مكضع

1974: 184) 

 :الرياضيه الحركات وصف

 الطبكؿ بقرع مصحكبة خركجو حتى المتدرب نزكؿ مف بدء الرياضيو الحركات جميع أف نالحظ أف البد
 كيككف ، كجيو اهلل كـر عمي كسيدنا كسمـ عميو اهلل صمى محمد سيدنا مف المدد كطمب كالدعاء كالمكسيقى

 المنشد ذاتو كىك الطبكؿ قارع أىمية يؤكد مما اآلالت لتغيير أك الحركات  تغيير عف لمتعبير الجرس دؽ
 الرياضية الحركات مايسترك ىك المنشد يعتبر كلذلؾ ، بالسادات كتكسؿ دعاء مف الدينية بالتكاشيح يقـك الذم
 مع كالتنسيؽ  Varzesh-bastani بػ تعرؼ بتدريبات يقـك النخبة مف رياضي فيك التمرينات قائد اما  .

 لمحركات محدد تسمسؿ يكجد . كايمائتو تعميماتو كاتباع اتباعو عمييـ كلذلؾ اآلخريف كالرياضييف المرشد
 الكقت حسب الحركات في تغيير كجكد احتمالية الى األشاره الكاجب  مف انو اال ، گكد مف كالخركج كالدخكؿ
 التدريبات يتقدـ . دينية كاحتفاالت بطكالت لدخكؿ كتدريب أـ فقط لمعرض ىؿ التدريب مف كالغرض المتاح

 ، لالشخاص التصاعدم الترتيب عمى الرياضو ىذه تعتمد حيث كمقامان  سنان  الرياضييف كأقدـ أكبر الرياضيو
 ، "nowča " مبتدئ مف تصاعدم بترتيب األقدمية حسب الدرجات مف عدد إلى الرياضييف تقسيـ تـ

 داخؿ مكانتو حسب عضك كلكؿ "pahlaván  " محترؼ فرياضي ،  "nowḵᵛaša " محترؼ غير فرياضي
 .  الفراشة رقص في المفات كعدد المستخدمو االدكات حمؿ حيث مف محدد دكر زكرخانو

 : النياية كحتى البداية منذ گكد لنزكليـ تبعان  الرياضييف حركات كصؼ يمي كفيما

 ثـ كمف  باليد بحركو المنشد عمى التحية القاء يميو االخر، تمك كاحدا فرادل، گكد الى النزكؿ يتـ •
 ذلؾ أماـ شأنيـ كاستصغار تكاضعيـ عف اعالنا األرضية بتقبيؿ يقكمكا لمگكد أقداميـ لمس كبمجرد
 النزكؿ جانب الى كالكضكء الطيارة معيا تستمـز ركحانية دينية أىمية عندىـ يمثؿ كالذم المنتدل

 -گكد– المقدسة المساحة احتراـ مظاىر مف كمظير األقداـ حفاه
 قرع كمع ، گكد يتكسط الذم المدرب فييا يتبعكف بسيطو أكلية حركات باتباع گكد داخؿ التسخيف •

 (9 لكحو) "چكب تخت" كىي سيستخدمكناىا التي االالت أكؿ الستالـ منيـ كاحد كؿ يذىب الجرس
 (2) شكؿ

 مف بمجمكعة القياـ خالليا مف كيتـ الخارج مف الدائره مركز محاذاة في تكضع كالتي : چكب تخت •
 كالضغط التحمية مف بمجمكعو يقكمكا االلو ىذه خالؿ كمف ، كقكةن  تحديدان  األكثر الرياضيو التدريبات
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 مع كذلؾ اخرل كاستجالب الرياضيو االلو تغيير بكجكب اعالنا الجرس يقرع ثـ . عمييا اعتمادان 
 . كجيو اهلل كـر عمي سيدنا مف المدد طمب

 قدرة حسب كتزف گرم مؿ مف باثنيف يمسؾ گكد داخؿ كاحد كؿ "Milgiry گرم مؿ" استخداـ يمييا •
 الذيف الرياضييف أحد گكد يتكسط ثـ اليكاء في بقذفيا الرياضييف يبدء ، الكزف تحمؿ عمى الرياضي
 ثالثان  يستخدـ ثـ اآلخرل تمك كاحده اليكاء في قذفيا في كيبدء االلو بيذه المعب عمى بالقدرة يمتازكا
 يتكسطو الذم لمقائد گكد مركز يسمـ ينتيي كلما ، الدقة فائقة بيمكانية حركات في كذلؾ أربع ثـ منيا
 يقـك گكد اعمى االالت تسميـ بعد ، گرم مؿ بكاسطة بالتمريف الرياضييف كراءه كمف يقـك كالذم

 مف ككذلؾ كجيو اهلل كـر الساجديف أماـ عمي االماـ مف المدد كطمب كالتكسؿ بالدعاء الرياضييف
 دائرة في كذلؾ الرياضيو الحركات مف بالعديد كالقياـ گكد حكؿ بااللتفاؼ يبدءكا ثـ ، المرتضى االماـ

 بيدكء گكد داخؿ الحركو كتتكقؼ الجرس يقرع أف الى دكاليؾ كىكذا متكازيي شبو صفيف في ثـ ،
 المدد طمب مع كذلؾ اخرل كاستجالب الرياضيو االلو تغيير بكجكب اعالنا الجرس يقرع ثـ  ، شديد
 .كجيو اهلل كـر عمي سيدنا مف

 (10 ،9 لكحو ) بالخشب حديثان  استبدؿ -قديمان – الحجر مف درع كىك " Sang  سنج " استخداـ يميو •
 الحركات مف العديد عمؿ في كيبدء األرض عمى كيناـ كاحده يد كؿ في القائد، يحممو (2) شكؿ

 الحد سنگ كيسمـ گكد أرضيو مف ينيض ينتيي كعندما ، كرجمية يديو باستخداـ الرياضيو
 ثـ ، منظمة دائرية حركات في المجمكعو بقيادة الرياضييف أحد كيقـك ، خارجان  ليضعو الرياضييف

 سيدنا مف المدد طمب مع كذلؾ اخرل كاستجالب الرياضيو االلو تغيير بكجكب اعالنا الجرس يقرع
 . كجيو اهلل كـر عمي

 كاالتفاؼ القكس رفع في كيبدء (2) شكؿ (9،11 لكحو ) "Kabbadeh  القكس" استخداـ يمييا •
 مف االنتياء بكجكب اعالنا الجرس يقرع ثـ ، گكد مركز في كذلؾ منظمو حركات في كخارجو داخمو
 كجيو اهلل كـر عمي سيدنا مف المدد طمب مع كذلؾ الرياضيو االالت تغيير

 . الفراشو رقص باسـ يعرؼ فيما كاحد مركز حكؿ كالرقص دائره في االلتفاؼ •

 . اثنيف كؿ بيف مف الفائز اعالف ثـ بااليدم التقاء باثنيف اثنيف التقاء عبر المصارعة •

 . المغفرة كطمب كالدعاء دائره في الكقكؼ •

 خركج كيتـ  مركزه حكؿ كيمؼ االلتفاؼ في يبدء ثـ ، البقيو كمعو األرض كيقبؿ گكد المدرب يتكسط •
 كؿ ، يخرج ثـ گكد مف كاحد اخر بخركج اال الفراشو رقص مف المدرب ينتيي كال االخر تمك كاحدان 
 . البركة كطمب كالتكسؿ بالدعاء مصحكبان  ىذا

 -:البحث ممخص 

 الرككع في الرياضي فيضطر الباب ارتفاع مف بدء عميا كمثؿ لقيـ تعميمي مبنى يمثؿ زكرخانو مبنى •
 أقداـ عند ليس الرياضي فجعؿ ، تقريبان  متر بحكالي آرينا مستكل كانخفاض لالحتراـ، اظياران 

 معممي ككبار السادات بصكر المبنى امتالء ، حفاه النزكؿ ، منيـ أقؿ بؿ فحسب المشاىديف
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 كالعشؽ لمتضحيو ترمز التي الدينية كاألناشيد المكسيقى ، العالية األخالقيو المكانو ذك زكرخانو
 . الفتكه تعاليـ أىـ كأحد كغرزىا كالحكمو التكاضع لتعميـ اطار في ذلؾ كؿ ، كالعمكم المحمدم

 بؿ فحسب ايراف في ليس المستخدمو كاآلالت الكظيفو حيث مف قديمو فارسية أصكؿ ليا زكرخانو •
ف آسيا منطقو في   صفكيان  ابتكاران  يعتبر الذم ىك لممبنى المعمارم التخطيط كاف كا 

 يقؿ كلـ رياضيو دينية ككادر تدريب في ألىميتيا الصفكم العصر في شديدان  حماسان  زكرخانو القت •
 القرف بدايات في أىميتيا تراجعت قد انيا اال ، كالقاجارم الزندم العصريف في كقيمتيا دكرىا

 . االيرانية االسالمية الثكرة مع مكانو ذات قكيو جديد مف كعادت ، البيمكيو األسره عيد في العشريف

 منشأه أف حيف في الدكلو لتكجيات خاضعان  تحكؿ ثـ الدكلو لبناء خاضعا اكال زكرخانو مبنى كاف •
 . األفراد عمارتو مف كالمستفيد

 . حي مكسيقي كمعيد رياضي ديني مبنى زكرخانو •

 . تطكرىا مراحؿ مف عده مراحؿ في كالصكفيو الفتكه أخالؽ بيف ما زكرخانو جمعت •

 . اإليرانيو األسالمية الثكرة منذ تقريبان  اآليراني الثكرم الحرس في زكرخانو خريجي يستخدـ •

 اف اال زكرخانو لعمارة كطكال ارتفاعا محدده ابعاد كجكد مف الرغـ عمى انو بالذكر الجدير مف •
 كانت اعمبيا أف كبما ، الشاىي بالبالط خاصو كانت اذا اال األحكاؿ مطمؽ في بيا يتقيد لـ المعمارم
 . تخطيطيا في كبيران  دكران  لعبت المتاحو كالمساحو كرغبتو لممنشيء الماليو القدرة فإف أفراد عمائر
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 :هوامش
 ايضان  العثمانية تركيا في بؿ فحسب فارس في ليس االسالمية الحضارة مميزات أحد القكة بيت اعتبر [1]
 فيما اليند في ك ، "Harkaras ىركراس "بػ تعرؼ منشأه في افغانستاف كفي ، بالتكيو يعرؼ فيما كذلؾ
 الممتده المنطقو ىذه في عرفت القكة منشأت أف فيك معنى ليذا كاف كاف  Akhāṛās“ اخراس "بػ يعرؼ
ف (Kreiser, 1975) البنغاؿ الى البمقاف مف  زكرخانو الف كذلؾ الرأم ىذا مع تمامان  اتفؽ ال كنت كا 

 لمتدريبات فقط مخصصو كانت انيا في التكية كظيفة عف كفنيان  معماريان  تختمؼ كظيفو ذات كمنشأه كانت
  .كريسمر ذكرة ما الى األشارة أىمية ارتأيت انني اال كالقتاليو الرياضيو

 بسػقارة (حتػب بتػاح) مقبػرة منيػا الفرعػكني العصػر مقػابر مػف كثيػر فػي المصػارعة صػكرت [2]
 بمدينػة الثالػث رمسػيس كمعبػد الكسػطى الدكلػة عصػر مػف امنمحػات كمقبػرة الخامسػة األسػرة مػف

 الممػؾ أمػاـ المصػارعة يستعرضػكف المصػارعيف فييػا فنشػاىد عشػرة التاسػعة األسػرة مػف ىابكبطيبػة
 االسػالمي العصػر فػي المصػارعة انتشػرت كقػد بالطػو رجػاؿ مػف معػو كمػف الثالػث رمسػيس
 (بخػػارل مدرسػػة) سػػعدل گمسػػتاف مخطكطػػة مػف صػػكرة فنجػػد بالتكضػػيح المصػػكركف كتناكليػا

  .كشػػػػاب شػػػػيخ بػػػػيف مصػػػػارعة تمثػػػػؿ البريطػػػػاني بػػػػالمتحؼ محفكظػػػػة 1567

 القػاىرة جامعػة اآلثػار كميػة بمتحػؼ محفكظػة التيمكريػة المدرسػة مػف أخػرل مخطكطػة مػف كصػكرة
 المبػاراة لرؤيػة العامػة حػكليـ يصػطؼ شخصػيف بػيف مصػارعة تمثػؿ عشػر الخػامس القػرف مػف

 فػي خاصػة مكانػة كلممصػارعة الحمبػة، لػدخكؿ دكرىمػا ينتظػركف المصػارعيف مػف اثنػاف كيقػؼ
 اهلل كىبػو مصػارع كىػك (كلػي بكريػال بيمػكف) يسػمى بطػؿ عػرؼ الشػعبي التػراث ففػي الفػرس نفػكس
 عمػى يػدربيـ الػذم الشػباف لػكعظ يتصػدر ككػاف التقػكل أىػؿ مػف كػاف  كقػد ، الجسػـ فػي بسػطو

 فػي كالػركح بالجسػـ تتعمػؽ كانػت بدنيػة كرياضػة المصػارعة أف عمػى منػو يسػتدؿ كىػذا المصػارعة
 أف بسػمعة طػاؼ الينػد أىػؿ مػف مصػارع أف فييػا مسػتطرفة أخبػار المصػارع كليػذا  معػان  كقػت

 الينػد مػف كارتحػؿ لػو مصػارعا يتحػداه أف نفسػو فػي فقػاؿ غالػب يغمبػو ال مصػارع "بكريػال بيمػكاف"
 أكسػع فػي يحتشػدكا أف كصػغيرىـ كبيػرىـ البمػدة أىػؿ كأمػر بػالخبر خػكارـز حػاكـ كعػرؼ ايػراف الػى

 أف قبػؿ داره فػي الينػدم بالمصػارع يمتقػى أف كلػى بيمػكاف كشػاء المبػاراة ليشػاىدكا بالمدينػة ميػداف
 سػاجدة الػدار سػطح عمػى الينػدم المصػارع أـ شػاىد اف كاتفػؽ المصػارعة حمبػة فػي بػو يمتقػى
 كالنػاس قمقػا ينظػر مظمتػو تحػت خػكارـز كحػاكـ المصػارعاف كالتقػى كلػدىا ينصػر اف اهلل تػدعك

 األـ تمػؾ ذكػر أنػو اال الينػدم منافسػو مػف أقػكل بأنػو الفارسػي المصػارع كشػعر ، ينتظػركف
 ليػا كتحركػت ليػا فػرؽ الفارسػي المصػارع عػؿ كلػدىا ينصػر أف ايػاه داعيػة هلل تسػجد كىػي العجػكز

  .المسػكينة األـ ليػذه كرامػة المغمػكب بأنػو تظػاىر أف إال منػو كػاف فمػا الرحمػة بكاعػث نفسػو فػي

 فقػط الػبطش شػديد قكيػا مصػارعا يكػف لػـ المصػارع ىػذا أف عمػى يػدؿ فإنػو شػىء عمػى ىػذا دؿ كأف
 ايػراف كفػي الفرعكنيػة مصػر فػي الحكػاـ اىتمػاـ بػيف الشػبو كجػو نممػح كىنػا السػجايا حميػد كػاف بػؿ

  (65-64 :1977 سمية،) االسالمية
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 زكرخانو كطقكس عمارة بيف لمتشابو نظرنا اإلسالـ قبؿ فيما الزكرخانو عمارة أصكؿ حكؿ أخرل نظرية [3]
 الباحثيف بعض تكيف فقد ، (Mithraeums) ميثرا اإليراني لإللو المخصصة المعابد المعابد كتمؾ التقميدية

 زكرخانو عمارة كجكد عمى معمارم أك نصي دليؿ يكجد ال انو اال (Bahār) ميثرم أصؿ ليا زكرخانو بأف
 اسالمية قبؿ ألصكؿ زكرخانو عمارة ترجع ما دائمان  الشعبية الكتابو أف اال ، الصفكم العصر قبؿ فيما

 . المنشأه كليس الرياضو ألصكؿ يرجع ذلؾ أف رأيي كفي (159-140 :1981، بير ميرداد)

 جنكب في عرفت المصارعو فكرة أف بما يرل مف ىناؾ أف اال التصكر ىذا صحة مف الرغـ كعمى [4]
 مؤثر غير أمر كالصكفيو الفتكه كبيف بينيا الربط فاف االسالمي العصر قبؿ كبير بشكؿ آسيا كغرب

)Encyclopedia Iranica ,2006(  

 السالـ عميو آدـ لسيدنا الفتكه أصؿ كيرجع ، مردم چكاف ، بيمكاف ، عيار شطار، منيا عده اسماء لمفتكة [5]
 :ىػ 11ؽ الحسيف، االماـ بف محمد االماـ  )تكبتو قبمت لما كسطو عمى السالـ عميو جبريؿ سيدنا شد عندما
- آزاداف -مارسيا التي كاألخالقية االجتماعية المكانو أنيا عمى الفتكه ع رفت فارس بالد عمى كتركيزان   . (8
 خدمكا الذيف كالمحاربيف األراضي مالؾ صغار مف تتألؼ كانت التي الفارسية النبالء طبقة مف فئة  كىـ
دارييف عسكرييف كقادة  الشجاعة ضمنان  يعني مما حره  ركحيـ اف عنيـ كيقاؿ كقضائييف، كحراس كا 

 بيـ خاص نظاـ ليـ كاف كقد 161 :1999- (163حناكم،  )مقابؿ بدكف بنشاط لممساعدة كاالستعداد
 بالفتكة الصكفية معرفة أما . "الفتياف قاضي  "بػ كبيرىـ يعرؼ ككاف الكالـ ككيفية كالشراب الطعاـ يتضمف
 الفتكه أعماؿ في الصكفي االنصيار ذلؾ تجمى كقد خراساف، في بدايتيا ككانت تقريبان  ـ12/ىػ 6بالقرف فتؤرخ
  )الكقت ذلؾ منذ مكضكعي بشكؿ الصكفيو عند الفتكه مصطمح عرؼ كقد ، نيشابكر في الكثيريف يد عمى

 601)-Zakeri, 2012: 594 سيد كجيو اهلل كـر طالب ابي ابف عمي االماـ يككف أف يمنع لـ ذلؾ أف اال 
 انسانان  أف  "الفتكه باب في رسالتو في القشيرم ركل كقد ىذا  .المطمب عبد بف حمزه كاالماـ ىك الفتياف
 جماعو كمعو رجؿ استضافو ، خراساف أعماؿ مف "نسا "يدعكنيا بمد الى نيسابكر مف خرج "الفتكه  "يدعكنو

 أف الفتكة مف ليس "قائالن  فإمتنع الماء، يده عمى لتصب الجاريو جاءت فرغ فمما الطعاـ عمى أصحابو مف
 تمتميء التي الكثير االقكاؿ ىذه كمف (225 :1959الدسكقي، عمر) "الرجاؿ ايدم عمى الماء النساء تصب
 .االسالمي العصر في كالفتكه الفتية كتب بيا

 مف خكم في كدفف الصفكم العصر قبؿ عاش ، كلي پير بػ المعركؼ خكارزمي محمكد كلي پكريام ىك [6]
 لو تنسب ، تصكفو كحسف كبالغتو لقكتو صيتو ذاع كقد ، كمتصكفان  كفيمسكفان  شاعران  كاف ، خكارـز أعماؿ
 لخيكة لزيارتو تذكارية مقبرة الكثيركف كيعتبرىا ، ـ18-16/ىػ 12-10 لمقرف تعكد بأكزبكستاف خيكة في مقبره

 تاريخ في االقاكيؿ تختمؼ ذلؾ مف الرغـ كعمى ىػ722 ب مؤرخ قبر شاىد لو ، بناتيا احدل مف لزكاجو أك ،
  (51 :1974، زكرخانو فرىنگ تاريخ) (429 :1376 آرامگاىي، بناىام) . كحياتو كفاتو

 :مكاقعيـ حسب تقريبان  مضيا لقرنيف تاريخيا يرجع زكرخانو مف مجمكعو أسماء [7]
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 اصفياف قاشاف قـ تيراف

 حسيف غالـ آقا زكرخانو
  خزانو

 عباس آؿ بازارچو زكرخانو
 پاچنار زكرخانو

 صحف پشت زكرخانو
  عبدالعظيـ حضرت
  تجريش زكرخانو
 زرگرىا تكيو زكرخانو

 رجب حاج تكيو زكرخانو
 عمي

  عكدالجاف تكيو زكرخانو
  كزيرم حاج زكرخانو
 عمي حاج زكرخانو
 ايمچي باغ بو معركؼ

 مرتضكم خانكاده زكرخانو
  تبريزم
  درخانگاه زكرخانو
 شاىزاده ازه درك زكرخانو

 .عبدالعظيـ
  دزآشيب زكرخانو
 ىا بربرم سرتخت زكرخانو

 متعمؽ سرچشمو زكرخانو
 اسماعيؿ يكزباشي بو

  سرچشمو زكرخانو
 آينو سقاخانو زكرخانو

  پيمكاف كرزش محؿ
 متعمؽ كلي سيد زكرخانو

 خراساني پيمكاف بو

 دانگي راه سو زكرخانو

 سقاخانو زكرخانو

 ارگ زكرخانو

 چالو زكرخانو
 مسگرىا

 محمد حاج زكرخانو
 بيؾ رضا

 آباد حسيف زكرخانو

 حاج گذر زكرخانو
 شعبانعمي

 قبرستاف ركيو زكرخانو
 دركاركانسرايي آه

  بكد شده ساختو
 سرپره زكرخانو

 سرسنگ زكرخانو

 آه سرآكچو زكرخانو
 جمكدار نقي عمي حاج

  بكد ساختو
 كرده درب گذر زكرخانو

 بازار محمو زكرخانو
 آراف

 سر محمو زكرخانو
 آراف گنكو

 .آىنو ميداف زكرخانو
  بزرگ ميداف زكرخانو

 بخشاف آب زكرخانو

 بيدآباد زكرخانو

 گرگر تكيو زكرخانو
 آقا

 كازگاف تؿ زكرخانو

 تكقچي زكرخانو

 جمفا زكرخانو

 پؿ جنب زكرخانو
 خكاجك

 لك چـ زكرخانو

 چيارسك زكرخانو
 ىا شيرازم

 چيارسك زكرخانو
 آقا عمي

 چيارسك زكرخانو
 مقصكد

 چيارسك زكرخانو
 نقاشي

 فاطمو ستي زكرخانو

 شيشياف زكرخانو

 مدرسو زكرخانو
 مالعبداهلل

 نكاب زكرخانو
  الدشت باب درمحمو
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  نكركزخاف
  نصرالديف سيد زكرخانو
 سيؼ شاىزاده زكرخانو
 شاىزاده زكرخانو الممؾ
  الممؾ سيؼ

  شيررم زكرخانو
  پزخانو صابكف زكرخانو
  چراغ ابراـ عمي زكرخانو
  غريباف آكچو زكرخانو
  خانـ حماـ محمو زكرخانو
 مسجد محمو زكرخانو
 حكض

 ىفت محمو زكرخانو
 دختراف

 التجار ممؾ زكرخانو

 آقا مكسي زكرخانو
 فركش آاه ميداف زكرخانو

 انبار آب ركم ركبو ىا
 مكسي آقا حاج

 ازبيف آه نياكراف زكرخانو
  است رفتو

 
 انيا اال تقريبيو انيا مف الرغـ عمى زكرخانو ىذه اعداد مف نستدؿ ك (243-241 :1974 پكر، انصاؼ )

 في بنيت التي كتمؾ (كاشاف ك قـ -اصفياف ) الصفكم العيد في بنيت التي زكرخانو عدد نسبة تكضح
 (تيراف ) القاجارم العصر

 في حياتو كانت ، الرياضييف حماس لزيادة زكرخانو داخؿ كنثره شعره تغنى كانت  اصفياني شاعر ىك [8]
 أعماؿ مف العديد تكثيؽ تـ كقد ، زكرخانو داخؿ ىذا يكمنا حتى بو يتغنى شعره كمازاؿ الصفكم العصر
 (69-61 : 1974 پكر، انصاؼ ) كالزندم الصفكم العصريف في كذلؾ يديو عمى زكرخانو

 
 
 
 



 (9102سبتمبر ) العذد الخامس                                                                                              مجلة البحوث والذراسات األثرية              

   015 

 :والفارسية العربية والمراجع المصادر

 كالطريقة الحقيقو أىؿ عمـ في الفتكه (ـ17/ىػ11 القرف ) طالب ابي بف عمي بف الحسيف بف محمد االماـ
 صفحو 21 ، القاىرة الظاىرية فيرس في ذكرت ، لصاحبو ينسب حسف مخطكط ، كاألدب

 29 رقـ ،2باستاني ايراف فرزش، (1934) اهلل نصرت صميمي،

 القاىرة ، مصر نيضة ، العرب عند الفتكة (1959) الدسكقي عمر

 تيراف رك، زكرخانو اجتماعي ىام كگركه زكرخانو فرىنگ ك ،تاريخ (1974) رضا غالـ پكر، انصاؼ

 القاىرة ، اإلسالمي العصر في القديمة المصرية العادات (1977) إبراىيـ محمد حسف سمية

 159-140 :ششتر ايراف، باستاني فرزشي (1981) بير ميرداد 

 ، 1820-1819   مف الفترة في Gaspard Drouville لمرحالو ايراف در سفر (1995) اليي الديف صدر
  جزئيف
 تيراف ىنرم، حكزه آرامگاىي، بناىي (1997) اسالمي دكره در ايراف تاريخي بناىام المعارؼ دايره

 تيراف زكرخانو، :ايراف باستاني فرزش تاريخ (2003) قاشاني بيضائي پارتك حسني

 :اآلجنبية والمراجع المصادر

Klaus Kreiser , (1975) , Edirne im 17. Jahrhundert nach Evliyā Çelebī: Ein 
Beitrag zur Kenntnis der osmanischen Stadt , Freiburg 

Jacob Eduard Polak , (1976) , Persien das Land und seine Bewohner , 
Hildesheim 

John Chardin , (1988 ), Travels in Persia, 1673-1677, New York 

Mohsen Zakeri , (1995) , From Iran to Islam: ʿAyyārān and Futuwwa,” in Bert G. 
Fragner, et al., eds., Proceedings of the Second European Conference of Iranian 

Studies : 745-57 , Rome 

Hanaway, (2000) , “ʿAyyār ii: ʿAyyār in Persian Sources,” in EIr III: 161-63. 

Rochard, Philippe , (2000), Le ‘sport antique’ des zurkhâne de Téhéran:  formes 
et significations d’une pratique contemporaine, unpubl. Ph.D. diss., Université 

Aix-Marseille I 

Houchang E. Chehabi, (2001), Jews and Sport in Modern Iran,” in Homa Sarshar 
and Houman Sarshar , eds., the History of Contemporary Iranian Jews IV . 

Houchang E. Chehabi, (2006) Zur-kana, encyclopedia Iranica. 

Dick H. Luijendi , (2011 ) Iran and the Caucasus, Volume 15, Issue 1-2: 99 – 
116  
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ye  -mardomshenakhtiye  -Aqajani, H. & Jalal Kamali, A. (2012) Barresi
e Kerman, [Anthropological study of ancient sport  -e bastani dar shhr -varzesh

(Zurkhaneh) in the city of Kerman]. Indigenous Knowledge, (2): 30. 
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 :واألشكال الموحات مالحق
 

   
 

 نفس باستخداـ الرياضيو التدريبات (1) لكحو
      ساساني عصر األدكات،

http://kavehfarrokh.com 

 
 اليند  -كمكتا ، ـ7-5 القرف ، حجريو لكحو (2) لكحو

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_club 

 
 الداخؿ مف زكرخانو مبنى (3) لكحو

/www.picbon.com// 

 
 الباحثو تصكير -يزد -الخارج مف زكرخانو مبنى (4) لكحو

 
 

 "چكب تخت " أك  "رفتف شنا " بػ التدريبات أحد تكضح ( 5 ) لكحو
 

http://kavehfarrokh.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_club
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_club
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   www.Dalirestan.irالمرشد مقعد /سرداـ  (6)صكرة
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 الربعة ألواح خشبية محفوظة بمتحؼ الفن االسالميدراسة ونشر 
 من القرنين الثالث والرابع الهجريين
 أ.م.د/ تامر مختار محمد                                                               

 والفنوف اإلسالمية المساعدأستاذ اآلثار                                                             
  جامعة حمواف -كمية اآلداب                                                             

 :ممخص
 ،م ػػرييفال ػػناع ال ىأيػػد ىبدايػػة الع ػػر اإلسػػالمف عمػػ منػػذتطػػور  ػػف الحفػػر عمػػف الصرػػب  ػػف م ػػر        

ميػارة عمػف رػيد تمػف التحػؼ الصرػبية ً اكبيػر ً اعػدد تبقػفالمصتمفػة، و الع ور اإلسالمية ستمر ىذا التطور صالؿ او 
لفتػػرات إلػػف ادراسػػة مجموعػػة ا صرػػاب التػػف تعػػود ومػػف صػػالؿ  .ال ػػناع الم ػػرييف  ػػف القػػروف األسػػالمية ا ولػػف

م ػر، يتحػل لنػا أف معظػـ القطػش الصرػبية إلػف دصػوؿ الفػاطمييف  ىالفترة السابقة عمػ ة اصو  ،اإلسالمية المبكرة
تزصر يػػا نقػػوش نػػادرة صرػػبية بينمػػا وجػػدنا  طػػش  وأحيانػػا رسػػـو طيػػور وحيوانػػات، ،تزينيػػا زصػػارؼ نباتيػػة وىندسػػية

 كتابية.
دراسػتيا أو نرػرىا  حػد لػـ يسػبؽ  القاىرة بمجموعة نادرة مػف الموحػات الصرػبية ف  اإلسالمفويحتفظ متحؼ الفف 

عمييا كتابات بالصط  قرتن لواح ىذه ا و  ـ.939ىػ/ 318بعاـ  مؤرخ وواحد  قط، ثالثة منيا غير مؤرخ ،مف  بؿ
ىػذه الن ػوص كتبػت ُّ جػؿ’داصػؿ إطػارات مػف الزصػارؼ اليندسػية البسػيطة، و ،بطريقة الحفػر البػارز تالكو ف نفذ

زصر ػػت المنػػاطؽ عمػػف جػػانبف بعػػض ر، و ػػف بعػػض ا حيػػاف سػػطأسػػطر يتػػراوح عػػددىا بػػيف ثالثػػة وصمسػػة أ ػػف 
 . دوائرعبارة عف وحدات ىندسية بسيطة ب وصالن 

 مبحثيف و سـ الباحث الدراسة إلى
 المبحث ا وؿ: يتناوؿ الدراسة الو فية لعدد أربعة ألواح صربية.

 المبحث الثانف: دراسة لمحموف الكتابات المنقورة عمف ا لواح ا ربعة.
وا رػكاؿ التف ػيمية المتعمقػة واح الصرػبية يتحػمف األلػيمت الدراسة بصاتمو تتحمف أىـ نتػائ  البحػث، وبممحػؽ وز 

 بموحوع الدراسة.
 ف القاىرة بمجموعة نادرة مف الموحات الصربية لـ يسبؽ  حد دراسػتيا أو  اإلسالمفيحتفظ متحؼ الفف          

ـ. وىذه الموحات لـ يسبؽ دراستيا أو 939ىػ/ 318نررىا مف  بؿ، ثالثة منيا غير مؤرخ، وواحد  قط مؤرخ بعاـ 
ؼ اليندسػية داصػؿ إطػارات مػف الزصػار  1نقرػت عمييػا كتابػات بػالصط الكػو ف بطريقػة الحفػر البػارز نررىا مف  بػؿ،

ىػػذه الن ػػوص كتبػػت  ػػف أسػػطر يتػػراوح عػػددىا بػػيف ثالثػػة وصمسػػة أسػػطر، و ػػف بعػػض ا حيػػاف ُّ جػػؿ’البسػػيطة، و
 زصر ت المناطؽ عمف جانبف بعض الن وص بوحدات ىندسية بسيطة عبارة عف دوائر. 
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مرػػابية، والمحفوظػػة وتجػػدر اإلرػػارة إلػػف أف بعػػض ا سػػاتذة والبػػاحثيف  ػػد  ػػاموا بدراسػػة لػػبعض ا لػػواح الصرػػبية ال
إأل انو مف المالحظ أف الدراسات السابقة ا ت رت عمف دراسة العنا ػر الزصر يػة  .2أيحا بمتحؼ الفف اإلسالمف

ولػػػـ تتطػػػرؽ إلػػػف معر ػػػة وظيفػػػة ا لػػػواح الصرػػػبية، أو أمػػػاكف تثبيتيػػػا، باإلحػػػا ة إلػػػف أنيػػػا لػػػـ تتعػػػرض لمحػػػموف 
ا ثرية، وكػاف ىػذا السػبب الػرئيس إلعػداد ىػذا البحػث ومحاولػة  الكتابات بركؿ يوحل أىمية ىذا النوع مف القطش

التعرؼ عمف وظيفة ا لواح ومحاولة تحميؿ محموف الكتابات عمييا، ومقارنة محػموف ىػذه النقػوش مػش الكتابػات 
 التف ظيرت عمف بعض عقود البيش والرراء عمف البردي والورؽ المعا رة.

 وييدؼ الباحث مف صالؿ ىذه الدراسة إلف
 نرر ودراسة أربش لوحات صربية محفوظة بمتحؼ الفف اإلسالمف بالقاىرة لـ يسبؽ نررىا. -1
 الو وؼ عمف وظيفة ىذه ا لواح وعمى أماكف تثبيت ىذه الموحات والغرض مف الكتابات عمييا. -2
 استصدمت  ف الكتابة عمى الموحات الصربية. التفأنواع الصطوط  -3
دراسة لألسماء والعبارات وا دعية الموجودة عمى ىذه الموحات، وعال تيا بمثيالتيا مف العبارات التػى ظيػرت  -4

 عمى البردى والورؽ.
 

 المبحث األول: الدراسة الوصفية لعدد أربع لوحات
 (1الموح األول ) لوحة رقم

 المادة الصاـ: صرب
 مكاف الحفظ: متحؼ الفف اإلسالمف

 17111 ر ـ الحفظ:
 سـ 34 ˟ 2096بعاد: ا 

 ـ939/ىػ318التاريخ: 
 ،ط بيحػاءايحػيط بػو إطػار ممػوف بػالموف ا حمػر بػو نقػ ،مف الصرب مكوف مف ثالث  طش لوح مستطيؿالوصؼ: 

بػػالحفر المػػوح  ىجػػانب يزخيين و.ح 1333حعييع حأعلييمحاجييعينحعيييرح فيييينطح ييمحأ  يي   والمػوح تػػـ العثػػور عميػػو
الكتابػات المنفػذة  مف بالدائرة اليمنف ثالثة أسطرو دائرتاف بارزتاف تتحمناف ريادة التوحيد مقسمة عمى الدائرتيف، 

اهلل ( ، وبالػػػدائرة  –الػػػو األ  –والمنفػػػذة بػػػالحفر البػػػارز  أل  ليامػػػات الزصر يػػػة المثمثػػػةا ذى البسػػػيطبػػػالصط الكػػػو ف 
يتوسػػط و مػػف ا ربػػش جيػػات ور ػػة نباتيػػو ثنائيػػة.  يحػػيط بالػػدائرتيفاهلل (،  –رسػػوؿ  –ثالثػػة أسػػطر  محمػػد  ىاليسػػر 

ليامات الزصر ية المثمثة ا بالصط الكو ف البسيط ذىو البسيط  ات المنفذة بالصط الكو فالموحة ستة أسطر مف الكتاب
مػف بػف ع ممكيػة عقػار باسػـإرػيار  سػورة( يمييػا نػص  البارز، والنص يتحمف البسممة وآيػة  رآنيػةوالمنفذة بالحفر 

 ، ونص كتابتو:ـ939/ىػ318عذر الدباغ، والموح مؤرخ بعاـ عبيد بف حميد المعروؼ باأل
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مف تحتيا ا نيػار ويجعػؿ  ىبسـ اهلل الرحمف الرحيـ تبارؾ الذي اف را جعؿ لؾ صيرا مف ذلؾ جنات تجر  -1
 لؾ.

 مف اهلل ويمف وسعادة ىذه الدار الكبيره ة مف اهلل برك ةكـ مف نعمب  ورا وما  -2
 وسفميا ئيارحيا ونباامنيا بجميش حقو يا وحدودىا و  ى"الرايعو" واألربش الحوانيت التف ى -3
 وعموىا وكؿ حؽ ىو ليا داصؿ  ييا وصارج منيا لعمف بف عبيد بف محمد بف حميد المعرو -4
األصػػر  ىجمػػاد ىممكػو ممكػػا  ػػحيحا ممكيػا مػػف  حػػؿ اهلل وجزيػؿ عطائػػو  ػػذلؾ  ػ ىؼ باألعػذر الػػدباغ  ػػ -5

 سنة
 ووثمثماي هعرر ثماف  -6

 
 السمات الخطية لكتابة الموح الخشبي

 ىيئة أسطر منتظمة ومتوازية. ىعممحددة بإطار  ةمستطيممساحة نفذ الصطاط النقش داصؿ  -
 قػد  ،نقػش  يػو التػاريخ ىوالػذ ا صيػرالسػطر   ػفلـ يحقؽ الصطاط التوازف  يما بيف أسطر النص، ويظيػر ىػذا  -

أف الصطػاط  غيػر مػتمكف  ىوىػذا يػدؿ عمػ ،كتب بحروؼ وكممات أ غر مػف الموجػودة بالسػطور الصمسػة السػابقة
 .وأيحا لحيؽ المساحة  ف نياية النقش المساحة المتو رة لديو ىمف توزيش الحروؼ والكممات بركؿ متوازف عم

 الحػرؼ الواحػد يظيػر بػ كثر مػف  ػورة  ور الحروؼ المفردة والمركبة، ممػا جعػؿ  فيالحظ أف الصطاط نوع  -
 الثػانفرػايعة"  ػف السػطريف -رػاء"  ػف السػطر ا وؿ و ػى كممتػف "سػعادة -كما  ف حرؼ السيف  ػف كممػات "بسػـ

 مف الجماؿ والزصر ة.ً ذلؾ إلف إكساب النقش مزيدا ى، وأد(1والثالث ركؿ 
ثمػث كمػا  ػف نيايػات ا لفػات وزوائػد اليػاء مىيئػة  ىألحؽ الصطاط ببدايات الحػروؼ ونيايتيػا زوائػد زصر يػة عمػ -

-الػذى-تبػارؾ-الػرحيـ-الػرحمف-الطػرؼ المػتقف كمػا  ػف "اهلل ذيالمثمثػات أو  ذي بػالكو فالنيائية والتف ارػتيرت 
 ....." بالسطر ا وؿ وغيرىا عمى مستوى النص.

 الذى" بالسطر ا وؿ.-ذلؾ-لؾ-الكاؼ ا صيرة والداؿ ا صيرة كما  ف كممات "تبارؾ حر فالترابو بيف  -
وىػػػى  التػػػالف ػػػف الظيػػػور مػػػف اسػػػتكماؿ بعػػػض الكممػػػات  ػػػف السػػػطر  النبطػػػفاسػػػتمرار بعػػػض صػػػواص الصػػػط  -

الص ائص التف ألزمت الكتابة العربية لفتػرة مػف الػزمف، كمػا  ػف  كممػة"المعروؼ" بالسػطريف الرابػش والصػامس، أو 
 لحيؽ المساحة  احطر لتقسيـ الكممة إلى  سميف.

التػػوازف  ػػف رسػػـ الكممػػات عمػػى مسػػتوى التسػػطيل  ػػف كامػػؿ الػػنص  مػػـ ينػػزؿ عػػف مسػػتوى التسػػطيل إأل  يالحػػظ -
 الحروؼ ذات الزيادات كالراء والنوف ا صيرة والياء ا صيرة، و د ظيرت ىذه السمة  ف الموحات األربش.

 
 
 



(9102سبتمبر ) العذد الخامس                                                                                                        مجلة البحوث والذراسات األثرية                

114 

 ( 2الموح الثاني ) لوحة
 المادة الصاـ: صرب

 مكاف الحفظ: متحؼ الفف اإلسالمف
  12649 ر ـ الحفظ:

 سـ 16 ˟62 بعاد:ا 
 ذى البسػػيطعمػػف  أربعػة أسػػطر مػف الكتابػػات المنفػذة بػػالصط الكػو ف  ى، يحتػو لػػوح مسػتطيؿ مػػف الصرػبالوصػؼ: 

سػػـ سػػعد مػػولف اممكيػػة منػػزؿ ب إرػػيار عقػػد ىوالمنفػػذة بػػالحفر البػػارز، ويرػػتمؿ المػػوح عمػػليامػػات الزصر يػػة المثمثػػة ا
 ابنف عبيد العساؿ، وىو غير مؤرخ، ونص كتابتو:  ىأحمد وعم

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بركو مف اهلل ىذه الدويره بجميش   -1
 رحيا وبناءىا وسفميا وعموىاأحقو يا وحدودىا و  -2
 محمد فبنا ىوكؿ حؽ ىو ليا لسعد مولف احمد وعم  -3
 بف عبيد العساؿ ممكيا مف  حؿ اهلل وعطائو  -4

 لكتابات الموحة الخشبية لنقوش السمات الخطية
 .الصربفالجانب ا يسر السفمف مف الموح   ف سريوجد ك -
 .وأحاطو بإطار بارزىيئة أسطر منتظمة ومتوازية  ىنفذ الصطاط النقش داصؿ مستطيؿ عم -
الحػػروؼ والكممػػات تمكنػػو مػػف توزيػػش  ، ويظيػػر ىػػذا  ػػفا ربعػػة حقػػؽ الصطػػاط التػػوازف  يمػػا بػػيف أسػػطر الػػنص -

 . (2نسب حجـ الحروؼ ركؿ بتساويوالتزامو  وازف عمف المساحة المتو رة لديو.بركؿ مت
 يالحظ أف الصطاط نوع  ف  ور الحروؼ المفردة والمركبة، ممػا جعػؿ الحػرؼ الواحػد يظيػر بػ كثر مػف  ػورة -

الػػنقش  ذلػػؾ إلػف إكسػاب ى، وأدالػدويره" بالسػطر ا وؿ "لسػػعد" بالسػطر الثالػث-كمػا  ػف حػػرؼ الػداؿ بكممػات "ىػػذه
 مزيدا مف الجماؿ والزصر ة.

 اليامػات الزصر يػة المثمثػة ذيالبسيط  بالكو فبما يعرؼ ألحؽ الصطاط ببدايات الحروؼ ونيايتيا زوائد زصر ية  -
ىػػػذه" -الػػػرحيـ-الػػػرحمف-اهلل- ػػػف ا لفػػػات والحػػػروؼ ا ولػػػى لمكممػػػات كمػػػا  ػػػف "بسػػػـ رئيسػػػفوالتػػػف ظيػػػرت برػػػكؿ 

 النص. ببا فبالسطر ا وؿ وما عمى راكمتيا 
 بف" بالسطر ا وؿ والرابش. -الدويره  –الرحيـ  –الترابو بيف حر ف الراء والنوف كما  ف كممات "الرحمف  -
كمػا  ػف كممػة "لسػعد"  ػف السػطر ا وؿ، و ػف العػيف المنتييػة ظيرت ك سية العيف مقفولػة  ػف العػيف المتوسػطة  -

 كما  ف كممة "بجميش"  ف السطر ا وؿ.
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 (3الموح الثالث) لوحة رقم
 المادة الصاـ: صرب

 مكاف الحفظ: متحؼ الفف اإلسالمف
 14722 ر ـ الحفظ:

 سـ 28 ˟ 6305 بعاد:ا 
 نػػص كتػػابف مػػف عمػػفالمػػوح  ىيحتػػو و ميرػػيؿ ايمػػانور.  مػػف المسػػيو ؤهمػػف الصرػػب، تػػـ رػػرا لػػوح مسػػتطيؿالوصػػؼ: 

ممكيػة منػزؿ  إرػيار عقػد ىوالمنفذ بػالحفر البػارز، ويرػتمؿ عمػ ليامات الزصر ية المثمثةا ذيالبسيط  الكو فبالصط 
 :وسـ محمد بف حمداف بف الحارث ، وىو غير مؤرخ، ون اب

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بركو مف اهلل ويمف وسعاده  -1
 سفميا وعموىا ومراىذه الدار بجميش حدودىا وحقو يا   -2
 ومسالكيا وكؿ حؽ ىو ليا داصؿ  ييا وكؿ حؽ ىو ليا  صا قيا  -3
 " ا مف  حؿ اهلل وعطائو "ومارج منيا لمحمد بف حمداف بف الحارث ممكي -4

 السمات الخطية لكتابات الموحة الخشبية
إلػف  ىممػا أد ، والجزء السفمف مف السطر الرابػش مفقػودبيةوالرابش مف الموحة الصر الثانفيوجد كرط  ف السطر  -

 .، ومف المرجل أف ىذه الموحة غير مكتممة عوبة  راءة بعض الكممات
 .وأحاطيا بإطار بارز مستطيؿىيئة أسطر منتظمة ومتوازية  ىنفذ الصطاط النقش داصؿ مستطيؿ عم -
الحػػػروؼ مػػػف صػػػالؿ تمكنػػػو مػػػف توزيػػػش ، ويظيػػػر ىػػػذا ا ربعػػػة حقػػػؽ الصطػػػاط التػػػوازف  يمػػػا بػػػيف أسػػػطر الػػػنص -

 . والتزامو بتساوي نسب حجـ الحروؼ المساحة المتو رة لديو. ىوالكممات بركؿ متوازف عم
كمػا  ػف كممػات "مرا قيػا"  التػالفمػف اسػتكماؿ بعػض الكممػات  ػف السػطر  النبطػفاستمرار بعض مظاىر الصط  -

 سطريف الثالث والرابش وأيحا لحيؽ المساحة.والثالث، "صارج"  ف ال الثانف ف السطريف 
و ػػد  اليامػػات الزصر يػػة المثمثػػة ذي بػػالكو فبمػػا يعػػرؼ لحػػؽ الصطػػاط ببػػدايات الحػػروؼ ونيايتيػػا زوائػػد زصر يػػة أ -

سػعادة"  ػف السػطر ا وؿ -يمػف-بركػو-الرحيـ-الرحمف-اهلل-ظير جميا  ف بدايات الحروؼ وا لفات كما  ف "بسـ
 (.3النص ركؿ با فوما عمى راكمتيا  ف 

ىيئة زاويػة حػادة، بحيػث ت صػذ جبيػة الحػرؼ رػكؿ  ػائـ  ىكما يالحظ رسـ حرؼ الحاء  المبدأة والمتوسطة( عم -
الرحيـ"، و ػف –"الرحمف كممتفويتقاطش مش صط استواء الكتابة ب ورة زاوية حادة كما  ف طويؿ مائؿ جية اليسار 

 . ثالثالسطر ال ى"  احمد، وأيحا  ف كممة "الثانفحدودىا" بالسطر –كممة "حقو يا
-كمػػا  ػػف كممػػات "بسػػـ يالحػػظ ارتفػػاع نبػػرة حػػروؼ البػػاء واليػػاء ا ولػػى لتتسػػاوى مػػش ىامػػات ا لفػػات والالمػػات -

 .، "بف"  ف السطر الرابشالثانفيمف" بالسطر ا وؿ، "بجميش"  ف السطر -بركة
 وحقو يا" بالسطر ا وؿ والثانف. -الترابو بيف حر ف الواو والقاؼ كما  ف كممات "وسعاده -
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النص غير مكتمؿ إذ توجد ثالثة حروؼ  ف نياية السػطر الرابػش   فومف الواحل أف ىذا الموح كاف لو تكممة  -
 غير الموجود. التالف"وما" دوف معنى يعتقد أنيا مف المفترض أف تستكمؿ  ف السطر 

 (4الموح الرابع ) لوحة
 المادة الصاـ: صرب

 مكاف الحفظ: متحؼ الفف اإلسالمف
 16333 ر ـ الحفظ:

 سـ 17 ˟ 68 األبعاد:
أربعػة أسػطر  ى نػص مػفعمػ ىمف المسػيو مػوريس أبيمػايوف. ويحتػو  ؤهتـ ررا ،مف الصربلوح مستطيؿ  الوصؼ:

 ىوالمنفذ بالحفر البارز، ويرتمؿ الموح عم ليامات الزصر ية المثمثةا ذى البسيط الكو فمف الكتابات المنفذة بالصط 
 ممكية منزؿ باسـ ابف عبد اهلل أحمد بف محمد بف عتبو ، وىو غير مؤرخ، ونص كتابتو: إريار عقد

 تجري مف تحتيا  لؾ جناتنرا جعؿ لؾ صيرا مف ذاتبارؾ الذي بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  -1
 الدار و  الق ور الثمثو وعموىا السفؿ نيار ويجعؿ لؾ   ورا ىذه المبارؾاأل -2
 لفيكاالم ( مل الرايعو الثمف  مف ذلؾ ألبف عبداهلل احمد بف محمد بف عتيبو  جوانبيا(ثمثو حوانييا  -3
 ممكيا مف  حؿ اهلل -4

 السمات الخطية لكتابات الموحة الخشبية
، والجػزء السػفمى والرابش مف الموحة الصرػبية ىالثانالرابش ا طار الصارجى المحيط لموحة السطر  ىيوجد كرط   -

 إلف  عوبة  راءة بعض الكممات. ىمما أد مف السطر الرابش مفقود
 .يحيط بيا إطار مستطيؿ بارزىيئة أسطر منتظمة ومتوازية  ىنفذ الصطاط النقش داصؿ مستطيؿ عم -
عبػارة  ممكيػا  والػذي نقػش  يػورابػش التوازف  يما بػيف أسػطر الػنص، ويظيػر ىػذا  ػف السػطر اللـ يحقؽ الصطاط  -

أف الصطػػاط غيػػر  ىوىػػذا يػػدؿ عمػػ، (4 رػػكؿبػػا ى النصبحػػروؼ وكممػػات أ ػػغر مػػف  ت قػػد كتبػػمػػف  حػػؿ اهلل( 
 المساحة المتو رة لديو. ىمتمكف مف توزيش الحروؼ والكممات بركؿ متوازف عم

ر الصػػػط النبطػػػى مػػػف اسػػػتكماؿ بعػػػض الكممػػػات  ػػػف السػػػطر التػػػالى كمػػػا  ػػػف "وثمثػػػو"  ػػػف اسػػػتمرار بعػػػض مظػػػاى -
 السطريف الثانى والثالث

  ور الحروؼ المفردة والمركبة، ممػا جعػؿ الحػرؼ الواحػد يظيػر بػ كثر مػف  ػورة ىيالحظ أف الصطاط نوع   -
كسػػاب الػػنقش مزيػػدا مػػف الجمػػاؿ ذلػػؾ إلػػف إ ىوأد ،الػػرحيـ" بالسػػطر ا وؿ-كمػػا  ػػف حػػرؼ الحػػاء بكممػػات "الػػرحمف

 والزصر ة.
ىيئة الرعبة أو الررطة،  ػف معظػـ ا حيػاف تكػوف  ىلحؽ الصطاط ببدايات الحروؼ ونيايتيا زوائد زصر ية عمأ -

 مفردة.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3927&idto=3931&bk_no=132&ID=1727#docu
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ىيئة زاويػة حػادة، بحيػث ت صػذ جبيػة الحػرؼ رػكؿ  ػائـ  ىكما يالحظ رسـ حرؼ الحاء  المبدأة والمتوسطة( عم -
الػرحيـ"،  –"الػرحمف  ىيسػار ويتقػاطش مػش صػط اسػتواء الكتابػة ب ػورة زاويػة حػادة كمػا  ػف كممتػطويؿ مائؿ جية ال

 .ثالثالسطر ال ى"  احمدكممة " ى  ً، وأيحانفحدودىا" بالسطر الثا –كممة "حقو يا  ىو 
   ف ىذا النص كما  ف كممة " تجري "  ف السطر ا وؿ.  ظيرت الياء الراجعة -
-يالحػػظ ارتفػػاع نبػػرة حػػروؼ البػػاء واليػػاء ا ولػػى لتتسػػاوى مػػش ىامػػات ا لفػػات والالمػػات كمػػا  ػػف كممػػات "بسػػـ -

 .يمف" بالسطر ا وؿ، "بجميش"  ف السطر الثانى، "بف"  ف السطر الرابش-بركة
 التحميميةدراسة الالمبحث الثاني 

 المواد الخام وطرؽ تنفيذ النقوش الكتابية عميها -1
 نعت ا لواح ا ربعة موحوع الدراسة مف الصرب، ومف المعروؼ أف ا سموب السائد  ى تنفيذ النقوش الكتابية 

الصرػبية  احو لػأو الغػائر، وبالنسػبة لأل 3الحفػر البػارزبطريقػة عمى ا صراب  ى الع ػور األسػالمية المصتمفػة كػاف 
 .4موحوع الدراسة  جميعيا نفذت عمييا النقوش بالحفر البارز

وطريقػػة الحفػػر البػػارز تتطمػػب ت ػػميما كتابيػػا سػػابقا،  ػػالموح يصػػط  ػػف بدايػػة ا مػػر بصطػػوط أ قيػػة عمػػى مسػػا ات 
متساوية، ثـ يكتب النص  و يا بالمداد، ثـ يحفر ما حوليا ب دوات النجارة الد يقة، ثػـ تسػوى متػوف الحػروؼ حتػى 

ب ناعة الصط والحفر  ى و ت واحد، و ى بعض ا حياف  ًمماف يكوف مل ممساء، ومف المحتـ عمى النقاش أت ب
. ولكػف مػف 5ثػـ يػ تف دور النقػاش ويقػـو بنقرػيا ،كاف الصطاط يقوـ بكتابة الكممات أوأل عمػى سػطل المػوح الصرػبى

ويتحػل ذلػؾ ب ػورة واحػحة  ػف المػوح ا وؿ والػذي  ”بؽمسػ ”كتػابف ”موحات لـ يعد ليا ت ػميـالواحل أف ىذه ال
ف حػروؼ جػاءت حرو يػا أكبػر حجمػا مػب حجاـ مصتمفة  الكممات  ف السػطريف ا وؿ والثػانى  كتابات ال نفذت  يو

، و ػػف المػػوح الرابػػش نفػػذت كتابػػات السػػطر ا وؿ بحػػروؼ أكبػػر (1 رػػكؿ الكممػػات  ػػف السػػطريف الصػػامس والسػػادس
  .(4 ركؿحجما مف حروؼ السطر الرابش

 : موضع تثبيت األلواح الخشبية -2
يتحػػل لنػػا أف ا لػػواح  ا لػػواح الصرػػبية موحػػوع الدراسػػة عمػػف ةدراسػػة محػػموف الكتابػػات ا ثريػػة المنفػػذمػػف صػػالؿ 
 – 9ىػػػ/ 4 -3قػػرنيف ال ى ػػ 7مػػداصؿ المنػػازؿ الرئيسػػية وغيرىػػا مػػف المنرػػات المدنيػػة والتجاريػػة ىأعمػػ 6كانػػت تثبػػت

 ذلؾ العديد مف النقاط أىميا: مما يبرىف عمف، و ـ19
مػػػداصؿ أبوابيػػػا ويػػػنقش عمييػػػا كتابػػػات،  مػػػىأثريػػػة بالكامػػػؿ كانػػػت توحػػػش ا عتػػػاب الصرػػػبية أعىنػػػاؾ مػػػدف أف  -أ

محػػموف ىػػذه الكتابػػات يترػػابو مػػش محػػاميف الكتابػػات عمػػف ا لػػواح الصرػػبية موحػػوع الدراسػػة، ومػػف أرػػير ىػػذه 
بالمنرػات الصا ػة كتابات ترير إلف مالؾ المنر ة عمػف أعتػاب ا بػواب الرئيسػية  تالمدف مدينة الق ر،  قد نقر

 .8تنسب لمع ر العثمانف ية  معا ر ، طواحيف( وىذه المنراتتجار  سواء كانت مدنية  دور سكنية( أو
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عمػػف منػػازؿ مدينػػة الفسػػطاط إلػػف جانػػب الزصػػارؼ  وانترػػرتأف النقػػوش الكتابيػػة ظيػػرت  مػػا ذكػػره أحػػد الػػرواة -ب
را لأليتػػػاـ كانػػػت تعمػػػو مػػػدصميا ًدا ىرأ ،الفسػػػطاط يأ ػػػف رػػػوارع م ػػػر، ثنػػػاء سػػػيره أنػػػو أالنباتيػػػة واليندسػػػية، و ػػػاؿ 

 كتابات عبارة عف أبيات رعرية ن يا:  
 منزؿ ىذا لمف حمو               نحف سواء  يو والطارؽ
  مف أتانا  يو  ميحتكـ              إنو  ف حكمو  ادؽ
 يممؾ منا كؿ ما يرتيف           إأل  ف حكمو  ادؽ

 9 إنو المانش والرازؽ             أل نحذر الفا و مف ربنا
 وظيفة األلواح الخشبية - 3
 عدد اآلراء حوؿ وظيفة العقود الصربية موحوع الدراسة وأىميا:تت

تمػؾ الفتػػرة لت كيػػد  ىالعقػػارات المتنػػازع عمػى ممكيتيػػا  ػػأو واجيػات أبػػواب  ىأف ىػذه العقػػود كانػػت تثبػت عمػػ -1
 .19تو لممنر ةالمالؾ عمى  حة ممكي

ىػػذه ا لػػواح الصرػػبية تعػػد دلػػيال ماديػػا موثقػػا أكثػػر مػػف العقػػود  ىالمحفػػورة عمػػ11القانونيػػة أف  ػػيا العقػػود  -2
البردي أو عمى الجمد أو عمى الكاغد، كما أنيا  دليؿ  ائـ باؽ ببقػاء المكػاف  ىالمكتوبة والمدونة سواء عم
 .ىوالدان ىومعمف نظرا لعالنيتو لمقا 

المنػازؿ المػػؤجرة  مػف  بػؿ مالكيػػا وذلػؾ لحسػػاب أعتػاب أبػػواب  ىعت عمػأف ىػػذه العقػود وحػػ مػف المػرجل -3
إلف منازؿ نظرا ل عوبة دصوؿ الغرباء مداصؿ ال ىووحعت عم ، يمة الحريبة العقارية مف  بؿ المحتسب

تمػؾ الفتػرة. ويؤكػد ذلػؾ أف بعػض ىػذه العقػود كتبػت  ييػا تفا ػيؿ د يقػة عػف الػدور داصميػا أو  ىلمنازؿ  ػا
صارجيا،  قد جاء ببعض ىذه ا لواح تحديد نوع المنر ة  دويػره أو دار أو   ػر(، وجػاء بيػا أيحػا أعػداد 

ممحقات" وجػاء حجرات الدار وبعض تفا يؿ الوحدات الداصمية مثؿ "دور اعة و سقية وحديقة وغيره مف ال
 بعض منيا ذكر لمحوانيت المفتوحة بالمنر ة مف الصارج.ب

 الخطوط المستخدمة في الكتابة عمي األلواح الخشبية -4
 ة ا ربعة وىو الصط الكو ف البسيط الصربي مف الصطوط  ى الكتابة عمى األلواحستصدـ نوع واحد ا

 ر اإلسالمف يعتبر الصط الكو ف ب ركالو المتنوعة مف أ دـ الصطوط العربية التى ظيرت  ى الع الخط الكوفي :
أى نػوع أصػر  لػـ يػؤده ًالزصر ػة اإلسػالمية دورا  ػى  ػف ًاميمػ ًاعن ػر بو فو منذ بداية ظيوره  منذ بدايتو، ولقد أدى

ا ثـ درج  ف سمـ األرتقاء والتطور إلف أف بدأ ككؿ الظواىر الفنية المعرو ة بسيط إذمف الصطوط العربية ا صري، 
وجماأل، وكاف ىذا بفحؿ ما بذؿ  ى تجويده، ولقد ناؿ ىذه المكانة الزصر ية والفنية بفحؿ تكوينو  ًبما القمة حسنا

ولقد كتبت النقوش عمى  .12، و د تفرع مف الصط الكو ف أنواع عديدةًوجالأل ورونقا ًاليندسف والذي أعطاه وحوحا
النػوع  ليامػات الزصر يػة المثمثػة، و ػى ىػذاا ذى 13الصربية ا ربعة موحوع الدراسػة بػالصط الكػو ف البسػيطالموحات 

 ػػػى  متيػػػا بمثمػػػث، و ػػػد وجػػػدت ىػػػذه السػػػمة  مػػػف الصػػػط حػػػاوؿ الفنػػػاف أف يزصػػػرؼ رأس الحػػػروؼ ذات اليامػػػات أو
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يمػػة رػػكال إلػػى الكتابػػة العربيػػة، ، والػػذى يعػػد مػػف أ ػػدـ الصطػػوط القدوالػػش  ػػى النقػػوش النبطيػػة المتػػ صرةالحػػروؼ الط
 .14وىذه المرحمة ىى التى ميدت لزصر ة حروؼ الصط الكو ى ب ركاؿ وزصارؼ نباتية

 :الكتابات من حيث المضمون-5
لواح الصربية موحوع الدراسة ومثيمتيا المحفوظة بمتحؼ الفف اإلسػالمف عمػف أف المغػة العربيػة تريد مجموعة ا 

كانػػػت راسػػػصة ورػػػائعة  ػػػف م ػػػر لػػػدى طبقػػػة العامػػػة صػػػالؿ القػػػرنيف الثالػػػث والرابػػػش اليجػػػرييف/ التاسػػػش والعارػػػر 
ف األلػواح الصرػبية والتػف كانػت الميالدييف، وأنيا لـ تعد لغة التصاطب  قط بػؿ لغػة التصاطػب والكتابػة معػا بػدليؿ أ

مف  ًمف المرجل أف تكوف مثبتة عمى الواجيات الرئيسية لمدور كتبت بالمغة العربية ليراىا المارة ، وىف تصمو تماما
الػذي  Paul Kahle -أيػة ألفػاظ يونانيػة أو  بطيػة، ا مػر الػذي يؤكػد صطػ  نظريػة المسترػرؽ ا لمػانف بػوؿ كػالف

لغػػة رسػػمية إأل  ػػف القػػرنيف الرابػػش والصػػامس عربيػػة لػػـ ترسػػخ  ػػف م ػػر ولػػـ تتصػػذ بو ػػفيا لأف المغػػة ا ًكتػػب مؤكػػدا
 .15لميجرة/ العارر والحادي عرر لمميالد

ساسػػية،  أف ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف العنا ػػر ا  ويت كػػد مػػف محػػموف الكتابػػة عمػػى ا لػػواح الصرػػبية موحػػوع الدراسػػة 
ة الموحات يتمارى مش الرريعة اإلسالمية ن ا وروحا،  يى ف  ياغ، إذ إنترار اإلسالـ  ف م رانعكاسا ألتعد 

مػف التبػرؾ، ويمػى ذلػؾ نػوع المنرػ ة  ًانوعػباعتبارىػا تبدأ جميعيا بالبسممة ويمييا آية  رآنية، أو يمػى البسػممة أدعيػة 
 ت كيػػد عمػػى ممكيػػةلو ػػى بعػػض ا حيػػاف تفا ػػيؿ مػػف ممحقاتيػػا، وأسػػماء أ ػػحابيا، وينتيػػى الػػنقش ب ػػيغة  معينػػة 

 تف:وىف كاآل لواح الصربية بيا ثراء مف حيث المحموفأي أف كتابات ا  المنر ة،
ألػواح موحػوع  ةربعػالظػاىره عمػف ا  جزء أ يؿ مف ا تتاحيػة النقػوش الكتابيػة 16يتحل  لنا أف البسممة البسممة:
كانػػػت ، و كاممػػػة "بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ" وتكتػػب عػػادة  ػػػف بدايػػة الػػنص ب ػػورة (4، 3، 2، 1لوحػػات الدراسػػة  
كانت عن ر أساسف  ف ال يا األ تتاحيػة ويالحظ أف البسممة  .17 ف بداية النقوش تيمنا وتبركاتستصدـ البسممة 

 .ة ا ولى ف القروف ا ربعوالورؽ عقود البيش والرراء عمف البردي ل
ألرؾ أف إحا ة اآليػات و   (،4، 1وسبقيما البسممة  لوحات و د وردت  ف النقريف ا وؿ والرابش اآليات القرآنية: 

الصرػػبية موحػػوع الدراسػػة يحػػفى عمييػػا الو ػػار، ومػػف صػػالؿ دراسػػة ىػػذه  لمن ػػوص الموجػػودة عمػػف الػػواحالقرآنيػػة 
لَػَؾ َصيرػًرا  َتَبػاَرَؾ الذػِذي ِإف َرػاَء َجَعػؿَ  " بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـالموحات تبيف كتابػة اآليػة القرآنيػة مػف سػورة الفر ػاف 

َعؿ لذػَؾ ُ ُ ػوًرا َنرَياُر َوَيجر ِتَيا ا ر ِري ِمف َتحر ِلَؾ َجنذاٍت َتجر النقػوش المق ػود  يػة الكريمػة عمػىوموحػش ىػذه اآل "، مِّف ذََٰ
مػػف ىػػذه الػػدار وكػػؿ مػػا يممكػػو مػػف  حػػؿ اهلل عػػز وجػػؿ،  ًف رػػاء آتػػى  ػػاحب الػػدار صيػػراإمنػػو أف اهلل عػػز وجػػؿ 

 .18صر محفوظ بمتحؼ الفف اإلسالمى بالقاىرةنفسيا عمف لوح آ وتجدر األرارة الف وجود اآلية
،(، ومف الواحػل أف عبػارة  بركػة مػف اهلل أو 3، 2، 1نقوش ا ولف  لوحات  ةظيرت ا دعية  ف الثالثاألدعية: 

ويق ػد بيػذه العبػػارة أف  لػواح،ة األ تتاحيػػة  ػف ىػذا النػوع مػػف ا ( تػدصؿ حػمف ديباجػبركػة مػف اهلل ويمػف وسػػعادة 
 ةصرػػبي ألػػواحعمػػف  نفسػػيا الػػدار أو المنػػزؿ بركػػة وىبػػة مػػف اهلل وتو يػػؽ منػػو عػػز وجػػؿ، كمػػا وردت العبػػارة الدعائيػػة

محفوظة  يةلواح ربيعمف أرة الدعائية  نعمة مف اهلل( ، كما نقرت العبا 19سالمفة بمتحؼ الفف اإلمرابو محفوظ
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وانترػػػرت ىػػػذه العبػػػارات عمػػػف الفنػػػوف التطبيقيػػػة ا صػػػري  ،29نفسػػػو المعنػػػف المف ويق ػػػد بيػػػابمتحػػػؼ الفػػػف اإلسػػػ
 .21المعا رة كالنسي  والصزؼ

  ت :مضامين توضح نواع المنشآ
كانػت ترػير إلػف نػوع المنرػ ة مػػف  إذكانػت مثػؿ ىػذه المحػاميف تمػف الديباجػة ا ولػف لن ػػوص الموحػات الصرػبية 

والق ػػػػور(، أو تجاريػػػػة  كالع ػػػػارة أو الطاحونػػػػة(، و ػػػػد وردت  22صػػػػالؿ مسػػػػمياتيا سػػػػواء كانػػػػت سػػػػكنية  كالػػػػدور
  :مسميات مصتمفة لمدأللة عمف نوع المنر ة يمييا بياف موا فات المنر ة وحجميا كا تف

بترػديد الػداؿ وحػـ  (، وجمعيػا ديػار ودور: والػدار4، 3، 1ورد ىػذا الم ػطمل  ػف ثالثػة الػواح  لوحػات  -الدار:
الػػراء، والػػدار المحػػؿ يجمػػش البنػػاء والفنػػاء، والمنػػزؿ المسػػكوف، وكػػؿ موحػػش حػػؿ بػػو القػػوـ، ويقػػاؿ ىػػذا دار القػػـو 

سػـ  ػف القػرآف الكػريـ بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ "وأورثكػـ أرحػيـ وديػارىـ وأمػواليـ"  ػدؽ و د ورد ىذا األ ودارتيـ ،
  عف كبر مساحة الدار. ً ف الموح ا وؿ وو ؼ  يو الدار بالكبير تعبيرا 24، و د ورد م طمل الدار23العظيـاهلل 

لع ػر الفػاطمف صػالؿ ترجػش إلػف اكتراؼ مجموعة مف الدور كرؼ عنيػا عمػف بيجػت وجبرائيػؿ تـ ا وويالحظ أن
أكبػر الػدور مسػاحة ىػف الػدار ر ػـ أعماؿ الحفائر  ػف أطػالؿ مدينػة الفسػطاط تنوعػت أرػكاليا ومسػاحتيا، وكانػت 

 . 25(1 أ/
منيػػا معنيػػيف ا وؿ  ، وىػػف ت ػػغير لمػػدار، ويق ػػد(2 لوحػػة  ورد م ػػطمل الػػدويرة عمػػف المػػوح الثػػانف -الػػدوير :

ممحػػؽ بيػػا والثػػانف لمتعبيػػر عػػف وحػػدة سػػكنية معماريػػة حػػمف مكونػػات منػػزؿ كبيػػر  ،بمعنػػف دار أو مسػػكف  ػػغير
يجػػار منػػزؿ  ػػغير  ػػف الفسػػطاط  ػػاـ دويرة  ػػف وثػػائؽ الجنيػػزة،  ػػف عقػػد إالػػ ػػد ورد م ػػطمل . و 26مرا ػػؽ ومالحػػؽ

 ػػػػف البسػػػػتاف  صمػػػػةـ، وجػػػػاء محػػػػمونو "جميػػػػش الػػػػدويرة الدا1137ىػػػػػ/ 531( والعقػػػػد مػػػػؤرخ بعػػػػاـ Khan.p بنرػػػػره 
"، كما ورد لفظ الدوير  ف عقد بيش  مف حمف وثائؽ الجنيزة ومؤرخ 27المعروؼ بالزيتوف الصارج عف ىذه اإلجارة 

ـ، وأىمية ىذا العقد تكمف  ػف أنػو ميػز مػا بػيف الػدار والػدويرة،  قػد أرػارت الوثيقػة إلػف الػدار 1215ىػ/ 612بعاـ 
مكونػػة مػػف عػػدة منرػػات ومػػف بينيػػا دويػػرة " و ػػف الرػػرؽ دار لورثػػة أبػػف طػػواؿ و ػػف الجػػوؼ دويػػرة لورثػػة الكبيػػرة و 
لع ػػػر  ػػػغيرة ترجػػػش إلػػػف امنػػػازؿ  ةسػػػتعػػػف و ػػػد كرػػػفت التنقيبػػػات التػػػف أجريػػػت  ػػػف مدينػػػة الفسػػػطاط ". 28الػػػراي

وىػػف  ريبػػة مػػف الع ػػر الػػذي ترجػػش إليػػو ألػػواح الدراسػػة و ػػد بنيػػت بطريقػػة بسػػيطة، يبمػػا متوسػػط مسػػاحة  الفػػاطمف
متػػر، وجػػاء  ػػف و ػػؼ تصطػػيط ىػػذه  2متػػرا مربعػػا، وتطػػؿ جميعيػػا عمػػف رػػارع حػػيؽ عرحػػو  35المنػػزؿ الواحػػد 

كػػوف مػػف طػػابؽ واحػػد، المنػػازؿ أنيػػا تتكػػوف مػػف غػػر تيف أو ثالثػػة وأل يتوسػػطيما  نػػاء، وبعػػض ىػػذه المنػػازؿ كػػاف يت
 مػا سػبؽ ذكػره مػف أف الػدار مػف الممكػف أف ترػتمؿ عمػف وىػذا يؤكػد  .29وألحقت بيا مرا ؽ متواحعة كالمراحيض

 عدة دور  غيرة وكبيرة تصص عائمة واحدة. عمى
نو تق ر الق ر مف البناء ىو المنزؿ، وسمى بذلؾ  ( و 4ورد ىذا الم طمل  عمف الموح الرابش  لوحة  -القصر:

، والتكػػويف العػػاـ لمق ػػر يتكػػوف مػػف  نػػاء أوسػػط مكرػػوؼ يرػػرؼ عميػػو أ نيػػة الق ػػر الرئيسػػية صمفيػػا 39و الحػػـر يػػ
نػو سػمش مػف أحػد التجػار المعتبػريف أف  ػف م ػر . ويػذكر نا ػر صسػرو أ31الحجرات ثـ مالحػؽ الق ػر المصتمفػة
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 يق ػػد الفسػػطاط( بعػػض الق ػػور التػػف ترػػتمؿ عمػػف غػػرؼ لديجػػار تتسػػش الواحػػدة مػػف ىػػذه الغػػرؼ لسػػكف ثمثمائػػة 
ىػػذه مػػف ىػػذه المبالغػػة  ػػف رغـ عمػػف الػػ، و 32 ػػف ثالثػيف ذراعػػا ًومسػػاحة تمػػؾ الغػػرؼ ثالثػػوف ذراعػػا ًوصمسػيف رص ػػا

عيػػة مػػف الػػدور الكبيػػرة أو ود نو الروايػػة  ػػف ذكػػر عػػدد سػػاكنف الغػػرؼ بالق ػػور المػػذكورة لكنيػػا تكرػػؼ لنػػا عػػف وجػػ
ستصدمت بغرض تػ جير بعػض غر يػا لمثػؿ ىػذا العػدد الكبيػر، الػذيف لػـ تكػف ليػـ دصػوؿ كبيػرة تسػاعدىـ الق ور ا

 .33عمف السكنف منفرديف مستقميف عف غيرىـ
  :لبعض المنر ت مثؿ نطاؽ مجموعة الدراسة محاميف أصرى و د ورد عمف بعض ا لواح الصربية ا صري صارج

ع ر العنب ونحوه مما لو دىف أو رراب أو عسؿ واعت ره استصرج ما  يو  يو مع ػور، والمع ػرة  -معصر :
ورد  و ػػػدموحػػػش الع ػػػر، و ػػػد تكػػػوف المع ػػػرة ممحقػػػة ببنػػػاء، ولكػػػف  ػػػف الغالػػػب تكػػػوف بنػػػاء مسػػػتقال  ائمػػػا بذاتػػػو، 

مػػؤرخ  والمػػوح، 34بالقػػاىرةم ػػطمل الع ػػارة عمػػف لػػوح  ػػغير مرػػابو مػػف الصرػػب محفػػوظ بمتحػػؼ الفػػف اإلسػػالمف 
" ىػػػػذه الع ػػػػارة بجميػػػػش حقو يػػػػا ومػػػػا ارػػػػتممت عميػػػػو حػػػػدودىا ألبػػػػف عبػػػػد اهلل  ـ ، وجػػػػاء محػػػػمونو9ىػػػػػ/3بػػػػالقرف 
 ". 35الحسيف

 مضامين تشير إلي ممكية الدور
إلف نوع ممكية ىذه المنرات مفػردة، و ػف بعحػيا ترير لواح الصربية عبارات أو مفردات عمف ا تحمنت النقوش 

وحػػدد حػػمف الكتابػػة اسػػـ مالػػؾ الػػدار ( 4 لوحػػةاآلصػػر جػػاء لفػػظ مرػػاع،  الممكيػػة المفػػردة ظيػػرت  ػػف المػػوح الثالػػث 
حدد اسـ المالؾ وىو  ابف عبد اهلل بف محمد  (4 لوحة  ف الموح الرابش ًوىو "محمد بف حمداف بف الحارث"، وأيحا

 بف عتبو(.
(،  ظيػر مػف حػمف نقػوش المػوح 1اءت الممكية أحيانا عمف المراع وسػجؿ لفػظ مرػاع  ػف المػوح ا وؿ  لوحػة وج

سـ مالؾ واحد  قط ىو "عمػف بػف عبيػد بػف  الرايعة( و ف نياية النقش كتب ا عبارة الدار الكبيرة وألحقت بيا كممة
ف المرػػاع، وأف المالػػؾ الحػػالف  ػػد راد عمػػ  ػػ ًمحمػػد"، و مػػف المػػرجل مػػف صػػالؿ ىػػذه ال ػػيغة أف الػػدار كانػػت ممكػػا

 رتراىا منيـ وأ بحت ممكا صال ا لو. ا
لمرػػاع، ولكػػف وعمػػف الػػرغـ مػػف أف الػػنص لػػـ يتحػػمف مػػا يرػػير إلػػف أف الػػدويرة عمػػف ا( 2 لوحػػةو ػػف المػػوح الثػػانف 

" ويفيػـ سػـ اثنػيف مػف المػالؾ ىمػا "سػعد مػولف أحمػد ، وعمػف بػف محمػد بػف عبيػد العسػاؿيتحل مف صالؿ كتابػة ا
ورد  ىذه الممكيات أحد الدراسات الميمة عف الػدور إذعمف  تمنيا أف البيت كاف ممكا ليما عمف المراع. و د أكد

بيا أف التقميد األجتماعف الذي  ف م ر يؤدي إلف رغبة بناء ذوي الرحـ لدورىـ متجاورة  ػف منطقػة واحػدة تػؤوؿ 
غير ذلؾ ويكوف بناؤىا بتصطيط رامؿ لػو مػدصؿ أو أكثػر يػؤدي إلػف إلييـ ممكيتيا بالميراث أو الرراء أو اليبة أو 

 .  36ممر داصمف تفتل عميو الدور  تبدو مجموعة الدور كدار واحده
لقػرنيف التف ترجش إلػف الواح الصربية ا صري صارج نطاؽ مجموعة الدراسة و عمف بعض ا ووردت  يغة الرايعة 

عبارة "عمف المراع" وجاءت حػمف ، 37الفف األسالمف بالقاىرةـ، كما  ف لوح محفوظة بمتحؼ 19 -9ىػ/ 4 -3
" والتػػف ترػػير إلػػف ممكيػػة دار عمػػف المرػػاع، وأف ىػػذا  ،كتابػػات لػػوح مػػف الصرػػب محػػاؼ إلييػػا عبػػارة "غيػػر مقسػػـو
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لمحمػػدة تكنػػا أـ حبيػػب ابنػػت ا ب، ويظيػػر ىػػذا مػػف صػػالؿ عبػػارة " الػػدار آلػػت إلػػف المػػالؾ عػػف طريػػؽ الوراثػػة مػػف
(. كما حػدد مقػدار المرػاع  ػف نػص لػوح صرػبف مماثػؿ  محمد بف حفظ وألبنيا عمف بف مرزوؽ مراع غير مقسـو

عف طريؽ بياف عدد ا سيـ ون و "بركة مف اهلل  ،ـ9ىػ/3مؤرخ بالقرف  38محفوظ بمتحؼ الفف األسالمف بالقاىرة
نػػا عرػػر سػػيما مػػف أربعػػة ثلحػػذاء مػػف ىػػذه الػػدار ذات الحػػانوت المعػػاذ ويكنػػا أبػػا طالػػب بػػف عتيػػؽ بػػف عبػػد الممػػؾ ا

سػيما  12" ويتحػل مػف ىػذا الػنص أف الػدار الممحػؽ بيػا حػانوت بنيػت عمػف 39وعرريف سيـ مراعا غيػر مقسػوـ
 ثنيف مف ا صوة معاذ ويكنا.سيما ممؾ عمف المراع بيف ا 24رت بمف المساحة الكمية والتف  د

 مضامين تشير إلي تفاصيل أو عناصر الدور
الداصميػػػة  تىػػػذه المنرػػػا ػػػغر حجميػػػا بعػػػض تفا ػػػيؿ مػػػف رغـ عمػػػف الػػػواح الصرػػػبية لػػػحػػػددت الكتابػػػات عمػػػف ا 

والمحفوظػة  موحػوع الدراسػةاأللػواح لػواح الصرػبية ا صػري صػارج نطػاؽ أحػد ا   مػثال نقػش عمػف ،والصارجية منيا
ـ، بعض التفا يؿ الداصميػة لمػدار مثػؿ  الػدىميز، القاعػة 9ىػ/3والمؤرصة بالقرف  49سالمف بالقاىرةبمتحؼ الفف اإل

دراسة ا ثرية لمدور المكترفة  ػف مدنيػة الفسػطاط يتحػل لنػا أنيػا مػف ال. ومف صالؿ 41 السفمف، الفسقية، الرورف(
 أىـ  العنا ر المعمارية  ف دور مدينة الفسطاط. 

يتحػػل منيػػا أف بعػػض ىػػذه الػػدور ألحػػؽ بيػػا وحػػدات تصػػدـ ا غػػراض  كمػػا ورد و ػػؼ لممالحػػؽ الصارجيػػة والتػػف
 لفسػػطاط، كمػػا أنػػو مػػا زاؿ  ائمػػا إلػػى، وىػػو نمػػط أرػػارت الدراسػػات إلػػف وجػػوده  ػػف مدينػػة ا42التجاريػػة مػػف حوانيػػت
 ،  قػد ذكػر  ػف المػوحيف43ت التف تصدـ الغرض التجػارية رريد التف تحمنت مثؿ ىذه المنرااليوـ  ف منازؿ مدين

يػػرة وا ربػػش حوانيػػت"  ػػف ألحػػؽ بيمػػا حوانيػػت وجػػاءت ب ػػيغة "ىػػذه الػػدار الكب رابػػش أف الػػدار أو الق ػػروال ا وؿ
 الرابش.   الموح  ف عموىا الدار وثمثو حوانيتيا"الق ور الثالثو و ا وؿ، "و 

 مضامين تشير إلي حدود المنشأ 
المتحؼ ذكر حدود العقار بركؿ عػاـ  ونفسالمتحؼ ورد عمف بعض ا لواح موحوع الدراسة ومثيالتيا المحفوظة 

رحػيا ونباتيػا وسػفميا وعموىػا وكػؿ حػؽ ىػو ليػا داصػؿ  ييػا وصػارج منيػا"، و ػد حقو يا وحدودىا وأب يغة "بجميش 
لواح موحوع الدراسة لمعيػاف ومعر تيػا مػف ظيور حدود المنزؿ المثبت عميو ا ورد ذكر الحدود بركؿ عاـ نتيجو ل

 الحف  مـ تذكر الحدود بالتف يؿ.   بؿ  اطنف المنطقة أو
أف جميػػش حػػدود المنرػػ ة وحػػدودىا وأرحػػيا التػػف  ويق ػػد مػػف عبػػارة  بجميػػش حقو يػػا وحػػدودىا وارحػػيا ونباتيػػا (

 .44نرئت عمييا والنبات المزروع  ف محيطيا ىف ممؾ ل احب المنر ةأ
لدراسػة ومثيمتيػا المحفوظػة بمتحػؼ أما عبارة  سفميا وعموىا(  قد ظيرت عمف معظػـ الموحػات الصرػبية موحػوع ا 

أف يقػرف  الفف األسالمف. ويرير جروىماف أف ىذه العبارة  سفميا وعموىا( تعادؿ عبارة  أرحيا وسػمائيا( ويحػاوؿ
( ويفسػر ذلػؾ بقولػو أف اليػواء الػذي  ػوؽ العقػار تػابش لػو، ويػرجل أف المق ػود بيػذا ىذا التعبير بعبارة  الى اليػوى

لذي يعمو العقار، و د  يا التعبير بيذا الركؿ زيػادة  ػف األحتيػاط حتػف إذا مػا رغػب المالػؾ التعبير ىو الفحاء ا
و د أرار أحد الباحثيف لحؽ .  45تعمية العقار بالبناء أل يجد  عوبو تواجيو ممف يحيطوف بو مف جيراف وعقارات
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ستغالؿ مساحة اليػواء المطمػؽ او فاؽ بعقار جاره، رتيكوف لكؿ مف الجاريف الحؽ  ف األ الجوار والمراد منو ىو أف
و ػػف المػوح الثالػػث ذكػر مػػف  .46را بينػػا  احرػا، واألمتنػػاع عمػا يػػؤذي الجػار واجػػب دينػفًيمحػؽ بػػو حػرأعمػف الػػدار 

وىػػا بجميػػش حػػدودىا وحقو يػػا اسػػفميا وعم"حػػمف حقػػوؽ المالػػؾ   ػػف مرا ػػؽ ومسػػالؾ الػػدار وجػػاءت العبػػارة ب ػػيغة 
،  قػد أرػار أحػػد البػاحثيف إلػف حػػؽ ف مػف حػمف حقػػوؽ المالػؾ حقػو  ػف المنػػا ش، ويق ػد ىنػػا أ"ومسػالكيا قيػا مراو 

األنتفاع الرص ف، ويق د بو األرتراؾ العاـ  ف المرا ؽ العامػة والمسػالؾ  ػف طر ػات، م ػارؼ عامػة، المػرور، 
 السقف، و رؼ المياة الزائدة عف الحاجة،  ف ىذه المنا ش

 .47األنتفاع بيا بررط عدـ اإلحرار باآلصريفرركة بيف الناس يباح ليـ  
وىذه ال يغة كانت متبعو  ف كتابة عقود البيػش أو الرػراء عمػف البػردي والػورؽ ولكػف برػكؿ أكثػر د ػة منػذ نيايػة  

و ف معظـ ا حياف يبدأ بالحد القبمػف  الجنػوبف(، ثػـ  ،ذكر حدود المنزؿ،  تالقرف الثانف اليجري/ الثامف الميالدي
الحد البحري  الرمالف(، ثـ الحد الرر ف وينتيف بالغربف، وتحديد مكاف العقار بيذه الطريقة  ف أوراؽ البردي يعد 

 .48بمثابة تحديد مساحتو كذلؾ
 مضامين تشير إلي تواريخ الممكية: 

 ترػتمؿ عمػف تػواريخ ممكيػة، والمػوح الصربية لػوحظ أف غالبيػة الن ػوص لػـ دراسة الكتابات عمف األلواحمف صالؿ 
، و د سجؿ تاريخ الممكية متحػمنا الرػير والسػنة (1وؿ  لوحةا  اريخ ممكية المنر ة ىو الموحت الوحيدة الذى حمؿ

 ."جمادي اآلصر سنة ثماف عرره وثمثمايوليجرية و د سجؿ كاآلتف "ا
أف الثالثػػة مػػف الثػػانف إلػػف الرابػػش ، إأل أننػػا مػػف الممكػػف  يخ الممكيػػة عمػػف األلػػواحتسػػجيؿ تػػار  وعمػػف الػػرغـ مػػف عػػدـ

لمن ػػػؼ الثػػػانف مػػػف القػػػرف الثالػػػث اليجػػػري/ التاسػػػش  ا صػػػرى بػػػا لواحالدراسػػػة المقارنػػػة ل نسػػػبتيا بنػػػاء عمػػػف نػػػرج
ومحفوظػػة  ػػف  أصػػرى مرػػابية لأللػػواحذه األلػػواح ترػػبو السػػمات الصطيػػة المػػيالدي، حيػػث أف السػػمات الصطيػػة ليػػ

 .50ومؤرصة بالقرف الثالث اليجري / التاسش الميالدي 49سالمفمتحؼ الفف اإل
 مضامين تشير إلي الوظائؼ:

لواح الصربية ا ربعة، موحوع الدراسػة، أسػماء ا رػصاص مػالؾ المنػازؿ، ومػف المؤكػد تحمنت الكتابات عمف ا 
 .51المنر ة لرصص بعينوأنيا مف العنا ر الثابتة  ف الن وص لمت كيد عمف ممكية 

  ومنيا عمف سبيؿ المثاؿ أل الح ر: ترنت بعض أسماء ا رصاص بحر يـ أو وظائفيـ ا ولقد
عمػف بػف عبيػد بػف محمػد بػف  سـ مالؾ الػدار  ػف المػوح ا وؿ واسػمو ىػو "غة مقرونة باوردت حر ة الدباالدباغ: -

يػػػدبا الجمػػػد، والمحػػػؿ الػػػذي يػػػزاوؿ  يػػػو عممػػػو يسػػػمف الػػػذي (، والػػػدباغ 1"  لوحػػػة الػػػدباغ حميػػػد المعػػػروؼ باألعػػػذر
المدبغػػػة، وكانػػػت دباغػػػة الجمػػػود مػػػف الحػػػرؼ الرػػػائعة  ػػػف م ػػػر منػػػذ القػػػدـ وىػػػف حر ػػػة تعنػػػف بمعالجػػػة الجمػػػود 
لالسػػتعماؿ  يمػػا بعػػد. ولقػػد اطمقػػت "المدبغػػة" عمػػف محػػؿ الدباغػػة، وحر ػػة الػػدباغ مػػف الحػػرؼ التػػف تتطمػػب ميػػارة 

عدادىا لمدبا.ومقدرة عالية  ف تنظيفيا   وتسويتيا وا 
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تنسػػب  -دار الكتػب بالقػػاىرة  ػػفبعػػض ن ػوص البرديػػات العربيػػة منيػا برديػػة محفوظػة   ػفوردت حر ػة "الػػدباغ" و 
حد أطراؼ العقد، باعتباره أـ، موحوعيا عبارة عف عقد بيش منزؿ ورد بيا اسـ "أحمد الدباغ" 9-8ىػ/3-2لمقرنيف 

ـ 939ىػ/يناير 327ربيش ا وؿ سنة  19مف الحجر الرممف مؤرخ بتاريخ  عمف راىد  برنفسيا كما وردت المينة 
 ."52بمتحؼ الفف األسالمف بالقاىرة باسـ "عمى بف سالـ بف أحمد الدباغ

محمػد بػف عبيػد  فبنػا ىعمػسػـ أحػد مػالؾ الػدار  ػف الموحػة الثانيػة باسػـ ""العساؿ" مقػروف با ورد  نعةالعسال: -
ولقػػد ، 53مرػػتار العسػػؿ مػػف موحػػعو، ويطمػػؽ  عمػػف  ػػانش العسػػؿ وبائعػػو أيحػػا (، والعسػػاؿ ىػػو2"  لوحػػة العسػػاؿ

 ". "يكثر  ف م ر جنف العسؿ ما يرير إلف ىذه المينة بقولو:ـ إلف 11ىػ/5الرحالة نا ر صسرو  ف القرف  ذكر
 -دار الكتػػب بالقػػاىرة  ػػفبعػػض ن ػػوص البرديػػات العربيػػة منيػػا برديػػة محفوظػػة   ػػفوردت  ػػنعة "العسػػاؿ" ولقػػد 

اسػـ "جعفػر العسػاؿ"، كمػا  عػف "كرػؼ صػاص بػدا عف الحػرائب" ورد بػو ةـ، موحػوعيا عبػار 9ىػػ/3تنسب لمقرنيف 
ىػػ باسػـ "مسػرور 229ىػػ و 221 أعػواـعمف راىد  بر مف الحجر الرممف يرجش إلف ما بيف نفسيا ال نعو  وردت

 ".54بف سعيد العساؿ مولف ... بف  اعد
عبد اهلل احمد بػف بف ا سـ أحد مالؾ الدار  ف الموح الرابش  باسـ "مقروف با الميكالف"وردت وظيفة ":  الميكالى -

 تعرؼ بالكيالةالحر و التف ومف المرجل أف المق ود بالميكالى نسبة  (، 4محمد بف عتيبو  مل الميكالف"  لوحة 
وعػاء يكػاؿ بػو الحبػوب، والكيمػو مكيػاؿ  و احبيا يعرؼ بالكياؿ ، والكيؿ ما يكاؿ بو مف حديػد أو صرػب، والكيمػو

، وىناؾ رأي أصر وىو نسبة لقب الميكالف إلف ميكائيؿ وىو 55مف المكايؿ، والمكياؿ ما يكاؿ بو وىو جمش مكاييؿ
 حتفظت بمقب العائمة.اسالـ، ولكف أف العائمة كانت  بطية ودصمت اإل سـ مريور  ف المسيحية، ومف المرجلا

لواح الصرػبية صػارج نطػاؽ مجموعػة الدراسػة بعض ا  مف الحرؼ وال ناعات عمف مسميات مجموعةكما ظيرت 
 ومنيا  1931المؤرخ بعاـ  56والتف تـ نررىا  ف كتالوج المتحؼنفسو المتحؼ محفوظة بو 
سـ مالؾ الدار عمف لوح  غير مف الصرب مف القاىرة محفوظ بمتحؼ ظيفة الحذاء مقرونو باوردت و  الحذاء: -

باسػػـ "لمعػػاذ ويكنػػا أبػػا طالػػب بػػف عتيػػؽ بػػف عبػػداهلل الحػػذاء". وحػػذا النعػػؿ حػػذوا وحػػذاء   57بالقػػاىرة اإلسػػالمفالفػػف 
  درىا و طعيا، والحذاء بفتل الذاؿ النعؿ، والحذاء بالرد مش الفتل ىو  انش النعاؿ.

سػػنة ووردت  ػػنعة الحػػذاء عمػػف رػػاىد  بػػر مػػف الرصػػاـ محفػػوظ بمتحػػؼ الفػػف األسػػالمف مػػؤرخ برػػير ذي القعػػدة  
 .58ىػ باسـ "ىروف بف نا ش المكف الحميري الحذاء232

، 59ووردت الوظيفػة عمػػف لػوح  ػغير مػػف الصرػب مػف القػػاىرة محفػوظ بمتحػؼ الفػػف اإلسػالمف بالقػػاىرة التمػار: -
 "، ىو بائش التمر أي البمل.60بف القاسـ مسعود .....التمار ـ، باسـ "913ىػ/ 399ومؤرخ بعاـ 

، باسػـ "عبػد اهلل عمػر 61عمف لوح صربف محفوظ بمتحؼ الفف اإلسالمف بالقاىرةالعطار وردت وظيفة  العطار: -
 ".62بف سميماف بف سالمة العطار
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ىو تاجر العطور أو ا طياب الزكية الرائحة و انعيا أو مستصرجيا. وكانت العطارة مف ال ناعات الميمة نظرا 
أسػػواؽ معالجػػة البرػػرة. وكػػاف العطػػاروف يتجمعػػوف  ػػف ألسػػتصداـ العطػػور  ػػف الطقػػوس الدينيػػة، و ػػف الزينػػة، و ػػف 

سـ العطاريف نسبة إلييـ ، كما كانت المؤسسات التف تنر   ف ىذه السػوؽ تنسػب صا ة بيـ كانت تعرؼ عادة با
  .63إلف العطارييف مثؿ مدرسة العطاريف بفاس

 الخاتمة
،  مػف صػالؿ والكتابػات عمييػا لػواح الصرػبيةا يتبػيف لنػا أىميػة دراسػة ىػذا النػوع مػف ىػذه الور ػة البحثيػة نيايػة  ف 
التػف اتبعػت عنػد كتابػة مثػؿ القانونيػة  واح الصربية تبيف لنا مقدار الد ومحموف النقوش التف وردت عمف ا ل تتبش

ساس محموف  قرات ن وص ا لواح ىو ا  ، وأفثناف عمف ممكية المنر ةحتف أل يصتمؼ اىذا النوع مف ا لواح 
، ومػف المػرجل أنيػا  ػارت عر ػا سػائدا  ػف  ف تمػؾ الفتػرة لواح الصربية  ف م رعميو كتابة سائر ا الذي بنيت 

 .المعامالت  ف تمؾ الفترة
كانػت تػتـ جنبػا إلػف جنػب مػش  كتابة عقود الممكية عمف المنرػات الثابتػة نترارمف الواحل ا لما سبؽحا ة باإل -

 الػػورؽ، والتػػف تطػػورت  يمػػا بعػػد وأ ػػبحت تكتػػب عمػػف الحجػػر أوأو  البػػرديعمػػف عقػػود البيػػش والرػػراء التػػف تكتػػب 
   تؤكد ذلؾ. ع ر الممموكفل، و د و متنا و فيات عديدة ترجش إلف االرصاـ  نو أطوؿ عمرا مف الصرب

بحيػػػث أل يصػػػتمط بغيػػػره مػػػف  ،كانػػػت لػػػو  ػػناعة فإ ،باسػػػـ أبيػػػو وجػػده ولقبػػػو و ػػػناعتو تحديػػد رص ػػػية المالػػػؾ -
مػف طوائػؼ المجتمػش اد التف ألحقت باسماء مالؾ المنرات أمكف التعرؼ عالؿ  ناعات ا  ر مف صو  رصاص.ا 

 ف تمؾ الفترة التاريصية الميمة، وىو ما يعطينا  ورة عامة عف الحالة األجتماعية واأل ت ػادية  ػف م ػر صػالؿ 
 .القرنيف الثالث والرابش اليجرييف/ التاسش والعارر الميالدييف

عامة عف أنواع المنرات الموجودة  ف تمؾ الفترة والتف تنوعت ما بيف  دراسة ا لواح الصربية نظرةعطتنا كما أ -
ثبػات كػؿ حػد دار عػف طريػؽ إحدد الات مدنية كالدور والق ور، ومنرات تجارية كالحوانيت والمعا ر، كما منر

 مف حدودىا مش األحتياط بذكر أف البيش  د رمؿ كؿ حقوؽ األرتفاؽ.
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 األشكال والموحات:

 
 " عمل الباحث" 17111لموح الخشبي المحفوظ بمتحؼ الفن اإلسالمى برقم حفظ اتفريغ  (1( شكل

 

 
 "عمل الباحث" 12640 موح الخشبي المحفوظ بمتحؼ الفن اإلسالمى برقم حفظالتفريغ  (2)شكل 

 

 
 "عمل الباحث" 14722 برقم حفظ لموح الخشبي المحفوظ بمتحؼ الفن اإلسالمىا( تفريغ 3شكل )
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 "عمل الباحث" 16333 لموح الخشبي المحفوظ بمتحؼ الفن اإلسالمى برقم حفظا( تفريغ 4شكل )
 

 
 " ينشر ألول مره" 17111لوح خشبي محفوظ بمتحؼ الفن اإلسالمى برقم حفظ  (1)لوحة 

 
 " ينشر ألول مره" 12640( لوح خشبي محفوظ بمتحؼ الفن اإلسالمى برقم حفظ 2(لوحة 

 
 14722 ( لػػػػػػػػػػػػوح خشػػػػػػػػػػػػبي المحفػػػػػػػػػػػػوظ بمتحػػػػػػػػػػػػؼ الفػػػػػػػػػػػػن اإلسػػػػػػػػػػػػالمى بػػػػػػػػػػػػرقم حفػػػػػػػػػػػػظ3)لوحػػػػػػػػػػػػة

 
 "ينشر ألول مر " 16333 ( لوح خشبي محفوظ بمتحؼ الفن اإلسالمى برقم حفظ4لوحة )
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 الحواشي: 
                                                           

سترعى نظر الباحثيف  ف اآلثار األسالمية أف التحػؼ الصرػبية التػى تنسػب إلػى م ػر  ػى الع ػور األسػالمية المصتمفػة ت ػؿ ا - 1
 ى مجموعيا إلى أحعاؼ مػا ينسػب الػى بػا ف ا  طػار األسػالمية البا يػة مجتمعػة. مػش أف م ػر كمػا نعمػـ مػف أ ػؿ ا  طػار إنتاجػا 

 ف عدد التحؼ الصربية التف تنسب إلف األ طار األسالمية ا صرى يعود بداىػة إلػف تمػؾ لألصراب، ومف الواحل أف النقص الكبير 
العوامؿ التف تعرحػت ليػا تمػؾ ا  طػار  ػف مصتمػؼ الع ػور.  قػد كػاف كثيػرا منيػا مسػارح لممنازعػات والحػروب الداصميػة والصارجيػة. 

رػػبية العديػػدة التػػف تقػػـو بػػ و ر عػػوف  ػػف دراسػػة زصػػارؼ وكانػػت م ػػر أ ميػػا تعرحػػا لمثػػؿ ىػػذه العوامػػؿ  حفظػػت لنػػا تمػػؾ التحػػؼ الص
الصرب وتطوراتيا  ف مصتمؼ الع ور  ف حمقػات مت ػمة ات ػاأل وثيقػا نػدر أف يوجػد بينيػا الفوا ػؿ التػف تكثػر  ػى مراحػؿ التطػور 

اسػػى والفػػاطمى  ػػى  ػػف بػػا ى ا  طػػار األسػػالمية  ػػى الرػػرؽ والغػػرب، رػػا عى،  ريػػد، مميػػزات ا صرػػاب المزصر ػػة  ػػى الطػػرازيف العب
 .1، الجزء ا وؿ، ص 16م ر، مجمة كمية اآلداب، جامعة القاىرة، العدد 

2
- M. Jean David Weill, Les Bois a epigraphes jusqu'a l'epoque Mamlouke (Catalogue general du Musee Arabe du 

Caire), 1931. 

Troisième, Tome, Répertoire chronologique d'épigraphie arabe, Imprimerie de l'Institut Français, LE Caire, 1932. 
 .2919الطايش، عمف أحمد، النقوش الكتابية عمف ا صراب  ف م ر  ف ع ر الوألة، مجمة كمية اآلثار، جامعة جنوب الوادي، 

 ف تنفيذ الكتابات عمى التحؼ الصربية عمى العمائر وتنوعت طرؽ الحفر  منيا الحفر العميؽ ً استصدـ  ف الحفر بو فو أسموبا - 3
الػػذي ورثػػو المسػػمموف عػػف الفػػف اليمينسػػتف وظػػؿ مسػػتصدما  ػػف الع ػػر ا مػػوي وبدايػػة الع ػػر العباسػػف، ثػػـ ابتكػػر المسػػمموف طريقػػة 

ريقػة الحفػر المائػؿ أو المرػطوؼ والػذي ظيػر ب ػفة صا ػة  ػف ا صرػاب التػف تنسػب إلػى جديدة عمف الحفػر عمػف الصرػب وىػف ط
طراز سامرا والع ر الطولونى، و د نسبت ىذه الطريقة إلى ىذه المدينة  ف أوؿ ظيور ليا كاف بيذه المدينة ومنيا انترر إلػف بقػاع 

ف مره ثانية إلف الطريقة القديمة  ف الحفر وىى الحفػر العميػؽ أو العالـ اإلسالمف ولـ يستصدـ ىذه الطريقة  ف الحفر إذ عاد النجارو 
 . 276، ص 1996البارا، حسف، مدصؿ إلف اآلثار اإلسالمية، دار النيحة العربية، القاىرة، البارز، 

ف، الطبعػػة الثانيػػة، النقيػػب، عبػػد المػػنعـ المميجػػف، مجمػػش البػػدائش  ػػف الفنػػوف وال ػػنائش، المطبعػػة الكبػػري ا ميريػػة ببػػوألؽ، الجػػزء الثػػان
 .25، ص 1896ىػ/ 1319القاىرة 

برع الفناف المسمـ  ف تنفيذ زصار و بطريقة الحفر البارز عمف ا صراب  ف م ر  ف الع ريف ا موي والعباسف، و د استمرت  - 4
، ومف أ دـ أمثمة استصداـ طريقة الحفر البارز حرػوة مػف ا ساليب اليمينستية والساسانية متبعو  ف الحفر عمف الصرب  ف تمؾ الفتره

الصرب محفوظة بمتحؼ الفػف اإلسػالمى بالقػاىرة نفػذ عمػف وجييػا بطريقػة الحفػر البػارز سػمة يصػرج منيػا  رعػاف متماوجػاف يح ػراف 
أصري محفوظػة بػالمتحؼ نفسػو  بينيما أوراؽ وعنا يد العنب، وىذه الحروات ترجش إلف القرف ا وؿ اليجري/ السابش الميالدي، زحروة

وترجػػػش إلػػػف القػػػرف الثػػػانف اليجػػػري/ الثػػػامف المػػػيالدي،  ػػػواـ زصار يػػػا دائرتػػػاف، العميػػػا يتوسػػػطيا جػػػزع يصػػػرج منػػػو ثالثػػػة سػػػيقاف يمتػػػوي 
الجانبيػػاف ويصػػػرج منيمػػػا حمزونػػات  ػػػف كػػػؿ منيمػػػا ور ػػة عنػػػب صماسػػػية وينتيػػف السػػػاؽ ا وسػػػط بعن ػػػر ك سػػف، أمػػػا الػػػدائرة السػػػفمف 

طيا وريػػدة سداسػػية الف ػػوص حوليػػا سػػت أوراؽ صماسػػية نفػػذت جميعيػػا بطريقػػة الحفػػر البػػارز، يوسػػؼ، عبػػد الػػرؤوؼ عمػػف،  يتوسػػ
. حسػػف، زكػػف حسػػف، أطمػػس 354، ص 1979الصرػػب والعػػاج، مقػػاؿ بكتػػاب، القػػاىرة، تاريصيػػا،  نونيػػا، آثارىػػا، مؤسسػػة ا ىػػراـ، 

بػػدوي، عػػالء،  ػػف الصػػط العربػػف  . 299، رػػكؿ 437، ص 1956القػػاىرة،  الفنػػوف الزصر يػػة والت ػػاوير اإلسػػالمية، مطبعػػة جامعػػة
 .394، ص 2911عمف التحؼ السمجو ية والمغولية، مصطوط رسالة دكتوراة، غير منرورة، كمية اآلثار، جامعة جنوب الوادي، 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9106459x.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9106459x.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9106459x.image
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مرسػف، محمػد، دراسػة لمجموعػة مػف رػواىد القبػور بجبانػة بػاب الرمػؿ بمدينػة طػرابمس الرػاـ  ػف القػرف التاسػش عرػر المػيالدي،  - 5

 .13 – 12ص ص 
تثبػػت بيػػا ىػػذه  التػػفنسػػتنت  مػػف الثقػػوب ال ػػغيرة  ػػى ىػػذه ا لػػواح أنيػػا صا ػػة بفتحػػات دصػػوؿ المسػػامير الصرػػبية أو المعدنيػػة  - 6

 ا لواح  ى مواحعيا.
مقػػابرىـ لمنػػش انييػػار   ػػفالع ػػر الفػػاطمف، واسػػتصدموىا   ػػفو ػػد نزعػػت ىػػذه ا رػػرطة مػػف أماكنيػػا ا  ػػمية وأعيػػد اسػػتصداميا  - 7

منػذ القػرف ا وؿ حتػف أواصػر القػرف الثػانف عرػر  ا تربة عمى المتو ى، داود، مايسة محمود، الكتابات العربية عمػى اآلثػار األسػالمية
 .21، ص 1991النيحة الم رية، القاىرة،  ـ(، مكتبة18 -7لميجره  

 .12، ص 2915رياب، سعد عبد الكريـ، الق ر  راءة مدينة مف صالؿ الن وص الت سيسية، مكتبة ا سكندرية،  - 8
 .167، ص 1998عزب، صالد، الفسطاط النر ة.. األزدىار.. األنحسار، دار ا  اؽ العربية، الطبعة ا ولف،  - 9

 . 21داود، الكتابات العربية عمف اآلثار األسالمية، ص  - 19
 .299، ص 1959كارؼ، سيدة اسماعيؿ، م ر  ف ع ر األصريديف، مطبعة جامعة الممؾ  ؤاد، القاىرة،  - 11
قارنػة جمعة، ابراىيـ، دراسة  ف تطور الكتابات الكو ية عمف ا حجار  ف م ر  ف القروف الصمسة ا ولف لميجرة مش دراسة م - 12

 .28 - 27ص  1967ليذه الكتابات  ف بقاع أصرى مف العالـ اإلسالمف، دار الفكر العربف، القاىرة، 
ارػػتؽ مػػف الصػػط الكػػو ف البسػػيط نوعػػاف وىمػػا الصػػط الكػػو ف ذو اليامػػات البسػػيطة، والكػػو ف البسػػيط ذو اليامػػات الزصر يػػة ،  - 13

 – 54، ص 2997لعمػػائر  ػػف م ػػر، مركػػز الصطػػوط بمكتبػػة اإلسػػكندرية، الحسػػينف،  ػػرج حسػػيف، النقػػوش الكتابيػػة الفاطميػػة عمػػف ا
راسػػة  ػػف الرػػكؿ ـ( د935 -969ىػػػ/ 323 -358  اإلصرػػيدي. عبػػد العػػاؿ، عػػالء الػػديف، رػػواىد  بػػور آؿ البيػػت  ػػف الع ػػر  55

 .347، ص 2914الصامس لمركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة عيف رمس،  الدولف والمحموف، المؤتمر
البارػا، حسػف، أىميػة رػواىد القبػور بو ػفيا م ػدرا لتػاريخ الجزيػرة العربيػة  ػف الع ػر اإلسػالمف مػش نرػر مجموعػة الرػواىد  - 14

، مكتبػة الػدار العربيػة لمكتػاب، 3بالمتحؼ ا ثري بكمية اآلداب، جامعة الرياض، موسوعة العمارة واآلثار والفنػوف اإلسػالمية، المجمػد 
 .347. عبدالعاؿ، رواىد  بور آؿ البيت، ص 55. الحسينف، النقوش الكتابية الفاطمية، ص 196، ص 1999، 1القاىرة، ط

عبد الرازؽ، أحمد، صمسة عقود بردية لبيش الجواري  ف م ر الطولونية، مجمة مركز الدراسػات البرديػة والنقػوش، جامعػة عػيف  - 15
 .263، ص 2911، الجزء ا وؿ، 28رمس ، المجمد 

اتفػؽ كثيػر مػف العممػاء عمػى وجػوب البػدأ بتسػمية اهلل وذكػره  بػؿ كػؿ رػىء مسػتعينا بػو جػؿ وعػال  ػف جميػش ا مػور طالبػا منػو  - 16
وحده العوف، وكانت  ريش  بؿ البعثة تكتب  ى أوؿ كتبيا"باسمؾ الميـ". وروى محمد بػف سػعد  ػى "طبقاتػو" أف رسػوؿ اهلل  ػمى اهلل 

َسػاَىا ريش باسمؾ الميـ، حتػى نػزؿ  ولػو تعػالف  عميو وسمـ كاف يكتب كما تكتب  َراَىػا َوُمرر ػـِ المذػِو َمجر َكُبػوا ِ ييَػا ِبسر ( 41(  ىػودَو َػاَؿ ارر
فَ  كتػب باسػـ اهلل، حتػى نػزؿ  ولػو تعػالى   مََٰ ُعػوا الػرذحر ُعػوا المذػَو َأِو ادر (،  كتػب باسػـ اهلل الػرحمف، حتػى نػزؿ  ولػو 119(  اإلسػراء ُ ػِؿ ادر

(  النمػػؿ  ِمػػفر  تعػػالف  ِإنذػػوُ  َمِف الػػرذِحيـِ ػػـِ المذػػِو الػػرذحر نذػػُو ِبسر ـ، الػػدرويش، محػػف الػػديف، إعػػراب (  كتػػب بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحي39ُسػػَميرَماَف َواِ 
 .25ـ، ص1999القرآف الكريـ وبيانو، الطبعة السابعة، الجزء ا وؿ، دار اليمامة وابف كثير، دمرؽ، 

محمػػد، عبػػد الػػرحمف  يمػػف، وثػػائؽ لمتعا ػػد مػػف  جػػر اإلسػػالـ  ػػف م ػػر، مجمػػة المجمػػش العممػػف الم ػػري، المجمػػد الثالػػػث  - 17
 .6، ص 1974(، الرركة الم رية لمطباعة والنرر، القاىرة، 1973-1972  -(1972-1971والصمسوف والرابش والصمسوف 

 ، وتـ نرر ىذه الموحة  ف 6948ر ـ حفظ الموحة الصربية  - 18

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura17-aya110.html
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M. Jean David Weill, Les Bois a epigraphes jusqu'a l'epoque Mamlouke (Catalogue general du 
Musee Arabe du Caire), 1931,p.p. 67-68. 

 -9354 -5686 -3993 -1319 -9945 -8449 -8123 -7918 -4619 -4699لوحات محفوظة بر ـ سجؿ    - 19
824-  925- 926- 927- 939.) 
 (.825 -3555لوحات محفوظة بر ـ سجؿ   - 29
 .577الطايش، النقوش الكتابية عمف ا صراب، ص  - 21
ـ تبنف  ف بدايتيا مف الطوب المبف ثـ مف اآلجر وبمونة مف صمػيط مػف 19 – 9ىػ/ 4 -3كانت البيوت  ف م ر  ف القرنيف  - 22

الجير والرمؿ والق رمؿ، وكانت تتميز بالبساطة  ف البناء وبعض منيا كاف يتكوف مف طػابؽ أو طػابقيف أو أكثػر، كػؿ حسػب سػمؾ 
د، بيػػوت الفسػػطاط ا ثريػػة، مجمػػة المتحػػؼ العربػػف، السػػنة الرابعػػة، العػػدد ا وؿ، الكويػػت، أساسػػات جدرانػػو، أحمػػد، عبػػد الػػرازؽ أحمػػ

 .7، ص1988
 .659:  655، ص2996المعجـ الكبير، مجمش المغة العربية، الجزء السابش، حرؼ الداؿ، طبعة أولف،  - 23
تمتػؼ حولػو الوحػدات السػكنية ، ويتػراوح رػكؿ  كانت الدور  ف الفسطاط تتفؽ كميا  ف وجود  ناء مكروؼ يتوسط كػال منيػا ثػـ - 24

البنػػاء بػػيف المربػػش ال ػػريل أو القريػػب مػػف المربػػش وىػػو الرػػكؿ ا كثػػر انترػػارا، وىنػػاؾ بعػػض الػػدور كانػػت مسػػتطيمة الرػػكؿ، عػػزب، 
 .161الفسطاط، ص 

ا وؿ، دار القاىرة لمطباعة، القػاىرة، الدينية، الكتاب  –المدنية  –عثماف، محمد عبد الستار، موسوعة العمارة الفاطمية الحربية  -25
 .214 -213، ص  2996

استمر أستصداـ م طمل الدويرة  ف م ر حتف ع ر أسرة محمد عمف ، وظير الم طمل  ف وثائؽ ترجش لمػدف اإلسػكندرية  - 26
ـ، الطبعػة 1879 -1895ورريد ودمياط، عبد الحفيظ، محمد عمف، الم طمحات المعماريػة  ػف وثػائؽ ع ػر محمػد عمػف وصمفائػو 

 .93، ص 2995ا ولف، القاىرة، 
27- Khan, p. .GenizahCambr. 25, Legal Papyrus p. 232; 233; Thung, CPR XXVI p. 64; 80; 85; 
165; 168; Khan, Acknowledgement p. 122; Khan, P.GenizahCambr. p. 152. 
28 - Bosch Vilá, Huesca 8 Further literature: Diem, P.KölnKauf p. 40; Diem, Rechtsurkunden p. 
248. 

 .168عزب، الفسطاط، ص  - 29
ابػػراىيـ، ليمػػف عمػػف، الم ػػطمحات المعماريػػػة  ػػف الوثػػائؽ الممموكيػػة، دار النرػػر بالجامعػػة ا مريكيػػػة  –أمػػيف، محمػػػد محمػػد - 39

 .99، ص 1999بالقاىرة، 
بػػالجزيرة العربيػػة ودوره  ػػف عمػػارة الػػدور السػػكنية بفسػػطاط م ػػر، مجمػػة  ابػػراىيـ، جمػػاؿ عبػػد الػػرحيـ، مػػوروث العمػػارة السػػكنية - 31

 .16، ص 9األتحاد العاـ لآلثارييف العرب، العدد 
 .195صسرو، نا ر، سفر نامة، ص  - 32
ة ا ولػف، الدينية، الكتاب ا وؿ دار القاىرة، الطبعػ –المدنية  –عثماف، محمد عبد الستار ، موسوعة العمارة الفاطمية الحربية  - 33

 .297 – 296، ص ص 2996القاىرة، 
 .1194ر ـ الحفظ،  - 34

35 - Troisième, Répertoire chronologique d'épigraphie arabe, p.169. 
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 .299عثماف، موسوعة العمارة الفاطمية، ص  - 36
 (.926ر ـ الحفظ   - 37
 (.4699ر ـ الحفظ   - 38

39 - Troisième, Répertoire chronologique d'épigraphie arabe, p.73. 
 (.932Nر ـ الحفظ   - 49

41 - Troisième, Répertoire chronologique d'épigraphie arabe, p.77. 
يتحل مف صالؿ و ؼ ا ستاذ كريزوؿ لنماذج مف الػدور التػف كرػؼ عنيػا  ػف الفسػطاط كػؿ مػف عمػف بيجػت وجبرائيػؿ، أف   - 42

انيت كانت تحـ مصازف لمسمش التف تباع  ف الحوانيت الثالثة الممحقة بيػذه الػدار ف الغالػب، ( التف ارتممت عمف ثالثة حو 1الدار  أ/
 .279عثماف، موسوعة العمارة الفاطمية، ص 

 .218عثماف، موسوعة العمارة الفاطمية، ص  - 43
 .131، ص 1934جزء ا وؿ، جروىماف، أدولؼ، أوراؽ البردي العربية بدار الكتب الم رية، مطبعة دار الكتب، القاىرة، ال - 44
 .17، ص 1982الرامف، دراسة  ف أوراؽ البردي العربية دراسة تاريصية وثائقية، سمسمة تاريخ العرب واإلسالـ،    
 .138جروىماف، أوراؽ البردي، الجزء ا وؿ، ص  - 45
 .195، ص 1887 عزب، صالد،  قو العمارة اإلسالمية، دار النرر لمجامعات، الطبعة ا ولف، القاىرة، - 46
 .195 – 194عزب،  قو العمارة، ص  - 47
 .131جروىماف، أوراؽ البردي، الجزء ا وؿ، ص  - 48
 (.824 -9954ر ـ الحفظ،   - 49

50 - Troisième, Répertoire chronologique d'épigraphie arabe, p.14. M. Jean David Weill, Les Bois 
a epigraphes jusqu'a l'epoque Mamlouke.p.76. 

  .لألسؼ لـ نعثر  ف الم ادر التاريصية أو كتب التراجـ عمف ترجمو لمرص يات الوارد - 51
 .512، ص 1966البارا، حسف، الفنوف اإلسالمية والوظائؼ عمى اآلثار العربية، دار النيحة العربية، الجزء الثانف،  - 52

، ا لقػػاب واسػػماء الحػػرؼ والوظػػائؼ  ػػف حػػوء البرديػػات العربيػػة، مطبعػػة دار الكتػػب الم ػػرية بالقاىرة،المجمػػد محمػػد، سػػعيد مغػػاوري
 .  394، ص 2999ا وؿ، 

وىنػاؾ  ػنفاف مػف العسػؿ ارػػتيرت م ػر بانتاجيمػا منػذ القػػدـ، العسػؿ ا بػيض الػذي يجػفء مػػف صاليػا النحػؿ، وليػذا العسػػؿ  - 53
 .789البارا، الفنوف اإلسالمية، الجزء ا وؿ، ص ىور التف يتغذي عمييا النحؿ،العديد مف ا نواع حسب نوع الز 

 .622. محمد، ا لقاب واسماء الحرؼ، المجمد الثانف، ص 789البارا، الفنوف اإلسالمية، الجزء ا وؿ، ص  - 54
 .849ص ، 1985مجمش المغة العربية، المعجـ الوسيط، الجزء الثانف، الطبعة الثالثة، القاىرة  - 55

56 - M. Jean ,. Les Bois a epigraphes jusqu'a l'epoque Mamlouke, p.p. 53 : 76.  
Troisième, Tome, Répertoire chronologique d'épigraphie arabe, Imprimerie de l'Institut Français, LE 
Caire, 1932, p. 73.  

 .4699ر ـ الحفظ،  - 57
 .423 - 422البارا، الفنوف األسالمية، الجزء ا وؿ ، ص ص   - 58
 .1319ر ـ الحفظ،  - 59

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9106459x.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9106459x.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9106459x.image
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60 - M. Jean ,. Les Bois a epigraphes jusqu'a l'epoque Mamlouke, p.25. 
 .3555ر ـ الحفظ،  - 61

62 - M. Jean ,. Les Bois a epigraphes jusqu'a l'epoque Mamlouke, p.47. 
 .786 -785البارا، الفنوف األسالمية، ص ص  - 63
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 في العصر العثماني بمدينة حمباإلسالمية تمويل األوقاف تنمية و في العامة دور الحمامات 
 منصور محمد عبد الرازق أ.م.د/                                                         

 اإلسالميةأستاذ مساعد بقسـ اآلثار                                                            
 جامعة القاىرة –كمية اآلثار                                                         

 ممخص:
ييدؼ ىذا البحث إلى تسميط الضوء عمى الدور الياـ الذي لعبتو الحمامات العامة كأحد المنشآت األثرية في 

نشآت تعد واحدة مف أفضؿ المنشآت الوقفية تنمية وتمويؿ األوقاؼ اإلسالمية بمدينة حمب بسوريا، فيذه الم
التي اسُتِغمت بشكؿ مباشر في تمويؿ األوقاؼ بالمدينة، لما تضمنو مف عائد ربحي ثابت ظير صداه عمى 
وجو الخصوص في تمويؿ المنشآت الدينية، وُتعد ىذه الدراسة ىي األولى مف نوعيا لتسميط الضوء عمى 

األوقاؼ اإلسالمية بالمدينة، ىذا باإلضافة عمى محاولة الوقوؼ عمى إدارة واستغالؿ ىذه المنشآت لصالح 
مقدار العائد الوقفي الذي ساىمت بو ىذه المنشآت لصالح العمائر التي تـ إيقافيا عمييا، وذلؾ اعتمادا عمى 

دينة ما ورد مف معمومات بيذا الشأف في الكثير مف المصادر التاريخية األصيمة ووثائؽ المحكمة الشرعية بم
 حمب، والتي ُنِشر الكثير منيا لممرة األولى في ىذه الدراسة.

 منشآت دينية، عائد ربحي. الوثائؽ، حمامات عامة، حمب، أوقاؼ، الكممات الدالة:
Abstract: 
This research aims to shed the light on the important role which the archaeological 

public baths 'Hammams' played in financed and development the Islamic 

endowments in the city of Aleppo in Syria. The public baths were considered the 

most suitable buildings that finance the endowments in the city, as it guarantee a 

suitable yield for funding the archaeological buildings especially the religious 

buildings. The research also shed the light on the administration of these buildings 

for the benefit of the endowments, and the quantity of the yield which achieved by 

their administration. The research depended on many of historical resources and 

original documents which were published for the first time in this study.   

 مقدمة:
دراسة أثرية معمارية بأطروحتي تيا بمدينة حمب حيف قمت بدراس (1)كانت بداية اىتمامي بالحمامات العامة

وقد رّكزت ىذه الدراسة عمى النواحي ، (2)التي نشرت الحقا في مجمد واحد تحت نفس العنواف لمدكتوراه
المعمارية المتعمقة بدراسة مخططاتيا وعناصرىا المعمارية المختمفة. واستكماال لما تناولتو ىذه الدراسة، 

تمويؿ تنمية و المنشآت في وجدت أنو مف الضروري إضافة ىذا البحث التي يبرز الدور الياـ الذي لعبتو ىذه 
وقد اعتمدت في ىذا البحث بشكؿ أساسي عمى وثائؽ سجالت محكمة حمب  األوقاؼ اإلسالمية بالمدينة.
 ال سيما الوثائؽ التي حررت بشأف تأجيرىا ،يذه المنشآتب المعامالت المتعمقةالشرعية التي حررت بشأف 
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منيا إلى حد كبير في تحديد القيـ النقدية التي كانت تدرىا لصالح األوقاؼ المنتشرة بالمدينة، والتي استفدت 
، وقمت بنشر عدد مف ىذه الوثائؽ ألوؿ مرة في ىذه اإلسالمية الموقوفة عمييا الحمامات لصالح األوقاؼ

في إبراز الدور الوقفي إلى حد كبير ، ىذا باإلضافة إلى استقراء المصادر التاريخية التي أفدت منيا الدراسة
  المنشآت.ليذه 

وتدلنا الشواىد األثرية عمى التوسع في عمارة ىذه المنشآت في المدف الشامية بشكؿ عاـ منذ فترة صدر 
اإلسالـ منذ القرف األوؿ اليجري، فمعظـ نماذج الحمامات الباقية التي ترجع إلى تمؾ الفترة تقع بإقميـ الشاـ، 

، ويتشابو معو (3)ة التي أنشئت في العصر اإلسالميمثؿ حماـ قصير عمرا الذي يعد أقدـ الحمامات الشامي
 .(4)في التخطيط حماـ الصرح الذي يعد مف الحمامات اإلسالمية األولى بإقميـ الشاـ أيضا

وفيما يتعمؽ بمدينة حمب فقد تميزت بشيرة واسعة في عمارة الحمامات العامة في كافة العصور التاريخية ال 
تخمَّؼ لنا منيا الكثير مف األمثمة التي تشيد عمى قدر كبير مف االىتماـ حيث  منيا، سيما اإلسالمية

. وقد قدمت لنا المصادر التاريخية قوائـ بأعداد الحمامات العامة بالمدينة، فيشير ابف شداد في كتابو بعمارتيا
ة وسبعوف مائة وسبع -العصر األيوبي –لو  ةاألعالؽ الخطيرة أف مدينة حمب تضمنت في الفترة المعاصر 

لممدينة حتى  ـ1261ىػ/ 658 ، ورغـ أف أغمب ىذه الحمامات تـ تدميرىا أثناء الغزو المغولي(5)حماما
بحيث  ،، إال أف سياسة عمارتيا ظمت مستمرة خالؿ العصر الممموكي(6)وصمت أعدادىا إلى ما دوف العشرة

عة وثالثوف حماما، ويشير أنو اقتصر فقط يقدـ لنا المؤرخ ابف الشحنة المعاصر لتمؾ الفترة قائمة تتضمف أرب
أكثر مف ذلؾ. وفي العصر  ت، مما يوحي بأف أعدادىا في تمؾ الفترة كان(7)عمى ذكر الحمامات العظاـ

 .(8)احدى وأربعوف حماماالعثماني يقدـ لنا المؤرخ الطباخ ضمف كتابو أعالـ النبالء قائمة أخرى تتضمف 
ـ بعمؿ دراسة ميدانية إلحصاء أعداد الحمامات التي 1981وىوبير في عاـ وقد قاـ كال مف جاف كمود دافيد 

ال تزاؿ قائمة بالمدينة ذاتيا، وقاما بإعداد قائمة تتضمف ستة وعشروف حماما كانت ال تزاؿ تقوـ بوظائفيا، 
 . (9)باإلضافة إلى ثالثة وثالثوف حماما ميجورة أو تـ استغالليا في وظائؼ أخرى

فيبمغ عددىا إجماال ستة وعشروف  ،حمامات التي ال زالت باقية بالمدينة في الوقت الحاليأما عف أعداد ال
بدايًة مف فترة بني  ،، وتتميز ىذه الحمامات بأنيا تنتمي لعصور تاريخية مختمفة(1شكؿ ) (11)حماما
، حيث نجد ـ1921-1516ىػ/ 1338-922 وانتياًء بالعصر العثماني ـ967-944ىػ/ 356-332حمداف

أف ىناؾ حمامًا واحدًا أشارت المصادر التاريخية أنو مف إنشاء سيؼ الدولة الحمداني، وىو حماـ ساحة بزة 
أو الحمداني، وبقي مف العيد الزنكي حمامًا واحدًا مف إنشاء نور الديف محمود يعرؼ باسمو داخؿ القمعة، 

عشر حمامًا، ومف العصر العثماني  ومف الفترة األيوبية بقي خمسة حمامات، ومف العصر الممموكي أربعة
 . (11)بقي خمسة حمامات
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كانت موقوفة  -أو المندثرة منيا سواء الباقية  –أغمب ىذه المنشآت قد أشارت المصادر التاريخية إلى أف و 
فقمما نجد حماما إال وأشارت المصادر  مف جانب منشئييا عمى عمائر أخرى ال سيما العمائر الدينية،

، وبالتالي فإف النسبة العظمى منيا كانت موقوفة عمى منشآت إدراجو ضمف أحد أوقاؼ المدينة التاريخية إلى
وكاف العائد الناتج مف ىذه الحمامات مصدرًا ال ينضب  .أخرى بينما القميؿ منيا كاف لغرض تجاري بحت

مف أفضؿ  ، واعتبرىا أصحاب األوقاؼ واحدة(12)لتمويؿ األوقاؼ بالمدينة عبر العصور اإلسالمية
االستثمارات الشائعة التي يسمح عائدىا بصيانو المنشآت الدينية أو اآلثار التي أقيمت مف أجميا، وىذا ما 

، وسوؼ تتناوؿ ىذه الدراسة ىذا الدور الذي (13)يفسر وجودىا بأعداد كبيرة ضمف قوائـ األوقاؼ بالمدينة
 وذلؾ مف خالؿ عدة محاور عمى النحو التالي:بو الحمامات في تمويؿ وتنمية األوقاؼ بمدينة حمب  قامت

 أواًل: الحمامات العامة مصدرًا لتمويل األوقاف بمدينة حمب:
، وىو ما يعني (15)، وشرعًا يعني حبس األصؿ وتسبيؿ الثمرة أو المنفعة(14)يعني الحبس أو المنع الوقؼ لغةً 

، ويعتبر نظاـ الوقؼ مف األنظمة (16)المحددةإبقاء أصؿ الشيء وصيانتو وصرؼ العائدات منو في الوجوه 
، وقد عرفو (17)السابقة عمى اإلسالـ أي أنو كاف موجودًا في الحضارات القديمة، إال أنو كاف محدوداً 

، وكاف الرسوؿ (18)المسمموف األوائؿ بعد ذلؾ وأقروه وناؿ قسطًا كبيرًا مف رعايتيـ وتنوعت سبمو وأشكالو
مف أقّر نظاـ الوقؼ وعمؿ بو حيف انتقؿ إلى المدينة المنورة، وقد تسابؽ المسمموف  صمى اهلل عميو وسمـ أوؿ

، وتباينت نظـ الوقؼ في عيد (19)في وقؼ األوقاؼ بعد ذلؾ بأوجو متعددة شممت كؿ مناحي الحياة تقريباً 
ؼ، والوقؼ المسمميف فيما بيف الوقؼ الخيري الذي ينفؽ عمى وجوه البر والخير المحددة مف جانب الواق

األىمي أو الذري الذي يوقفو الواقؼ عمى ذريتو مف بعده، وىناؾ أيضًا الوقؼ الجامع بيف الوقؼ الخيري 
 .(21)والذري الذي يصرؼ ريعو عمى وجوه الخير والذرية في نفس الوقت

العصور  وقد انتشرت األوقاؼ في مدينة حمب انتشارًا كبيرًا العتياد حكاميا ووالتيا وأعيانيا عمى مدار
اإلسالمية عمى بناء األوقاؼ وتخصيصيا لرعاية المنشآت األخرى التي تحمؿ أسمائيـ ال سيما الدينية منيا، 

، ولـ تقتصر (21)وذلؾ اعتمادًا عمى الريع العائد مف ىذه األوقاؼ والذي يضمف استمرارية ىذه المنشآت
نما  ىناؾ الخانات التي انتشرت انتشارًا كبيرًا نتيجة المنشآت الوقفية في مدينة حمب عمى الحمامات العامة، وا 

لرواج الحركة التجارية، إضافة إلى الحوانيت واألسواؽ والمطاحف وكذلؾ المقاىي التي انتشرت عمى وجو 
، وىذه المنشآت ذات الصفة االقتصادية كانت تدرج ضمف قوائـ األوقاؼ (22)الخصوص في العصر العثماني
عمى تحقيؽ العائد الالـز لتأميف المؤسسات الدينية أو الخيرية وضماف  مف جانب أصحابيا لقدرتيا

 . (23)استمراريتيا
وعمى الرغـ مف تنوع المنشآت الوقفية بمدينة حمب إال أف الحمامات العامة كاف ليا النصيب األوفر مف 

مائة وسبعوف حمامًا، وذلؾ برغـ صغر المدينة مقارنة  يزيد عفحركة العمراف، بحيث وصمت أعدادىا إلى ما 
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والغالبية العظمى مف أعداد الحمامات المذكورة كانت مدرجة ضمف أوقاؼ ، (24)بدمشؽ وبغداد والقاىرة
. وال يخفى عمينا أف ىناؾ (25)وربما ذلؾ ألنيا تمثؿ مصدرًا خصبًا إلمداد األوقاؼ بعائدىا المتجددالمدينة، 

عوامؿ ساىمت بشكؿ ممحوظ في تميز العائد الناتج مف الحمامات العامة وتفوقو عمى باقي مجموعة مف ال
المنشآت الوقفية بالمدينة مف الخانات والحوانيت واألسواؽ والمقاىي وغيرىا، ويأتي عمى رأس ىذه العوامؿ 

مصادر الدائمة لممياه، احتياج العامة بشتى طبقاتيـ لدخوؿ الحمامات العامة لخمو بيوت األغمبية منيـ مف ال
أضؼ إلى ذلؾ ازدياد الكثافة السكانية بالمدينة في فترة العصور الوسطى نتيجة لرواج الحركة التجارية، وىذا 

، وقد أشارت المصادر التاريخية أف ىناؾ (26)ما جعؿ مدينة حمب نقطة اللتقاء التجار مف كؿ األجناس
أعمـ أف مات حيث يقوؿ المؤرخ ابف العجمي في ىذا الصدد "عالقة وطيدة بيف أعداد السكاف وأعداد الحما

 . (27)..."حمب كانت كثيرة الخمؽ والدليؿ عمى ذلؾ كثرة مساجدىا وحماماتيا
ومف العوامؿ التي ساعدت عمى كثرة الحمامات العامة بمدينة حمب أيضًا كثرة المؤسسات الدينية بيا، 

رأس المنشآت الوقفية التي تخصص ليذه المؤسسات الدينية مف فالحمامات العامة غالبًا ما كانت تأتي عمى 
المساجد والمدراس وغيرىا، ومف ىنا فإف ازدىار حركة العمراف الخاصة بالمؤسسات الدينية بمدينة حمب 
كانت سببًا مباشرًا وراء انتشار الحمامات العامة بالمدينة، وقد أشار ابف شداد إلى أف أعداد المساجد في 

، وقد دمرت الكثير مف (28)ينة وباطنيا بمغت في العصر األيوبي ما يقرب مف مأتيف وعشرة مسجداً ظاىر المد
ـ، ولكنيا 1259ىػ/657ىذه المساجد في أحداث التخريب التي تعرضت ليا المدينة أثناء الغزو التتري سنة 
مؤسسات الدينية بالمدينة شيدت رعاية منقطعة النظير في عيد سالطيف المماليؾ الذيف تنافسوا في إنشاء ال

وخصصوا ليا األوقاؼ الضخمة، وسار عمى نيجيـ بعد ذلؾ العثمانييف حتى وصمت أعداد المساجد في 
، وكاف لمغالبية العظمى مف ىذه المساجد (29)حمب خالؿ العصر العثماني إلى مأتيف واثناف وسبعيف مسجداً 

صرؼ عمى تمؾ المساجد التي تحمؿ أسماءىـ ضمانا ال سيما الكبيرة منيا أوقافا ضخمة ييبيا منشئييا لم
 .(31)الستمراريتيا بعد ذلؾ

وقد ذكرنا فيما سبؽ أف الحماـ العاـ غالبًا ما يأتي في مقدمة األوقاؼ التي كانت تخصص ليذه المساجد، 
ف فالحماـ مف جية يمثؿ مشروع وقفي ناجح يكفؿ توفير عائد مادي مناسب ومستمر لتمويؿ الوقؼ، وذلؾ أل

الحماـ منشأة يتوافد عمييا كافة طوائؼ المجتمع مف الرجاؿ والنساء، والصغار والكبار، والمسمميف وغير 
بمقابؿ مادي يكوف مف الخدمة المقدمة فيو  واستفادتيـدخوؿ ىؤالء لمحماـ،  ، وبطبيعة الحاؿ فإفالمسمميف

كما أف الحماـ مف  ربحي مناسب ومستمر لتمويؿ الوقؼ. ُيحّدد مف جانب الواقؼ، وبذلؾ يحقؽ الحماـ عائد
جية أخرى يعد مف المنشآت التي ترتبط بالمسجد ألغراض النظافة والطيارة وغير ذلؾ، فوجود المسجد في 
حارة معينة يترتب عميو وجود الحماـ إلى جواره إف أمكف أو في موقع قريب منو، وغالبا ما يكوف الحماـ 

نفسو الحماـ المدرج ضمف قائمة أوقافو، وقد تكرر ىذا األمر كثيرًا في حمب مثؿ حماـ المجاور لممسجد ىو 
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 -، الذي يجاور الجامع الذي يحمؿ نفس االسـ(31)ـ1374ىػ/ 776آشقتمر المؤرخ بالعصر الممموكي سنة 
ة حمب، ويقع كاًل مف الحماـ والجامع داخؿ باب النيرب بالقرب مف ميداف القصيمة بمدين -جامع آشقتمر

، وينطبؽ  (32)عمما بأف الحماـ يمثؿ أحد المنشآت الوقفية التي أوقفيا األمير آشقتمر عمى جامعو المذكور
عمى ذلؾ أيضا جامع وحماـ األمير أغمبؾ الواقعاف بمحمة الباب األحمر، والمؤرخاف بالعصر الممموكي أيضا 

اء المسجد ويخصص لو الحماـ عمى رأس . وأحيانا يقوـ الواقؼ ببن(1لوحة ) (33)ـ1481ىػ/ 885سنة 
ومف ذلؾ ما فعمو األمير  ،منشآتو الوقفية، وفي الوقت نفسو لـ تتاح لو فرصة إنشاء الحماـ مجاورًا لممسجد

 (34)ـ1583ىػ/991بيراـ باشا في العصر العثماني حيف بنى جامعو الشيير بمدينة حمب بمحمة الجمـو سنة 
جعؿ عمى رأسو حمامو الشيير، إال أنو لـ يستطع أف يجعؿ الحماـ ، وخصص لو وقفا عظيما (2لوحة )

مجاورا لممسجد الزدحاـ المحمة آنذاؾ عمى ما يبدو، وقاـ ببناء الحماـ في محمة أخرى مف محالت المدينة 
 .(3لوحة ) (35)وىي محمة الجديدةخارج أسوار المدينة القديمة 

تمؾ الطبيعة الخاصة بتخطيط  ،الحمامات بمدينة حمب أيضاوالجدير بالذكر أنو مما ساىـ في زيادة أعداد 
ير مف المحالت السكنية، وكاف لكؿ منيا ى تقسيـ المدينة مف الداخؿ إلى كثالمدينة القديمة التي اعتمدت عم

مف المنشآت سواء الجوامع والحمامات واألسواؽ وغيرىا، وذلؾ بشكؿ يعطي ىذه المحالت ما يخدميا 
، (36)ا البعض، حتى أف بعض ىذه المحالت كاف ليا بوابات تغمؽ عمييا عند المزوـاستقاللية عف بعضي

ف النسيج العمراني لممدينة، مما  وبالتالي فإف الحماـ كاف ممثال في كؿ محمة مف ىذه المحالت التي تكوِّ
 . ساىـ بطبيعة الحاؿ في زيادة أعدادىا

لموقؼ الموقوؼ عميو، ويعتمد ىذا العائد عمى المقابؿ وعمى أية حاؿ فإف الحماـ كاف يضمف عائدًا مستمرًا 
المادي الذي يفرض عمى كؿ مف يقصد الحماـ ألغراض االستحماـ وغيرىا، وىو ما يعرؼ باسـ "أجرة 

حصؿ عميو المستحـ مف الخدمات المتنوعة التي كانت تقدـ يالحماـ"، وىذه األجرة كانت نسبية بحسب ما 
كانت األجرة في متناوؿ الجميع ولكنيا كانت تفرض عمى جميع واردي الحماـ  ، وعادة ما(37)بداخؿ الحماـ

بما في ذلؾ الفقراء الغير قادريف عمى الدفع، إال أنيـ كانوا يدفعوف أجرة الحماـ مف بيت الماؿ، بحيث كانت 
بغية تخصص ليـ بعض األمواؿ تعرؼ باسـ وقؼ االستحماـ ومف ىذه األمواؿ يدفع الفقراء أجرة الحماـ 

 ، وبذلؾ كاف الحماـ يستفيد مف كافة شرائح المجتمع بما في ذلؾ الفقراء منيـ.(38)النظافة والتطير
ومف ىنا كاف التسابؽ ممحوظا عمى عمارة الحمامات العامة مف جانب أصحاب األوقاؼ بمدينة حمب، حتى 

وقاؼ بالمدينة إال وكاف الحماـ تكوف ىذه الحمامات مصادر لتمويؿ أوقافيـ، ولذلؾ قّؿ أف نجد وقفًا مف األ
عمى رأس قائمة مفرداتو المعمارية، وقّؿ أيضًا أف نجد حمامًا إال وكاف تابعًا لوقفًا مف األوقاؼ المنتشرة 

 (39)المدرسة الخسروية تـ إدراجو الحقا في وقؼـ الذي 13ىػ/ 7بالمدينة، ومف ذلؾ حماـ النحاسيف ؽ 
(، الذي كاف موقوفا عمى جامع 5ـ لوحة )1342ىػ/ 743اديف حماـ الحد، (4ـ لوحة )1547ىػ/ 951
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آشقتمر المعروؼ ـ الموقوؼ عمى جامع األمير 1374ىػ/ 776وحماـ آشقتمر (، 6الحداديف ببانقوسا لوحة )
الذي (، 7لوحة )ـ 1389-1381ىػ/ 791 -783، ، وحماـ الناصري بجوار القمعة (41)بجامع السكاكيني

ـ الذي كاف 1417ىػ/ 811بغا الناصري المندثر حاليًا، وحماـ الجديدة ببانقوسا كاف موقوفا عمى جامع يم
ـ الذي تضمف حماميف 1481ىػ/ 885 (41)موقوفا عمى جامع خاص بؾ، ومف ذلؾ أيضا وقؼ األمير أغمبؾ

المعروؼ  ، وحماـ الدريجات الذي كاف موقوفًا عمى جامع تغربردي(42)أحدىما ال زاؿ قائمًا واآلخر مندثر
، (43)بجامع الموازيني بمحمة ساحة بزة، والحماـ العتيؽ بمحمة بانقوسا الذي كاف موقوفًا عمى المدرسة الجمالية

ـ الذي كاف موقوفًا عمى جامع بيراـ باشا بمحمة الجمـو 1583ىػ/ 991وحماـ بيراـ باشا بمحمة الجديدة 
 وغير ذلؾ الكثير.

 الح الوقف:  ثانيًا: إدارة الحمامات العامة لص
نتيجة ألف الحمامات العامة كانت تمثؿ مصادر ىامة لتمويؿ األوقاؼ بمدينة حمب، فقد حرص واقفييا عمى 
االىتماـ بيا وحسف إدارتيا لتحقيؽ أكبر قدر مف االستفادة منيا بما يعود بالخير الوفير لصالح الوقؼ، ودائما 

صر الجودة بيا حتى يضمف كؿ منيـ السمعة الطيبة ما كاف واقفي الحمامات في تنافس مستمر لتحقيؽ عن
لحمامو مف حيث نظافتو وحسف إدارتو وميارة العامميف بداخمو وطيب مائو وغير ذلؾ األمور، فالسمعة 
الطيبة التي تتعمؽ بالحماـ ُتكثر مف أعداد المتردديف عميو، وتجعميـ يتيافتوف عمى ذلؾ الحماـ ذو السمعة 

ف تحقؽ ذلؾ لمحماـ انعكس ىذا األمر الطيبة لمتنعـ بمائو و  االستمتاع بالخدمة الجيدة المقدمة بداخمو، وا 
 بطبيعة الحاؿ عمى الدخؿ الذي يقدمو الحماـ لصالح الوقؼ. 

وال يخفى عمينا أف تنمية عائد الوقؼ لـ تكف الدافع الوحيد وراء اىتماـ أصحاب الحمامات بيا والعناية 
مة بداخميا، فيناؾ المحتسب الذي كاف مف ميامو مراقبة كؿ ىذه األمور وُيمـز بنظافتيا وبجودة الخدمة المقد

أصحاب الحمامات بيا، ومف يخالؼ ذلؾ تتـ معاقبتو بقدر المخالفة التي يتـ ضبطيا بداخؿ حمامو، وفي 
، ومف ذلؾ أف (44)بعض األحياف كاف األمر يصؿ إلى إغالؽ الحماـ لعدـ مطابقتو لمثؿ ىذه المواصفات

لمحتسب كاف يأمر العامميف بالحماـ بغسمو وكنسو وتنظيفو والمحافظة عمى تكرار ذلؾ مرارًا في اليوـ الواحد، ا
ويأمرىـ بأف يقوموا بدعؾ أرضية الحماـ باألشياء الخشنة إلزالة الرواسب مف الصابوف وخالفو حتى ال تزلؽ 

ي كؿ يوـ حوض النوبة )خزاف المياه( مف ، ويأمرىـ أيضًا بأف يغسموا ف(45)أرجؿ الناس وتصيبيـ بالضرر
األوساخ المتجمعة فيو، وكذلؾ الفساقي والقدور وغير ذلؾ، ويأمرىـ كذلؾ باستعماؿ البخور مرتيف في اليـو 

 .(46)بالحصا والمباف الذكر أو المصطكا
لنيار، وكاف أصحاب الحمامات العامة حريصوف عمى أف يكوف باب الحماـ مفتوحًا طواؿ أوقات الميؿ وا

حتى يتسنى لمحماـ استقباؿ أكبر عدد مف وارديو بما يعود بالنفع لصالح الوقؼ، وعادة ما كانت أبواب 
الحمامات تُفتح نيارًا الستقباؿ السيدات، حيث يكوف الرجاؿ مشغولوف في أعماليـ اليومية، ثـ يستقبؿ الحماـ 
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مف اإلدارة يضمف صاحب الحماـ االستفادة مف نفسو الرجاؿ لياًل بعد الفراغ مف أعماليـ، وبيذه الطريقة 
الرجاؿ والنساء عمى حد سواء، بما يعود بالنفع عمى الدخؿ الذي يحققو الحماـ لصالح الوقؼ. وبعض 
حمامات حمب كانت تُنشأ مزدوجة لتستقبؿ الرجاؿ والنساء في وقت واحد، بمعنى أف الحماـ ُيقسَّـ مف الداخؿ 

حدىما لمرجاؿ واآلخر لمنساء، ومف ذلؾ حماـ النحاسيف بسوؽ المحمص ؽ إلى حماميف منفصميف ُيخصص أ
ـ، والذي يعد واحدًا مف أقدـ الحمامات الباقية بالمدينة، وىو مف الحمامات المزدوجة وكاف يعرؼ 13ىػ/ 7

، ومف الحمامات (48)، ولكف أحدىما قد تعطؿ في أوائؿ العصر الممموكي(47)قديما باسـ حماما الست
، وحماـ بمباف (49)ـ1211ىػ/ 618جة بحمب أيضا حماـ السمطاف الواقع عمى حافة خندؽ القمعة المزدو 

 . (51)ـ14ىػ/ 8بالمستدامية ؽ
ونظرا ألف الحمامات العامة كانت تمثؿ المكاف الوحيد الذي يقصده النساء لمنظافة والتجميؿ والتزيف وغير 

يساىمف  اـ أبوابو طواؿ فترات النيار، وكفيفتح ليا الحمذلؾ، فقد كاف النساء يمثمف الشريحة الكبرى التي 
بقدر كبير مف الدخؿ الذي يحققو الحماـ لصالح الوقؼ، حتى أف بعض الحمامات في مدينة حمب اقتصرت 

، ولما (8لوحة ) (51)ـ1451ىػ/854عمى استقباؿ النساء فقط، ومف ذلؾ حماـ البياضة الواقع بمحمة البياضة 
كاف السكاف في مدينة حمب في العصور الوسطى خميط مف ممؿ مختمفة يأتي عمى رأسيا اإلسالـ ثـ 
المسيحية والييودية، وال توجد إشكالية في ىذا األمر فيما يتعمؽ بالرجاؿ حيث كانت الحمامات تفتح أبوابيا 

النساء، فمف اآلداب التي أقرىا اإلسالـ في ذلؾ، أما فيما يتعمؽ ب كراىةلمرجاؿ عمى اختالؼ ممميـ وال توجد 
، (52)لدخوؿ الحمامات أال يدخؿ إلييا نساء المسمميف مع نساء الذميات مف الييود والنصارى لعدـ جواز ذلؾ

، وعف قيس رضي اهلل عنو (53)ألف المرأة الحرة المسممة ال يجوز ليا أف تكشؼ بدنيا لمييودية أو النصرانية
لخطاب إلى أبي عبيدة، بمغني أف نساء مف نساء المسمميف يدخمف الحمامات ومعيف أنو قاؿ "كتب عمر بف ا

 .(54)نساء مف أىؿ الكتاب، فازجر عف ذلؾ وحؿ دونو"
وىذا األمر كاف يمثؿ إشكالية كبيرة بالنسبة ألصحاب الحمامات بمدينة حمب لكثرة عدد السكاف الذيف كانوا 

منع النساء الذميات مف دخوؿ الحمامات منعًا مطمقًا، فيذا يعني يدينوف بالممؿ األخرى، فإذا لجأوا إلى 
حرماف الحمامات مف شريحة كبيرة مف واردييا، بما يؤثر بالسمب عمى دخؿ الحماـ وبالتالي عمى عائد 

بيف نساء المسمميف وغير  إلى تقسيـ أوقات الحماـ المخصصة لمنساء فيما يمجئوفالوقؼ، ولذلؾ كانوا 
لييود والنصارى، حتى ال يجتمعف في وقت واحد ويقع صاحب الحماـ فيما ىو محظور، وىذا مف ا المسممات

األمر كاف يتـ بشكؿ رسمي مف جانب قاضي المحكمة الشرعية الذي ينظر في أمر الحمامات التي يتردد 
ف، بحيث عمييا نساء المسمميف وغير المسممات، ويستصدر مرسوما رسميا توزع فيو أوقات الحماـ فيما بيني

يكوف لكؿ حماـ أيامًا يدخمو فييا نساء المسمميف وأيامًا أخرى يدخمو فييا النساء الذميات، وبذلؾ يستفيد 
مف النساء، بما يعود بالنفع عمى العائد الذي يحققو الحماـ لصالح الوقؼ،  المجتمعالحماـ مف كافة شرائح 
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عدد كبير مف الحمامات المنتشرة بالمدينة وقد عثر عمى وثيقة مؤرخة بالعصر العثماني، تحتوي عمى 
معظميا ال زاؿ قائمًا حتى اآلف، وقد حدد لكؿ حماـ األياـ التي يدخمو فييا نساء المسمميف، وكذا غير 

 .(55)المسممات منيف
 ثالثا: أساليب استغالل الحمامات العامة لصالح الوقف بمدينة حمب:

بعد أف يقوـ الواقؼ بإنشاء الحماـ ضمف المنشآت الوقفية التي ييبيا لموقؼ الخاص بو، يبقى أمامو استغالؿ 
الحماـ الذي قاـ بإنشائو، ليبدأ في االستفادة مف العائد الذي يحققو ذلؾ الحماـ لصالح الوقؼ، والحمامات 

خالؿ أسموبيف، األسموب األوؿ ىو أف يقـو العامة كأحد المنشآت الوقفية في مدينة حمب يتـ استغالليا مف 
الواقؼ باستغالؿ الحماـ بشكؿ مباشر، بمعنى أف يقوـ بإنابة شخص كالمتولي عمى الوقؼ مثال بإدارة الحماـ 

يداعو في خزينة الوقؼ ، وفي ىذه الحالة تقع عمى الواقؼ ميمة (56)ومباشرتو وتقاضي العائد الناتج منو وا 
بجودة الخدمة المقدمة لوارديو، حتى يضمف لحمامو سمعة طيبة فينعكس ذلؾ  إدارة الحماـ واالىتماـ

 بما يعود بالنفع عمى الوقؼ كما سبؽ وأف أشرنا سالفا. ،باإليجاب عمى عائد الحماـ
أما األسموب الثاني فكاف األكثر شيوعا في استغالؿ حمامات حمب، ويعتمد ىذا األسموب عمى نظاـ اإلجارة، 

صاحب الوقؼ بتأجير الحماـ لشخص آخر مف أصحاب ىذه المينة، والذي يجيد إدارة بمعنى أف يقوـ 
، وذلؾ نظير عائد ثابت يدفعو "الحمامي"وىو المعروؼ باسـ  ،ولو القدرة عمى حسف استغالليا ،الحمامات

 المستأجر لصالح الوقؼ بحسب مدة اإليجار المتفؽ عمييا، وبذلؾ يضمف صاحب الوقؼ عائدًا ثابتًا مف
، وىذا األسموب الثاني كاف (57)الحماـ يتـ إيداعو في خزينو الوقؼ، دوف أف ينشغؿ بمسئولية إدارة الحماـ

األكثر مالئمة بالنسبة ألصحاب األوقاؼ بمدينة حمب ألف معظميـ كانوا مف ذوي السمطاف والنفوذ، وال قبؿ 
ف صاحب الوقؼ ال ييتـ بتشغيؿ ليـ بمباشرة الحمامات بشكؿ مباشر بحسب األسموب األوؿ، ولذلؾ كا

نما يقوـ بتوكيؿ المتولي عمى الوقؼ بأف يقوـ بتأجير الحماـ لمدة معينو نظير أجر محدد  الحماـ بنفسو، وا 
يصرؼ عمى الوقؼ الموقوؼ عميو الحماـ أيًا كاف نوعو، وذلؾ وفؽ الشروط التي يحددىا الواقؼ في وقفيتو، 

معني بحسف إدارة الحماـ لتحقيؽ عائد مناسب يستطيع أف يدخر منو وفي ىذه الحالة يكوف المستأجر ىو ال
 بعد دفع اإليجار المتفؽ عميو لصالح الوقؼ.

وقد تـ العثور عمى الكثير مف الوثائؽ المتعمقة بإيجار الحمامات فيما بيف صاحب الوقؼ أو مف ينوب عنو 
رسمية تحرر بيا وثائؽ يتـ استخراجيا  وبيف المستأجر، أي أف عممية استئجار الحمامات كانت تتـ بطريقة

بمعرفة قاضي المحكمة الشرعية، وذلؾ لضماف حؽ الوقؼ في جباية قيمة اإليجار مف المستأجر بحسب ما 
بحيث يتـ تـ االتفاؽ عميو، عممًا بأف جميع بنود االتفاؽ بيف الواقؼ والمستأجر كانت تحرر في الوثيقة، 

وحؽ الواقؼ في التزاـ المستأجر بالحفاظ عمى حمامو، والتزامو أيضا يجار، وكذلؾ قيمتو، تحديد مدة اإل
ال تعرض لممسائمة أماـ قاضي المحكمة الشرعية بترميـ ما يتمؼ منو خالؿ مدة اإليجار ، وغير ذلؾ مف وا 
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لؾ قد ما يفيد بأف ذورد بالوثائؽ فقد ، وفيما يتعمؽ بترميـ الحماـ والعناية بعمارتو خالؿ مدة اإليجار، األمور
يكوف عمى نفقة جية الوقؼ، وأحيانا أخرى عمى نفقة المستأجر نفسو، وذلؾ بحسب الشروط الموقعة بيف 

 .الطرفيف
وبحسب المعمومات التي وردت بالكثير مف الوثائؽ التي تـ العثور عمييا، نجد أف عممية تأجير حمامات 

، الطرؼ الثاني دائما يكوف المستأجر (58)فيما بيف طرفيف عمى يد قاضي المحكمة الشرعيةحمب كانت تتـ 
وغالبا ما يكوف الحمامي الذي سيشرؼ عمى تشغيؿ الحماـ، وقد يكوف الطرؼ الثاني فرد واحد أو أكثر مف 

، بمعنى أف (61)أو وكيؿ شرعي (61)، أما الطرؼ األوؿ فقد يكوف مالؾ الحماـ أو الوصي الشرعي(59)ذلؾ
ر عنو ليؤجر لو الحماـ ويكوف ممثال لو أماـ قاضي المحكمة الشرعية، مالؾ الحماـ يقوـ بتوكيؿ شخص آخ

، بمعنى أف الواقؼ بعد أف ينتيي مف أوقافو التي مف (62)وقد يكوف الطرؼ األوؿ أيضا المتولي عمى األوقاؼ
ضمنيا الحماـ يقوـ بتعييف شخص ثقة يعرؼ باسـ متولي األوقاؼ يتولى كافة شئونيا ويكوف لو راتب ثابت 
يصرؼ لو مف ريع الوقؼ، وينوب عف الواقؼ في كافة الشئوف التي منيا تأجير الحماـ نيابة عنو أماـ 

 قاضي المحكمة الشرعية.
وقد أشارت الوثائؽ إلى مدة اإليجار التي تتراوح في الغالب فيما بيف سنة واحدة وثالث سنوات، وغالبا ال تزيد 

المدة ال يستطيع المؤجر أيا كانت صفتو عمؿ عقد آخر لمسػتأجر مدة اإليجار عف ىذه المدة، وفي أثناء ىذه 
آخر حتى تنقضي مدة إيجار الحماـ، وكاف صاحب الوقؼ يوصي بعدـ تأجير الحماـ لمستأجر معروؼ عنو 
التسبب في إحداث نزاعات أو مف األشػخاص الػذيف يصػعب دفػع يػدىـ عػف الحمػاـ بعػد انقضػاء المػدة المتفػؽ 

وشػػرط أال يػػؤجر الحمػػاميف والفػػرف والحوانيػػت  صػػراحة بػػبعض الوثػػائؽ بمػػا نصػػو " .... عمييػػا، وقػػد ورد ذلػػؾ
 أكثر مػف ثػالث سػنوات وال يعقػد عقػد عمػى عقػد حتػى ينقضػي العقػد األوؿ وال يػؤجر لمػف يتعػذر رفػع يػده عنػو

".....(63). 
وذلػؾ  –ثػالث سػنوات  –دة وقد يكوف ىناؾ استثناءات لفترة اإليجار المشار إلييا بحيث تزيد عف المدة المعتػا

عػادة تشػغيمو،  حيف تدعو الضرورة ليذا األمر، فقد يكوف الحماـ محتاجًا لمبمغ كبير مف الماؿ ألجؿ ترميمػو وا 
والمالػؾ غيػر قػادر عمػى دفػع ىػذه التكػاليؼ، فيقػـو المسػتأجر بػدفع تكػاليؼ إعػادة تشػغيؿ الحمػاـ وعمػؿ جميػع 

الحمػاـ، ويػتـ تحديػد المػدة عمػى حسػب المبمػغ المػدفوع، وقػد وصػمت يجػار لمرمات والعمائر الضرورية مقابؿ إا
ىذه المدة أثناء ترميـ أحد حمامات حمب وىو حماـ أزدمر بباب النصر إلى عشريف عامػًا وذلػؾ بعػد أف تيػدـ 

، وفي ىذه الحالة يضطر المالؾ إلػى تخفػيض (64)ـ1822ىػ/1237الحماـ في الزلزاؿ الذي حدث بحمب سنة 
 ـ ألف المستأجر يدفع مبمغ كبير مقدمًا.إيجار الحما

وفيما يتعمؽ باألسموب المتبع في دفع إيجار الحماـ، فكاف يختمؼ مف وجو آلخر، وذلؾ بحسب التصادؽ 
الشرعي الذي كاف يتـ عمى يد قاضي المحكمة الشرعية بحضرة كؿ مف صاحب الوقؼ أو مف ينوب عنو 
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يجار عف طريؽ الدفع ، وقد يتـ دفع اإلعميو فيما بينيماوالمستأجر، وبحسب ما يتـ االتفاؽ والتراضي 
أو  (67)، وأحيانا يكوف الدفع سنوي(66)، أو يدفع قدر منو مقدما عمى أف يكوف الباقي بعد انتياء المدة(65)مقدما
، أما عف قدر اإليجار فيتـ تحديده عمى حسب موقع الحماـ ومساحتو وزبائنو وغير (69)أو يومي (68)شيري
مف ىذه االعتبارات، وكانت الحمامات تعفى مف اإليجار في شير رمضاف حيث كانت تفتح كأوقاؼ ذلؾ 

، ولكف المستأجر يمتـز بعد ذلؾ ىذا الشير الكريـ لمخير فقط أي أنيا كانت تفتح أبوابيا لمعامة بالمجاف في
 .(71)عف باقي المدة حتى ولػو قػاـ بغمقيالمواقؼ بدفع اإليجار 

إليجار الحماـ، وذلؾ في حالة انتياء عقد ياف يقوـ صاحب الوقؼ بزيادة قيمة األجرة المقررة وفي بعض األح
، بمعنى أنو إذا انتيت مدة المستأجر وتأجير الحماـ لمستأجر آخر، بحيث يصب ذلؾ في مصمحة الوقؼ

أجر آخر بعد إيجار الحماـ التي قد تكوف ثالث سنوات مثال، وأراد صاحب الحماـ أف يقوـ بتأجيره لمست
انتياء العقد األوؿ، فيحؽ لو أف يقوـ بزيادة اإليجار لممستأجر الجديد عمى أف يقـو بذكر قدر إيجار الحماـ 

بما  صراحة في بعض الوثائؽذلؾ  وردفي العقد األوؿ وفي العقد الثاني، ويوضح الفارؽ فيما بينيما، وقد 
وسبعوف دينارا عدديا بحكـ زيادة خمسة عشر دينارا عدديا بأجرة قدرىا في المدة المذكورة خمسة نصو " ..... 

بأجرة قدرىا في كؿ يـو اثنتاف ، وجاء ذلؾ في وثيقة أخرى بما نصو ".... (71)....."عمى المستأجر السابؽ
 .(72)..." وأربعوف قطعة فضية بحكـ زيادة قطعتاف عمى المستأجر السابؽ

ب األمثؿ الذي كاف متبعا في استغالؿ الحمامات العامة ومف خالؿ العرض السابؽ يتضح لنا أف األسمو 
دارتيا لصالح األوقاؼ اإلسالمية بمدينة حمب، يتمثؿ في نظاـ اإلجارة الذي يضمف لصاحب الوقؼ ريعا  وا 
ثابتا يخصصو لمصرؼ عمى أوقافو، وذلؾ دوف أف تقع عمى مسئوليتو ميمة اإلشراؼ عمى الحماـ بشكؿ 

 مباشر.
 ار حمامات حمب العائد عمى الوقف:رابعًا: قيمة إيج

وصمتنا الكثير مف وثائؽ الوقؼ المتعمقة بإيجار حمامات حمب، فقد سبؽ أف ذكرنا أف عممية تأجير  
وفؽ الشروط التي ُيممييا صاحب الوقؼ عمى  ،وتحرر بيا وثائؽ رسمية ،الحمامات كانت تتـ بشكؿ رسمي

بما في ذلؾ قيمة اإليجار عف المدة المتفؽ عمييا، ويقوـ قاضي المحكمة الشرعية بتحرير وثيقة  ،المستأجر
رسمية تتضمف ىذه البنود ويوقع عمييا الطرفيف، وبالتالي فإف ىذه الوثائؽ تمثؿ مصادر أصيمة في تحديد 

أيضًا نستطيع أف نقؼ قيمة العائد الذي يعود عمى الوقؼ مف الحماـ مف خالؿ استئجاره، ومف خالؿ ذلؾ 
 .الحمامات كمصادر لتمويؿ األوقاؼ المختمفة بمدينة حمب دورعمى 

معظـ الوثائؽ الواردة بيذا الشأف تخص الفترة العثمانية، ولكننا نستطيع أف نحدد القيمة الشرائية لإليجار في و  
حجـ مشاركة الحمامات في  تمؾ الفترة، مع مقارنتيا بباقي العصور بما في ذلؾ العصر الحديث، حتى نقّيـ

تمويؿ أوقاؼ حمب في العصور المختمفة، فإذا كانت قيمة إيجار الحماـ في العصر العثماني مثال خمسة 
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دنانير ذىبية عف كؿ شير مف المدة المتفؽ عمييا، فيمكف حساب القيمة الشرائية لمدنانير الخمسة في تمؾ 
د لموقؼ في الشرائية بباقي العصور، فينتج لدينا قيمة العائد الوار  الفترة المحددة بتاريخ الوثيقة ومقارنة القيمة

مف القمح، فيمكننا تحديد  فمثال إذا كاف الدينار في تاريخ الوثيقة يشتري أردباً  ،كؿ عصر مف تمؾ العصور
تي قيمة الدينار في الوقت الحالي بتحديد قيمة أردب القمح وىكذا، ومف خالؿ ذلؾ نستطيع تحديد القيمة ال

يساىـ بيا الحماـ في تمويؿ الوقؼ في أي عصر مف العصور مف خالؿ ما ورد مف معمومات موثقة 
 العثمانية. بالوثائؽ

وقد تـ العثور عمى الكثير مف الوثائؽ التي تحدد قيمة إيجار الحمامات بمختمؼ الفترات الزمنية، فمنيا ما 
المستأجر كاف يدفع اإليجار لصاحب الوقؼ  يشير إلى قيمة اإليجار عف اليوـ الواحد، بما يعني أف

، ومنيا ما يشير أيضًا إلى قيمة (75)أو السنوي (74)، ومنيا ما يشير إلى قيمة اإليجار الشيري(73)يومياً 
اإليجار عف كامؿ المدة المتفؽ عمييا بيف صاحب الوقؼ والمستأجر والتي قد تصؿ إلى ثالث سنوات 

الوثائؽ إلى طرؽ دفع المستأجر اإليجار لصالح الوقؼ، فأحيانا يقـو  ، وفي ىذه الحالة أشارت(76)متصمة
بدفعو كامال عند التعاقد وىو ما يعرؼ بالدفع المقدـ، أو أف يقـو بدفع جزء مف قيمة اإليجار عند التعاقد 

 والجزء الباقي يدفع عند انقضاء المدة المتفؽ عمييا.
وفيما يتعمؽ بقيمة اإليجار التي كانت تسدد لصالح الوقؼ مف جانب المستأجر، فقد بمغت في الفترة العثمانيػة 
عشػػرة قطػػع فضػػة سػػميمانية عػػف اليػػـو الواحػػد، وىػػو مػػا ورد بوثيقػػة إيجػػار تخػػص حمػػاـ أغمبػػؾ بمحمػػة التونبغػػا 

نصت عمية الوثيقة أف ىذا الحماـ كػاف وىو مف الحمامات المندثرة اآلف، وبحسب ما (، 9لوحة )بمدينة حمب 
، وقػد جػاء ذلػؾ فػي الوثيقػة (77)جاريا في وقؼ األمير عثماف بف أغمبؾ أحد أمراء حمب فػي العصػر المممػوكي

بما نصو " استأجر الحاج عالء الديف بف الحاج شياب الديف المشمشاني الحمامي ومحمػد بػف عيسػى النبكػي 
صفيف بالسوية مف الحاج محمد بف محمد الشػيير بػالتراس الوكيػؿ الشػرعي الحمامي بماليما لنفسيما وبينيما ن

عف سيدي محمود بف المرحوـ سيدي حسف بػف العػوا النػاظر الشػرعي عمػى وقػؼ جػده المرحػـو سػيدي عثمػاف 
بف أغولبؾ الثابت وكالتو عنو شرعا وأجرىما ما ىو مف جممة وقؼ المرحوـ سيدي عثماف المشار إليو وداخؿ 

ة موكمو المشار إليو بطريؽ النظر واالستحقاؽ وذلؾ جميع الحماـ العامر الداير الكايف بمحمة التوف تحت تولي
بغػا بحمػػب المعػػروؼ بحمػػاـ أغمبػػؾ وشػػيرة ذلػؾ فػػي محمػػة تغنػػي عػػف تحديػػده بحػؽ ذلػػؾ كمػػو إيجػػارًا شػػرعيا مػػدة 

مزبػور عشػرة قطػع فضػة ثالث سنوات مف مستيؿ شير تاريخو بأجرة قدرىا فػي كػؿ يػوـ يمضػي مػف التػاريخ ال
، والبد أف نضع في االعتبار أف قيمة اإليجار كانت نسبية مف حمػاـ آلخػر، وذلػؾ بحسػب (78)سميمانية..... "

إمكانػػات كػػؿ منيػػا مػػف حيػػث الموقػػع والخػػدمات المقدمػػة بداخمػػو، وأعػػداد المتػػردديف عميػػو، ىػػذا باإلضػػافة إلػػى 
 .ف إدارتو ونظافتوالسمعة الطيبة التي يتحمى بيا الحماـ نتيجة لحس
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وىو مف الحمامات المندثرة بمدينػة حمػب أيضػا  ،وىناؾ وثيقة أخرى تشير إلى أف اإليجار اليومي لحماـ الدلبة
بمػػغ ثػػالث عشػػرة قطعػػة فضػػة سػػميمانية وقػػد جػػاء ذلػػؾ بمػػا نصػػو " اسػػتأجر الحػػاج يحيػػى بػػف المعمػػـ سػػميماف 

لنفسػو مػف الحػاج محمػد بػف الحػاج صػالح الشػيير  الحمواني مف الحاج عقبػة بػف منػذر بحمػب المحروسػة بمالػو
مػف جممػة  بابف المرعشي المتولي عمى أوقاؼ ... القاضي شمس الديف ابػف األجػؿ الثابػت توليتػو شػرعا .....

األوقاؼ المػذكورة وذلػؾ جميػع الحمػاـ الكػايف فػي سػوؽ الخيػاطيف بحمػب المحروسػة المعػروؼ بالدلبػة وشػيرتو 
ة سنة كاممة أوليا شير صػفر مػف شػيور سػنة تاريخػو بػأجرة قػدرىا فػي كػؿ يػـو في محمة تغني عف تحديده مد

، ويتضػح مػف خػالؿ مػا تقػدـ أف اإليجػار اليػومي لحمػاـ الدلبػة يفػوؽ (79)ثمثة عشر قطعة فضػة سػميمانية ...."
 اإليجػػػار اليػػػومي لحمػػػاـ أغمبػػػؾ بػػػثالث قطػػػع فضػػػية، وربمػػػا ذلػػػؾ ألف تػػػاريخ وثيقػػػة حمػػػاـ الدلبػػػة المؤرخػػػة بعػػػاـ

ىػػػ بعشػػر سػػنوات، بمػػا يعنػػي ارتفػػاع قيمػػة اإليجػػار 962ىػػػ جػػاء الحقػػا لوثيقػػة حمػػاـ أغمبػػؾ المؤرخػػة بعػػاـ 972
بشكؿ عاـ، أو ربما ألف حماـ الدلبة كاف يتميز عمى حماـ أغمبؾ بحسف مواصفاتو وسػمعتو وكثػرة وارديػة بمػا 

 ينعكس عمى قيمة استئجاره.
نػػت تصػػؿ إلػػى سػػتة دنػػانير سػػمطانية مػػف الػػذىب، وذلػػؾ عمػػى وعػػف قيمػػة اإليجػػار الشػػيري لحمامػػات حمػػب فكا

، وىػػو مػػف الحمامػػات التػػي ال (11لوحػػة ) اعتمػػادًا عمػػى وثيقػػة مؤرخػػة بػػنفس الفتػػرة تقريبػػا تخػػص حمػػاـ ميخػػاف
زالت باقية بحمب ويقع إلى جوار جامع العادلية الشيير، وقد جاء ذلؾ بما نصو " أقر سيد تاج الديف بػف سػيد 

كيػػؿ الشػػرعي عػػف قيػػد كمػػاؿ الػػديف بػػف القاضػػي شػػمس الػػديف النػػاظر الشػػرعي عمػػى أوقػػاؼ ابنػػو عبػػد القػػادر الو 
المزبػػور الكػػايف فػػي ...... حمػػب المحميػػة باإليجػػاب اآلتػػي ذكػػره بأنػػو قػػد أخػػذ مػػف الحػػاج محمػػد بػػف الحػػاج أبػػو 

محمػة سػاحة بكر الحمامي وىو استأجر ما ىو مف األوقاؼ المؤكدة وذلػؾ الحمػاـ الكػايف فػي محروسػة حمػب ب
بػػزة المعػػروؼ بحمػػاـ ميخػػاف بػػأجر معمػػـو مػػف تػػاريخ ىػػذا الكتػػاب إلػػى تمػػاـ ثمػػث سػػنوات كػػامالت بػػأجرة معينػػة 

 .(81)قدرىا في كؿ شير ستة سمطانيات تامة الوزف والعيار...."
بمحمػة  فػي وثيقػة إيجػار تخػص حمػاـ العتيػؽ وورد بالوثائؽ أيضا قيمة اإليجار السنوي لحمامػات حمػب، وذلػؾ

المحتسػػب، وىػػو مػػف الحمامػػات المنػػدثرة حاليػػا، وطبقػػا لموثيقػػة بمغػػت قيمػػة اإليجػػار السػػنوي ليػػذا الحمػػاـ خمسػػة 
"....وذلػػػؾ جميػػػع الحمػػػاـ  ، وقػػػد ورد ذلػػػؾ بالوثيقػػػة بمػػػا نصػػػو(11لوحػػػة ) وسػػػبعوف دينػػػارًا عػػػدديا مػػػف الػػػذىب

لمػػذكور ولػػو شػػيرة كافيػػة عػػف الوصػػؼ المعػػروؼ بحمػػاـ العتيػػؽ بالمحمػػة المعروفػػة بمحمػػة المحتسػػب بالبػػاب ا
والتحديد لمعمـ بذلؾ شرعا مػدة سػنة كاممػة تمضػي مػف تاريخػو بػأجرة قػدرىا فػي المػدة المػذكورة خمسػة وسػبعوف 

 .(81)دينارا عدديا...... "
وأحيانػػا يػػتـ االتفػػاؽ فيمػػا بػػيف الطػػرفيف عمػػى قيمػػة اإليجػػار عػػف كامػػؿ المػػدة المتفػػؽ عمييػػا فيمػػا بينيمػػا، ويقػػـو 

ب الوقؼ باستالـ ىذه القيمة إما مقدما أو يقـو باستالـ جػزء مقػدـ والبػاقي بعػد انتيػاء المػدة، ومػف أمثمػة صاح
، جػاء فييػا أف كامػؿ المػدة المتفػؽ عمييػا لتػأجير الحمػاـ ىػي (12لوحػة ) ذلؾ وثيقة تخص إيجار حمػاـ أيػوب
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كورة ثػالث وسػػتوف دينػارا مػف الػػذىب سػنتيف كػاممتيف، وجػاء فييػػا أيضػا أف قيمػة اإليجػػار عػف كامػؿ المػػدة المػذ
السػػمطاني وثػػالث عشػػرة قطعػػة فضػػة سػػميمانية، وأشػػارت الوثيقػػة كػػذلؾ أف صػػاحب الوقػػؼ تقاضػػي تمػػؾ القيمػػة 
مقػدما، وقػػد ورد ذلػػؾ بالوثيقػة بصػػيغة " ....جميػػع الحمػػاـ العػامر الػػداير المعػػروؼ بحمػاـ أيػػوب الكػػايف ظػػاىر 

ي عػػف تحديػده بحػػؽ ذلػػؾ كمػو إيجػػارا شػػرعيا مػدة سػػنتيف كػػاممتيف بػاب النيػػرب بحمػػب وشػيرة ذلػػؾ فػػي محمػو تغنػػ
أوليا مستيؿ شير ذي القعدة سنة تاريخو بأجرة قدرىا عف المدة المذكورة ثالث وسػتوف سػمطانيا وثػالث عشػرة 

 .(82)قطعة فضة سميمانية اعترؼ المؤجر بقبضيا القبض الشرعي....."
بحيػث يكػوف لكػؿ مػنيـ حصػتو المعمومػة فػي  ،مػف شػخص وفي بعض األحياف يشترؾ في إيجار الحماـ أكثػر

الحمػػاـ كػػؿ حسػػب مقدرتػػو، ومثػػاؿ ذلػػؾ مػػا ورد بوثيقػػة تخػػص إيجػػار حمػػاـ أزدمػػر الػػذي كػػاف جاريػػًا فػػي وقػػؼ 
األمير أزدمر خالؿ العصر الممموكي، وىذا الحماـ مف الحمامات التي ال زالت باقية في حمب، وقد ورد بيػذه 

الوقػؼ قػاـ بإيجػار حصػة مػف الحمػاـ قػدرىا خمسػة قػراريط مػف جممػة أربعػة وعشػروف الوثيقة أف المتولي عمػى 
وقدرىا ثالث سػنوات  ،بقيمة خمسة وعشروف دينارا مف الذىب السمطاني عف كامؿ المدة المتفؽ عمييا ،قيراطاً 

ذا كػػاف إيجػػار الحصػػة المقػػدرة بخمسػػة قػػراري ط مػػف كاممػػة عمػػى أف يػػدفعيا المسػػتأجر لصػػالح الوقػػؼ مقػػدما، وا 
وعشروف قيراطا بيذا المبمغ، فيذا يعني أف إيجار الحماـ كامال مدة ثالث سنوات يقدر بقيمة مائة  أربعةجممة 

وعشروف دينارا مف الذىب السمطاني الخالص، وقد جاء نص الوثيقة السابقة عمى النحو التالي "استأجر محي 
غػاف بػف بكػر النػاظر والمسػتحؽ مػع مػف بشػركو الديف بف شمس الديف الشيير بابف األنس بمالو لنفسو مف طو 

عمػػى أوقػػاؼ أخػػي بػػالط األشػػرفي الثابػػت نظػػره وواليتػػو شػػرعا فػػأجره مػػا ىػػو مػػف جممػػة األوقػػاؼ وذلػػؾ جميػػع 
الحصة الشائعة وقػدرىا خمسػة قػراريط مػف أربعػة وعشػروف قيراطػا مػف جميػع الحمػاـ الكػائف بمحمػة داخػؿ بػاب 

عػػػف التحديػػػد والتوصػػػيؼ لشػػػيرتيا بالمحمػػػة المشػػػتممة عمػػػى مسػػػمخ  النصػػػر المعػػػروؼ بحمػػػاـ أزدمػػػر المسػػػتغني
قميـ وقدور ومنافع وحقوؽ شرعية بحػؽ ذلػؾ كمػو إجػارة صػحيحة شػرعية لمػدة ثمػث سػنيف  ووسطاني وجواني وا 
كػػامالت الشػػيور واأليػػاـ تبػػدأ مػػف سػػابع شػػير شػػعباف مػػف شػػيور سػػنة تاريخػػو بػػأجرة قػػدرىا عػػف جميػػع المػػدة 

سػػمطاني خمسػػة وعشػػروف سػػمطانيا عمػػى الحمػػوؿ قػػبض جميػػع ذلػػؾ المػػؤجر المزبػػور مػػف المزبػػورة مػػف الػػذىب ال
، ويفيػػـ مػػف الوثيقػػة (83)ىػػػ "973المسػػتأجر المػػوحى إليػػو سػػمفا وتعجػػيال ... شػػرعيا ... حػػرر فػػي شػػعباف سػػنة 

السػػابقة أف الحمػػاـ قػػد يػػتـ تقسػػيمو إلػػى عػػدة حصػػص بحيػػث تخصػػص إحػػداىا لوقػػؼ معػػيف، فػػي حػػيف يػػذىب 
 .نيا إلى وقؼ مختمؼ أو ألي غرض آخرالباقي م

ومف خالؿ ما تقدـ يتضح لنا أف أسموب إيجار الحمامات العامة بمدينة حمب يعد األسػموب األنسػب لصػاحب 
 الوقػػؼ، حيػػث أنػػو يضػػمف مػػف خػػالؿ إيػػداع حمامػػو ألحػػد المسػػتأجريف ممػػف يعممػػوف بيػػذه المينػػة عائػػدا ثابتػػاً 

لتمويػؿ الوقػػؼ، ولػذلؾ كانػػت الحمامػػات العامػة بمثابػػة مصػادر جيػػدة لتمويػؿ األوقػػاؼ بمدينػػة  متجػػدداً  ومصػدراً 
حمػػب، وىكػػذا أقبػػؿ عمييػػا أصػػحاب األوقػػاؼ لمػػا وجػػدوا فييػػا مػػف مشػػاريع ربحيػػة تسػػاعدىـ إلػػى حػػد كبيػػر فػػي 
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حمامػات  تمويؿ أوقافيـ دوف أف يكوف ىنػاؾ جيػد مبػذوؿ فػي سػبيؿ ذلػؾ، والجػدوؿ التػالي يوضػح قيمػة إيجػار
 حمب في العصر العثماني مف واقع الوثائؽ.

 

 المستفيد الوقف

 

 

 اسم الحمام

 

مدة 

 اإليجار

 

العائد  اإليجار قيمة

 على الوقف

 

رقم 

  السجل

 

 الوثيقةرقم 

 

 تاريخ الوثيقة

كمال الدين بن وقف 

 القاضي شمس الدين

ثالث  حمام ميخان

 سنوات

ستة سلطانيات تامةة 

الةةو ن والايةةا   ةةن 

كةةةةل شةةةة   يمضةةةةي 

مةةن المةةدم المةة كو م 

 لةةةة  سن يسةةةةتخ   

من ةةا سةةة م القنةةواتي 

 و ما م الحمام

 

 هـ111 111وثيقة (3سةل )

األمي   ثمان بن  وقف

 سحمد بن سغلبك

حمام سغلبك 

بمحلة 

 التونبغا

ثالث 

 سنوات

 شةةة م قطةةة   ضةةةة 

سةةةةليمانية  ةةةةن كةةةةل 

يةةةةةوم يمضةةةةةي مةةةةةن 

 الم كو مالمدم 

 هـ111 3131وثيقة (3سةل )

الحا  صالح الدين وقف 

 بن محمد

حمام 

 الةديدم

ثالث 

 سنوات

خمسةةةةةةةون غ شةةةةةةةا 

 سسديا  ن كل  ام

 بي  31 111وثيقة (1سةل )

 هـ3111ثاني

الحا  سحمد بن وقف 

 محمد

حمام سيوب 

بظاه  باب 

 الني ب 

سنتين 

 كاملتين

ثالثةةةةةةةةةةة وسةةةةةةةةةةتون 

سةةةةةةةلطانيا وثةةةةةةةالث 

 شةة م قطاةةة  ضةةة 

سةةليمانية  ةةن كامةةل 

 المدم الم كو م

 هـ113 ي القادم 131وثيقة  (1سةل )

األمي  س دم  بن  وقف

 م يد الة كسي

حمام س دم  

بباب 

 النص 

ثالث 

 سنوات

خمسة و ش ون 

سلطانيا من ال هب 

 ن كامل المدم 

 الم كو م

 

 وثيقة (1سةل )

111 

 هـ111شابان 

األمي  محمد خاص  وقف

 بك بن يوسف

حمام 

الةديدم 

بمحلة 

 الشميصاتية

ثالث 

 سنوات

مائةةةةةةةةةةةةةة دينةةةةةةةةةةةةةا  

وخمسةةةةةةون دينةةةةةةا ا 

 ةةةةةن كامةةةةةل المةةةةةدم 

 الم كو م

 هـ111 3111وثيقة (1سةل )

القاضي شمس وقف 

 الدين بن اآلةل

حمام الدلبة 

بسوق 

 الخياطين

ثةةالث  شةة م قطاةةة  سنة كاملة

 ضةةة سةةليمانية  ةةن 

كل يوم يمضةي مةن 

 المدم الم كو م

 هـ111صف   3111وثيقة (1سةل )

األمي  سيف الدين  وقف

 بن آشقتم 

حمام آشق 

تم  داخل 

 باب الني ب

ثالث 

 سنوات

 شةةةةة ون سةةةةةلطانيا 

 هبا وثالثون قطاةة 

 ضةةةةةة نظيةةةةة  كةةةةةل 

شةةةة   يمضةةةةي مةةةةن 

 المدم الم كو م

 هـ111شابان  3131وثيقة (1سةل )

ست الايش ابنة وقف 

 القاضي بد  الدين

حمام  تاب 

بمحلة 

 الةلوم

 ثالث

 سنوات

ثمانيةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةة  

سةةةلطانيا  هبةةةا  ةةةن 

كامةةةةةةةةةةةةل المةةةةةةةةةةةةدم 

 الم كو م

 هـ111شابان31 1131وثيقة (1سةل )

األمي  ناص  الدين وقف 

 بك

حمام سويقة 

  لي

سةةةةةةةةةةةتة وسةةةةةةةةةةةتون  سنة كاملة

سةةةلطانيا  هبةةةا  ةةةن 

كامةةةةةةةةةةةةل المةةةةةةةةةةةةدم 

 الم كو م

 هـ111 1111وثيقة (1سةل )
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 العائد التي تساهم به الحمامات في تمويل األوقاف بمدينة حمب من خالل إيجارها من واقع ما ورد بالوثائق العثمانيةجدول يوضح قيمة 

 خامسًا: أنواع األوقاف التي توقف عميها الحمامات وطرق إدراجها في الوقف:
مدينة حمب ىي  ذكرنا فيما سبؽ أف أشير أنواع المنشآت الوقفية التي خصصت الحمامات لمصرؼ عمييا في

المنشػػػآت الدينيػػػة ال سػػػيما المسػػػاجد الجامعػػػة، ومسػػػألة الػػػربط بػػػيف المسػػػجد والحمػػػاـ كمشػػػروع وقفػػػي يخصػػػص 
لمصرؼ عميو مف جانب الواقؼ تعد فعميا مف األمور الممحوظة في المدينة، فقمما نجد مسجدًا جامعًا إال ويقع 

ف ػر  الحماـ الذي خصص لو مف جانب نفس المنشئ إلى جواره، وا  تعذر وجود الحمػاـ إلػى جػوار المسػجد أصَّ
لكػػف فػػي موقػػع آخػػر بالمدينػػة نفسػػيا. وأحيانػػا يقػػـو المنشػػئ بإضػػافة المنشػػئ عمػػى تخصػػيص حمػػاـ لػػو أيضػػا، و 

حماـ إلى قائمة أوقاؼ مسجده بمدينة أخرى غير المدينة القاطف بيا المسجد كما ىػو الحػاؿ فػي قائمػة أوقػاؼ 
 .(84)التي تضمنت حماما يعرؼ باسـ حماـ الجديدة بمدينة القاىرة ـ1583ىػ/ 991مسجد بيراـ باشا 

إال وقد ُخصِّص مف جانػب أصػحاب األوقػاؼ لمصػرؼ عمػى بمدينة حمب قمما نجد حمامًا وعمى أية حاؿ فإنو 
مسػػجد معػػيف، ولػػذلؾ نجػػد أف المنشػػآت الدينيػػة وعمػػى رأسػػيا المسػػاجد تعػػد أشػػير أنػػواع المنشػػآت الوقفيػػة التػػي 

لػػى جانػػب المسػػاجد ُخصِّصػػت الحمامػػات لموقػػؼ عمػػى منشػػآت دينيػػة ُخصِّصػػت  الحمامػػات لمصػػرؼ عمييػػا، وا 
أخرى مثؿ المدارس، حيث تضمنت مدينة حمب الكثير مف المدارس التي كانت الحمامات مف ضمف أوقافيػا، 

، وحمػػاـ (85)اومػف ذلػػؾ الحمػػاـ العتيػػؽ بمحمػػة بانقوسػػا الػػذي كػاف موقوفػػا عمػػى المدرسػػة الجماليػػة بالمدينػػة نفسػػي
ـ، والػػذي يعػػد أحػػد أشػػير وأقػػدـ الحمامػػات التػػي ال زالػػت باقيػػة 13ىػػػ/7النحاسػػيف المعػػروؼ بحمػػاـ السػػت ؽ 

ـ، التػي أنشػأىا خسػرو باشػا والػي حمػب فػي 1546ىػػ/ 951بالمدينة كاف جاريًا في أوقاؼ المدرسة الخسروية 
 .(86)العصر العثماني

ذا كانت المنشآت الدينية ىي أشير أنو  اع المنشآت الوقفية التي ُوِقفت عمييا الحمامات العامة بمدينػة حمػب، وا 
نمػا ُوِقفػػت بعػػض الحمامػػات عمػػى  فيػذا ال يعنػػي أنيػػا الوحيػػدة التػػي اسػتفادت مػػف التمويػػؿ المػػادي لمحمامػػات، وا 

ـ، والذي ال زاؿ باقيا في موضعو 1451ىػ/ 854الترب المخصصة لمدفف مثؿ حماـ البياضة بمحمة البياضة 
يػػػث أنشػػػأ ىػػػذا الحمػػػاـ الشػػػيخ جمػػػاؿ الػػػديف أبػػػو المحاسػػػف المعػػػروؼ بػػػابف النفػػػيس وأوقفػػػو عمػػػى تربتػػػو بحمػػػب ح

ـ، 14ىػػػ/ 8، ومػػف ذلػػؾ أيضػػا حمػػاـ ابػػف القػػواس ؽ (8لوحػػة ) (87)والمعروفػػة باسػػـ التربػػة النفيسػػية نسػػبة إليػػو

حمام   بد النبي بن  م وقف 

الاتيقة 

بمحلة 

 المحتسب

خمس وسباون  سنة كاملة

دينا ا  دديا  ن 

كامل المدم 

 الم كو م

3111 ةب31 111وثيقة (1سةل )

 هـ

حمام الست  األمي  خس و باشاوقف 

بسوق 

 النحاسين

اثنتان وس باون  سنة كاملة

قطاة  ضية  ن 

كل يوم يمضي من 

 المدم الم كو م

3111 ةب11 111وثيقة  (1سةل )

 هـ

األمي   ثمان بن  وقف

 سغلبك

حمام محلة 

 التونبغا

ستون قطاة  ضية  سنة كاملة

 ن كل يوم يمضي 

 من المدم الم كو م

 ي القادم 1 3111وثيقة (1سةل )

 هـ3111

خس و باشا والي  وقف

 حلب

حمام الست 

بسوق 

 النحاسين

اثنتين وا باين  ـــــــ

قطاة  ضية  ن 

 كل يوم يمضي

 هـ3111شوال1 1111وثيقة (1سةل )
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الواقػػع بمحمػػة ابػػف القػػواس خػػارج بػػاب النصػػر، وىػػو مػػف الحمامػػات الباقيػػة أيضػػا، وقػػد ذكػػرت وثػػائؽ الوقػػؼ أف 
. وبعػض حمامػات حمػب (88)ثمث ىذا الحماـ كاف جاريا في وقؼ تربة العطوي بحمب الواقعة خارج باب المقػاـ

ـ، الػذي أوقفػو 1573ىػػ/ 981اتيب، ومثاؿ ذلؾ حماـ رقبػاف بمحمػة ابػف يعقػوب كانت موقوفة عمى أسبمة وكت
 . (89)منشئو الحاج حسف بف الحاج حسف بف رقباف عمى السبيؿ والكتاب الذي أنشأىما بنفس المحمة المذكورة

ف حازت عمى نصيب األسد مف حيث االستفادة مف عا ئػد ومف خالؿ ما تقدـ يتضح لنا أف المنشآت الدينية وا 
الحمامػػات العامػػة بمدينػػة حمػػب، إال أف ىنػػاؾ منشػػآت أخػػرى ذات وظػػائؼ مختمفػػة كػػاف ليػػا نصػػيب أيضػػا مػػف 

 العائد الوقفي لمحمامات، مثؿ الترب المخصصة لمدفف وكذلؾ األسبمة والكتاتيب وغير ذلؾ.
شػػئ عمػػى ىػػذه قائمػػة األوقػػاؼ التػػي يػػتـ إيقافيػػا مػػف جانػػب المن ضػػمفأمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بطػػرؽ إدراج الحمامػػات 

المنشآت، فػنالحظ أف الطريقػة الشػائعة ىػي طريقػة البنػاء بقصػد الوقػؼ، بمعنػى أف الواقػؼ بعػد أف ينتيػي مػف 
إنشػػػاء المبنػػػى الػػػذي يحمػػػؿ اسػػػمو سػػػواء كػػػاف مسػػػجد أو مدرسػػػة أو غيػػػر ذلػػػؾ، يقػػػـو بالشػػػروع فػػػي بنػػػاء قائمػػػة 

وفػػي ىػػذه الحالػػة يكػػوف الحمػػاـ قػػد األوقػػاؼ التػػي ستخصػػص لرعايػػة ذلػػؾ المبنػػى ويكػػوف مػػف ضػػمنيا الحمػػاـ، 
ىػػ/ 776أنشئ خصيصا منذ البداية ليكوف أحد المنشآت الوقفية عمػى مبنػى معػيف، ومثػاؿ ذلػؾ حمػاـ آشػقتمر 

ـ، الػػذي أنشػػأه األميػػر آشػػقتمر ليكػػوف وقفػػا عمػػى جامعػػو بحمػػب والمعػػروؼ بجػػامع السػػكاكيني، وكػػذلؾ 1374
يمبغا الناصػري ليكػوف األمير ـ، الذي أنشأه 1389-1381ىػ/ 791-783حماـ يمبغا الناصري بجوار القمعة 

وقفا عمى جامعو بمدينػة حمػب، وال زاؿ الحمػاـ باقيػا إال أف جامعػو انػدثر اآلف، ومػف ذلػؾ أيضػا حمامػا أغمبػؾ 
ـ، حيث أنشأ األمير عثماف بف أغمبؾ حماميف بمدينة حمب أحدىما بمحمة التونبغا وقد انػدثر 1481ىػ/ 885
بمحمة الباب األحمػر وال زاؿ باقيػا، وأوقػؼ كػال الحمػاميف عمػى جامعػو الشػيير بالمدينػة، وكػذلؾ واآلخر  ،اآلف

ـ، الواقع بمحمػة الجديػدة الػذي أنشػأه األميػر بيػراـ باشػا 1583ىػ/ 991حماـ بيراـ باشا المعروؼ بحماـ برىـ 
الحالػػة غالبػػا مػػا يكػػوف  والػػي حمػػب فػػي العصػػر العثمػػاني ليكػػوف وقفػػا عمػػى جامعػػو الشػػيير بػػالجموـ، وفػػي ىػػذه

 تاريخ إنشاء الحماـ موافقا لتاريخ إنشاء المبنى الموقوؼ عميو.
وفػػي بعػػض األحيػػاف يػػتـ إدراج الحمػػاـ فػػي وقػػؼ معػػيف عػػف طريػػؽ الشػػراء، بمعنػػى أف الحمػػاـ يكػػوف موجػػودا 

لتػػاريخ إنشػػاء بالفعػػؿ وقػػت إنشػػاء المبنػػى المػػراد وقػػؼ الحمػػاـ عميػػو، أي أف تػػاريخ إنشػػاء الحمػػاـ يكػػوف سػػابقًا 
دراجػػو ضػػمف الوقػػؼ  المبنػػي المػػراد إدراج الحمػػاـ فػػي أوقافػػو، ثػػـ يقػػوـ الواقػػؼ بشػػراء الحمػػاـ الموجػػود فعميػػًا وا 

ـ، الػػذي تػػـ إدراجػػو فػػي أوقػػاؼ 13ىػػػ/ 7الخػػاص بػػو، ومػػف ذلػػؾ حمػػاـ النحاسػػيف المعػػروؼ بحمػػاـ السػػت ؽ 
ىػػػػ/ 951باشػػػا والػػػي حمػػػب فػػػي سػػػنة  المدرسػػػة الخسػػػروية التػػػي أنشػػػأت فػػػي العصػػػر العثمػػػاني عمػػػى يػػػد خسػػػرو

دراج الحمػاـ ضػمف 1537 ـ، حيث أف بناء ذلؾ الحماـ كػاف سػابقًا لوقػؼ خسػرو باشػا بحػوالي ثالثػة قػروف، وا 
ج ىػػذا الحمػػاـ فػػي وقػػؼ خسػػرو باشػػا فػػي أحػػد ار عػػف طريػػؽ الشػػراء، وقػػد جػػاء ذكػػر إد ىػػذا الوقػػؼ يعنػػي أنػػو تػػـ
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مػد بػف الحػاج منصػور واليػاس بػف صػخر النصػراني وقػبال حضػر الحػاج محوثائؽ الوقؼ العثمانيػة بمػا نصػو "
 . (91).."إجارة الحماـ المعروؼ بحماـ الست الجاري في وقؼ خسرو باشا بمدينة حمب..

، إال كمػا تقػدـ وأحيانا أخرى يتـ إدراج الحماـ في وقؼ معيف في وقت الحػؽ لتػاريخ إنشػاؤه عػف طريػؽ الشػراء
الحماـ إما لعجزه عف دفػع ثمنػو كػامال، أو لعػدـ رغبػة المالػؾ األوؿ فػي بيػع أف الواقؼ ال يستطيع شراء كامؿ 

الحمػػاـ بأكممػػو، فيقػػـو ببيػػع حصػػة مػػف الحمػػاـ ليػػتـ إدراجيػػا فػػي وقػػؼ آخػػر، ومثػػاؿ ذلػػؾ حمػػاـ ابػػف القػػواس ؽ 
، ثػػـ (91)ـ، حيػػث أشػػار الغػػزي أف ىػػذا الحمػػاـ كػػاف جاريػػا فػػي وقػػؼ شػػخص يػػدعى حسػػيف باشػػا البػػابي14ىػػػ/8

، وىػو (92)وثائؽ الوقؼ بعد ذلؾ أف ثمث ىػذا الحمػاـ كػاف جاريػا فػي أوقػاؼ تربػة العطػوي بمدينػة حمػب أشارت
 .ما يعني أف ثمث ىذا الحماـ انتقؿ إلى الوقؼ المذكور عف طريؽ الشراء

ومػػف خػػالؿ مػػا تقػػدـ يتضػػح لنػػا أف الحمامػػات العامػػة بمدينػػة حمػػب كانػػت تػػدرج فػػي األوقػػاؼ المختمفػػة بطػػرؽ 
تبنػػى خصيصػػا لغػػرض إدراجيػػا فػػي وقػػؼ محػػدد، أو أنيػػا تػػدرج فػػي ىػػذه األوقػػاؼ عػػف أف يػػي إمػػا متنوعػػة، ف

 طريؽ الشراء وذلؾ مف خالؿ شراء كامؿ الحماـ أو جزء منو بحسب ما يتاح لمواقؼ.
 سادسًا: المصارف الشرعية لعائد الحمامات:

ي تمويػؿ األوقػاؼ بالمدينػة، أوضحنا فيما سبؽ أف الحمامات العامة بمدينة حمب تساىـ بػدور كبيػر فػ 
وذلؾ مف خالؿ العائد الناتج مف تشغيميا سواء مف جانب الواقؼ بشكؿ مباشر أو مف خالؿ العائد الناتج مػف 
إيجارىػػػا، ونالحػػػظ أف العائػػػد النػػػاتج مػػػف تشػػػغيؿ الحمامػػػات يػػػتـ صػػػرفو فػػػي عػػػدة مصػػػارؼ شػػػرعية بحسػػػب مػػػا 

والتػػي الوثػػائؽ المتعمقػػة بالحمامػػات  مػػؾ المصػػارؼ عمػػىوقػػد اعتمػػدت فػػي تحديػػد تيشػػترطو الواقػػؼ فػػي وقفيتػػو، 
 بالكثير مف المعمومات حوؿ المصارؼ الشرعية التي يذىب إلييا عائد الحمامات.أمدتنا 

ويػػأتي عمػػى رأس المصػػارؼ الشػػرعية التػػي يخصػػص ليػػا عائػػد الحمامػػات المبػػاني الوقفيػػة التػػي ُوِقػػؼ عمييػػا، 
أو غيػر  أو كتػاب أو سػبيؿ معيف كأف يقـو ببنػاء مسػجد أو مدرسػة بمعنى أف الواقؼ يقوـ بإنشاء مبنى خيري

ذلؾ، ثـ يخصص مجموعة مف األوقاؼ لمصرؼ مف ريعيا عمى ىذا المبنى والتي يكوف مػف ضػمنيا الحمػاـ، 
وفي ىذه الحالة يكوف عائد الحماـ مخصصًا بشكؿ كامؿ لمصرؼ عمى ىذا المبنى الذي تـ إيقافو عميو، وىذا 

، واألمثمػػػة عمػػػى ذلػػػؾ كثيػػػرة فػػػي حمػػػب فينػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف (93)قػػػاؼ يعػػػرؼ باسػػػـ الوقػػػؼ الخيػػػريالنػػػوع مػػػف األو 
الحمامات التي أنشئت خصيصػا لموقػؼ عمػى منشػآت خيريػة أخػرى، كمػا ىػو الحػاؿ فػي حمػاـ يمبغػا الناصػري 

ـ، الػػػػذي أنشػػػػأه األميػػػػر يمبغػػػػا الناصػػػػري لموقػػػػؼ عمػػػػى جامعػػػػو 1389-1381ىػػػػػ/ 791-783بجػػػػوار القمعػػػػة 
ـ، الػػذي أنشػػأه األميػػر عثمػػاف بػػف أحمػػد بػػف 1481ىػػػ/ 885، وحمػػاـ أغمبػػؾ بمحمػػة البػػاب األحمػػر (94)بحمػػب

، وقد ورد ىذا النوع مف الوقؼ في الكثير مف الوثػائؽ (95)أغمبؾ لموقؼ عمى جامعو المالصؽ لمحماـ المذكور
تشػػير بػػأف ىػػذا  -اليػػامنػػدثر ح -المتعمقػػة بالحمامػػات أيضػػا، ومػػف ذلػػؾ وثيقػػة تخػػص حمػػاـ العتيػػؽ ببانقوسػػا 
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الحماـ كاف جاريًا في وقؼ المدرسة الجمالية بحمب دوف ذكر أية مصارؼ أخػرى لعائػد الحمػاـ، وقػد ورد ذلػؾ 
 . (96)...."حماـ العتيؽ ببانقوسا الجارية في وقؼ المدرسة الجمالية بحمب المحروسةبالوثيقة بما نصو " ......

ذا كػػاف الوقػػؼ الخيػػري عمػػى مبنػػى معػػيف ىػػو المصػػرؼ الرئيسػػي الػػذي يػػذىب إليػػو عائػػد الحمامػػات، فمػػيس  وا 
معنى ذلؾ أنو ال يوجد مصارؼ شرعية أخرى، فإلى جانب الوقؼ الخيري ىناؾ ما يعرؼ باسػـ الوقػؼ الػذري 
أو الوقؼ األىمي، بمعنى أف يقوـ الواقؼ بإيقاؼ الحماـ ويشترط في وقفيتو تخصيص جزءًا مػف عائػده لذريتػو 

مات الواقؼ األصمي ظؿ الورثة يتوارثوف ىذا الوقؼ بنظاـ اإلرث الشػرعي، وىنػاؾ الكثيػر  مف بعده، حتى إذا
مف الوثائؽ المتعمقة بالحمامات التي أشارت إلى ىذا النػوع مػف الوقػؼ، والتػي مػف ضػمنيا وثيقػة تخػص حمػاـ 

 -ر عثمػاف بػف أغمبػؾ تشير إلى أف ذلؾ الحماـ جاريًا في أوقاؼ األميػ -مندثر حاليا –أغمبؾ بمحمة التونبغا 
 .(97)وعمى ذريتو مف بعده –صاحب الوقؼ 

لى جانب الوقؼ الخيري والوقؼ الذري أو األىمي لعائد الحمامات، ىناؾ بعض المصارؼ الشػرعية األخػرى  وا 
التي ُينفؽ عمييا مف ىذا العائد وخاصة في حالة قياـ الواقؼ بإيجار الحماـ، وقد سػبؽ وتناولنػا نظػاـ اإليجػارة 

امات حمب، وبيَّنػا أف ىػذا النظػاـ يكفػؿ لموقػؼ عائػد ثابػت نظيػر تػأجير الحمػاـ لممسػتأجر فػي مػدة معينػة، لحم
ر فػػي ىػػذه  ر ببنػػود اإليجػػار وثيقػػة رسػػمية أمػػاـ قاضػػي المحكمػػة الشػػرعية، وقػػد تتضػػمف البنػػود التػػي ُتحػػرَّ وُتحػػرَّ

لتػػػػي ال عالقػػػػة ليػػػػا بجيػػػػة الوقػػػػؼ الوثيقػػػة أف يتحمػػػػؿ الواقػػػػؼ بعػػػػض المصػػػػارؼ الشػػػػرعية المتعمقػػػػة بالحمػػػػاـ وا
األصػػمي، وفػػي ىػػذه الحالػػة يمتػػـز الواقػػؼ بػػدفع قيمػػة ىػػذه المصػػارؼ مػػف قيمػػة اإليجػػار المتفػػؽ عمييػػا فيمػػا بينػػو 
 وبيف المستأجر، وبالتالي فإف عائد الحماـ سيتـ تقسيمو بذلؾ بيف الوقؼ وبيف ىذه المصارؼ المتفؽ عمييا.

وثيقة إيجار تخص حماـ ميخػاف الػذي ال زاؿ باقيػا بمدينػة حمػب بجػوار  ومف األمثمة التي تبرىف عمى ما سبؽ
جػػامع العادليػػة، وتشػػير ىػػذه الوثيقػػة أف قيمػػة إيجػػار ىػػذا الحمػػاـ تبمػػغ سػػتة دنػػانير مػػف الػػذىب السػػمطاني التػػاـ 

عمػى أف يػدفع  -الواقػؼ والمسػتأجر -الوزف والعيار عف كؿ شير يمضي مف المدة المتفؽ عمييا بػيف الطػرفيف
والتي قدرتيا الوثيقة بثالثوف قطعة فضية في كؿ شير، كما نصت  (98)لمستأجر مف ىذه القيمة أجرة القنواتيا

الوثيقة أيضا أف الواقؼ يتحمؿ كذلؾ تكمفة العمائر الضرورية التي يحتاج ليا الحمػاـ أثنػاء فتػرة اإليجػار، وقػد 
اؼ المؤكػدة وذلػؾ الحمػاـ الكػايف فػي محروسػة وىو استأجر ما ىو مف األوق ورد ما سبؽ في الوثيقة بصيغة "

حمػػب بمحمػػة سػػاحة بػػزة المعػػروؼ بحمػػاـ ميخػػاف بػػأجر معمػػـو مػػف تػػاريخ ىػػذا الكتػػاب إلػػى تمػػاـ ثمػػث سػػنوات 
كػػامالت بػػػأجرة معينػػة قػػػدرىا فػػي كػػػؿ شػػير سػػػتة سػػمطانيات تامػػػة الػػوزف والعيػػػار ومػػف ذلػػػؾ يعطػػي المسػػػتأجر 

بشػػرط أف تكػػوف عمػػارة الحمػػاـ بالتمػػاـ عمػػى الوقػػؼ  فضػػية طعػػةالمػػذكور إلػػى القنػػواتي فػػي كػػؿ شػػير ثمثػػوف ق
ومف خالؿ ما ورد في الوثيقة السابقة يتضح لنػا أف قيمػة اإليجػار الػذي ىػو عائػد الحمػاـ ، (99)المزبور ......"

وجػػزء آخػػر لعمػػارة الحمػػاـ وترميمػػو، وبػػذلؾ يكػػوف عائػػد الحمػػاـ  ،عمػػى الوقػػؼ ُيقتطػػع منػػو جػػزء ألجػػرة القنػػواتي
 مقسما بيف الوقؼ وبعض ىذه المصارؼ األخرى.
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وأحيانا أخرى يقػوـ الواقػؼ بتوجيػو عائػد الحمػاـ لعائػد خيػري آخػر ال عالقػة لػو بجيػة الوقػؼ، وذلػؾ بػأف يمتػـز 
أف الوقػػؼ ال يسػػتفيد مػػف عائػػد الحمػػاـ بفػػتح الحمػػاـ أمػػاـ العامػػة بالمجػػاف طػػواؿ شػػير رمضػػاف، وىػػذا مػػا يعنػػي 

نتيجػػة التػػزاـ الواقػػؼ بعػػدـ تقاضػػي عائػػده فػػي تمػػؾ المػػدة، وقػػد ورد ذلػػؾ فػػي بعػػض  ،طػػواؿ ىػػذا الشػػير الكػػريـ
الوثائؽ المتعمقة بإيجار حماـ أغمبؾ بمحمة التونبغا حيث اشترط الواقؼ عمى نفسو إعفػاء المسػتأجر مػف قيمػة 

أف يفػػتح الحمػػاـ أبوابػػو أمػػاـ العامػػة بالمجػػاف، وقػػد جػػاء ذلػػؾ فػػي ىػػذه إيجػػار الحمػػاـ فػػي شػػير رمضػػاف عمػػى 
بأجرة قدرىا كؿ يـو يمضي مف تاريخو ستوف قطعػة فضػية وشػير رمضػاف معافػا منيػا الوثيقة بما نصو ".... 

 .(111)....." كما جرت العادة
صػرؼ فػي عػدة مصػارؼ وخالصة ما تقػدـ أف العائػد النػاتج مػف تشػغيؿ الحمامػات العامػة بمدينػة حمػب كػاف ي

شػػػرعية، سػػػواء عمػػػى جيػػػة الوقػػػؼ بمفػػػرده، أو عمػػػى بعػػػض المصػػػارؼ األخػػػرى التػػػي تشػػػارؾ الوقػػػؼ فػػػي عائػػػد 
 الحماـ، بحسب ما يشترطو الواقؼ في وقفيتو، أو ما يوقعو مف شروط فيما بينو وبيف المستأجر.

 الخاتمة والنتائج:
تناولت ىذه الدراسة دور الحمامات العامة في تمويؿ األوقاؼ اإلسالمية بمدينة حمب، وأشارت في البداية  -1

لى اىتماـ ذوي األوقاؼ بعمارتيا لما تساىـ بو مف دوٍر فعَّػاؿ فػي تمويػؿ  إلى انتشار ىذا النوع مف العمائر، وا 
مػا ينػتج عػف اسػتغالليا مػف عائػد مػادي مناسػب منشآتيـ الخيرية والصرؼ عمييا وضماف اسػتمراريتيا، وذلػؾ ل

 لتمويؿ جية الوقؼ. 
أوضحت الدراسة أيضا أف أكثر أنواع المنشآت التي كانت تخصػص ليػا الحمامػات ىػي المنشػآت الدينيػة  -2

ال سػػيما المسػػاجد، فغالبػػا مػػا كػػاف ىنػػاؾ ارتبػػاط وثيػػؽ فيمػػا المسػػجد والحمػػاـ بالمدينػػة، وقػػّؿ أف نجػػد مسػػجدًا إال 
الحماـ عمى قائمة األوقاؼ التي ُخصصت لو، ولكف ىذا ال يمنع أف الحمامات تـ إيقافيا عمػى منشػآت  ويأتي

 والترب المخصصة لمدفف وغير ذلؾ. ، والكتابيب، واألسبمة،أخرى غير المساجد كالمدراس
لػى عنػاي -3 تيـ بحسػف أشارت الدراسة أيضا إلى اىتماـ أصحاب األوقاؼ بالحمامات المدرجة في أوقػافيـ، وا 

إدارتيػػا لجػػذب أكبػػر عػػدد مػػف واردييػػا، بمػػا يػػنعكس بػػدوره عمػػى دخػػؿ الحمػػاـ الػػذي يصػػب بػػدوره فػػي مصػػمحة 
الوقػػؼ، كمػػا عمػػد أصػػحاب األوقػػاؼ إلػػى االسػػتفادة مػػف كافػػة شػػرائح المجتمػػع الحمبػػي بمختمػػؼ طبقاتػػو ومممػػو 

 المختمفة لتنمية عائد الحمامات.
ي كانت ُتستغؿ بيا الحمامػات لصػالح الوقػؼ، فيػي إمػا أف تسػتغؿ سمطت الدراسة الضوء عمى الطرؽ الت -4

مف جانب الواقؼ مباشرة أو مف ينوب عنو، أو يتـ تأجيرىا لمف يتقف استغالليا نظير عائد مادي ثابت يصب 
دار بيػػا الحمامػػات جػػارة كػػاف أنسػػب الطػػرؽ التػػي كانػػت تُػػفػػي مصػػمحة الوقػػؼ، وأوضػػحت الدراسػػة أف نظػػاـ اإل

 ؼ نظرًا ألنو كاف يضمف عائدًا ثابتًا ومضمونًا بغض النظر عما يحققو الحماـ مف عائٍد فعمي. لصالح األوقا
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اعتمدت ىذه الدراسة عمى الوثائؽ األصيمة المتعمقة بإجارة الحمامػات وبالخصػوص فػي العصػر العثمػاني  -5
اـ اإلجػارة الػذي كانػت لتحديد قيمة العائػد الػذي كػاف الحمػاـ يحققػو لصػالح الوقػؼ، وذلػؾ مػف خػالؿ تعقػب نظػ

 تدار بو الحمامات.
فينػػاؾ المنشػػآت الدينيػػة  ،أشػػارت الدراسػػة إلػػى أنػػواع المنشػػآت الوقفيػػة التػػي كانػػت ُتوقػػؼ عمييػػا الحمامػػات -6

كػذلؾ األسػبمة والكتاتيػب وقػد تػـ اإلشػارة إلػى األمثمػة وعمى رأسيا المساجد، وىناؾ التػرب المخصصػة لمػدفف، و 
  بؽ.التي تبرىف عمى كؿ ما س

أوضػػحت الدراسػػة الطػػرؽ التػػي مػػف خالليػػا يػػتـ إدراج الحمػػاـ فػػي الوقػػؼ، فيػػو إمػػا أف ُينشػػأ خصيصػػًا ليػػتـ  -7
إيقافػػو عمػػى وقػػؼ بعينػػو، أو يػػؤوؿ الحمػػاـ لوقػػؼ معػػيف عػػف طريػػؽ الشػػراء الػػذي يكػػوف لكامػػؿ الحمػػاـ أو لجػػزء 

 منو. 
عائػد الحمامػات، مػف التػي ُيصػرؼ عمييػا المصػارؼ الشػرعية ألقت الدراسة الضػوء عمػى أىػـ وفي النياية  -8

وأشػػػارت الدراسػػػة أنػػػو عمػػػى رأس تمػػػؾ المصػػػارؼ األوقػػػاؼ الخيريػػػة ثػػػـ األوقػػػاؼ األىميػػػة، إلػػػى جانػػػب بعػػػض 
 المصارؼ األخرى التي يشترطيا الواقؼ في وقفيتو، أو يمتـز بيا أماـ المستأجر.
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 ىػ.1118رجب  24، بتاريخ 9، ص383، وثيقة 9سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (72)
 ىػ.962، بتاريخ 183، ص1917، وثيقة 1سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (73)
 ىػ.963، بتاريخ 45، ص455، وثيقة 1الت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ سج (74)
 ىػ.1141ربيع ثاف  14، بتاريخ 166، ص712، وثيقة 2سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (75)
 ىػ.971، بتاريخ ذي القعدة 85، ص414، وثيقة 4سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (76)
 .299، ص2الغزي، نير الذىب، جػ (77)
 ىػ.962، بتاريخ 183، ص1917، وثيقة 1سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (78)
 ىػ.972، بتاريخ صفر 311، ص1699، وثيقة 4سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (79)
 ىػ.963، بتاريخ 45، ص455، وثيقة 1سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (81)
 ىػ.1118رجب  24، بتاريخ 515، ص355، وثيقة 9سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (81)
 ىػ.971، بتاريخ ذي القعدة 85، ص414، وثيقة 4سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (82)
 ىػ.973، بتاريخ سنة 115، ص625، وثيقة 4سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (83)
(84 )Abd al-Razik, (M.), Mosque of Bahram Basha and its endowments in Aleppo (Syria), scientific culture, vol. 3, 

no. 1, 2017, p. 9. 
 ىػ.971صفر 3، بتاريخ 44، ص92، وثيقة 4سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (85)     

 ىػ.1118رجب 24، بتاريخ 91، ص383، وثيقة 9سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (86)
 .313، ص2الغزي، نير الذىب، جػ (87)
 ىػ.958، بتاريخ أواسط شواؿ 123، ص473، وثيقة 4الشرعية، سجؿ سجالت محاكـ حمب  (88)
 .332، 331، ص2الغزي، نير الذىب، جػ (89)
 ىػ.1115شواؿ  7، بتاريخ 419، ص2425، وثيقة 8سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (91)
 .365، ص2الغزي، نير الذىب، جػ (91)
 ىػ.958، بتاريخ أواسط شواؿ 123ص، 473، وثيقة 4سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (92)
 .7، 6( راجع: حسف، نوبي حسف، الوقؼ والعمراف اإلسالمي، ص93)
 .377، ص2الغزي، نير الذىب، جػ (94)
 .251، ص1ابف العجمي، كنوز الذىب، جػ (95)
 ىػ.971، بتاريخ 93، ص481، وثيقة 4سجالت محاكـ حمب الشرعية: سجؿ  (96)
 ىػ.962، بتاريخ 183، ص1917، وثيقة 1ية: سجؿ سجالت محاكـ حمب الشرع (97)
يقصد بالقنواتي ذلؾ الشخص الذي يقـو باإلشراؼ عمى قنوات المياه الخاصة بشبكة مياه المدينة، ويعد ىذا الشخص مف ( 98)

ماـ العماؿ غير المباشريف لمحمامات، أي أنو ال يعيف مف جانب الحمامي أو صاحب الحماـ، ولكف ما يحدث أف صاحب الح
يقـو باالشتراؾ في شبكة المياه العامة لممدينة نظير حؽ شرعي يدفعو مقدما، وبعد ذلؾ تخصص لو قناة فرعية لتزويد حمامو 
بالمياه، وبالتالي يكوف عمى صاحب الحماـ أف يخصص أجر معيف لمقنواتي الذي يقـو باإلشراؼ عمى ىذه القناة ويسير عمى 

 . 93زؽ، منصور، الحمامات العامة، صأال تنقطع المياه فييا. عبد الرا
 ىػ.963، بتاريخ 45، ص455، وثيقة 1سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ (99)
 ىػ.1114ذي القعدة سنة  4، بتاريخ 298، 1553، وثيقة 8سجالت محاكـ حمب الشرعية، سجؿ  (111)
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 مراجع البحث:
 أوال: الوثائق:

 ىػ.962ىػ، تاريخ نيايتو 961بداية السجؿ  ، تاريخ1سجالت محاكـ حمب الشرعية: سجؿ -

 ىػ.1185ىػ، تاريخ نيايتو 1123، تاريخ بداية السجؿ 2سجالت محاكـ حمب الشرعية: سجؿ  -

 ىػ.1119ىػ، تاريخ نيايتو 1165، تاريخ بداية السجؿ 3سجالت محاكـ حمب الشرعية: سجؿ  -

 ىػ.974ىػ، تاريخ نيايتو 971، تاريخ بداية السجؿ 4سجالت محاكـ حمب الشرعية: سجؿ  -
 ىػ.1118ىػ، تاريخ نيايتو 1112، تاريخ بداية السجؿ 8سجالت محاكـ حمب الشرعية: سجؿ  -
 ىػ.1119ىػ، تاريخ نيايتو 1118، تاريخ بداية السجؿ 9سجالت محاكـ حمب الشرعية: سجؿ  -
 ىػ.1139ايتو ىػ، تاريخ ني1131، تاريخ بداية السجؿ 46سجالت محاكـ حمب الشرعية: سجؿ  -
 ىػ.1242ىػ، تاريخ نيايتو 1241، تاريخ بداية السجؿ 214سجالت محاكـ حمب الشرعية: سجؿ  -

 ثانيا: المصادر:
ـ(، كتاب معالـ القربة في أحكاـ 1329ىػ/ 729ابف األخوة )محمد بف محمد بف أحمد القرشي ت  -

 .ـ1937الحسبة، نقمو وصححو روبف ليوي، مطبعة دار الفنوف بكيمبرج، 
، مكتبة دار 2، جػ1ـ(، المدخؿ، مجػ1337ىػ/ 737ابف الحاج )أبو عبد اهلل محمد بف محمد العبدري ت  -

 .ـ2116التراث، 
ـ(، اإللماـ بآداب دخوؿ 1364ىػ/ 765الحسيني )الحافظ أبي المحاسف محمد بف عمي الحسيني ت  -

 .ـ2117، دار أضواء السمؼ، الرياض، 1، طالحماـ وما يتعمؽ بو مف األحكاـ، تحقيؽ نور الديف بف شكري
ـ(، تاج العروس مف جواىر القاموس، 1891ىػ/ 1215الزبيدي )محب الديف أبي الفيض الزبيدي ت  -

 ـ.1888، منشورات دار مكتبة الحياة، المطبعة الخيرية، القاىرة، 1، ط8مجػ
األلفاظ، المطبعة الكاثوليكية، ابف السكيت )أبي يوسؼ يعقوب ابف اسحؽ(، كتاب مختصر تيذيب  -

 ـ.1897
ـ(، الدر المنتخب في تاريخ 1485ىػ/ 891ابف الشحنة )قاضي القضاة أبي الفضؿ محمد بف الشحنة ت  -

 .ـ1984مممكة حمب، سمسمة تواريخ المدف السورية، دار الكتاب العربي، سورية، دمشؽ، 
ـ(، األعالؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ 1285ىػ/ 684ابف شداد )عز الديف أبي عبد اهلل محمد ت  -

 .ـ1953، نشر وتحقيؽ، دومنيؾ سورديؿ، المعيد الفرنسي لمدراسات الشرقية، دمشؽ، 1، ؽ1والجزيرة، جػ
ـ(، كتاب نياية الرتبة في طمب 1193ىػ/ 589الشيزري )عبد الرحمف بف نصر الشيزري الشافعي ت  -

 .ـ1946النشر، القاىرة، الحسبة، مطبعة لحنة التعريؼ والترجمة و 
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ـ(، أعالـ النبالء بتاريخ حمب 1951ىػ/ 1371الطباخ )الشيخ محمد راغب بف محمود الطباخ ت  -
 .ـ1923، المطبعة األميرية، حمب، سوريا، 3، جػ1الشيباء، ط

ـ(، كنوز الذىب في تاريخ 1479ىػ/884ابف العجمي )موفؽ الديف أبو ذر أحمد بف إبراىيـ الحمبي ت  -
 .ـ1997، دار القمـ العربي، حمب، سوريا، 1، جػ1ب، طػحم
ـ(، المقصد التاـ في معرفة أحكاـ 1697ىػ/1118العروضي )خميؿ بف ولي بف جعفر العروضي ت  -

 .41891، ميكروفيمـ 1794الحماـ، مخطوط بدرا الكتب المصرية، رقـ الحفظ 
اآلداب واألحكاـ المتعمقة بدخوؿ الحماـ،  ـ(،1373ىػ/ 774ابف كثير )عماد الديف اسماعيؿ بف كثير ت  -

 .531-/ أ.ؾ218مخطوط بجامعة الممؾ سعود تحت رقـ 
، دار بيروت 1، ط12ـ(، لساف العرب، مجػ1312ىػ/711ابف منظور )جماؿ الديف محمد بف مكـر ت  -

 ـ.1883لمطباعة والنشر، لبناف، 
 ثالثا: المراجع العربية والمترجمة:

سيؼ النصر، منشآت الرعاية االجتماعية بالقاىرة حتى نياية عصر المماليؾ، رسالة الفتوح، محمد  أبو -
 .ـ1981دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب بسوىاج، جامعة أسيوط، 

ـ، مطبعة دار 1517-1251ىػ/ 923-648أميف، محمد محمد، األوقاؼ والحياة االجتماعية في مصر  -
 .ـ2114الكتب والوثائؽ القومية، القاىرة، 

جاوبة، ىاينز& فيرت، أويغف، دراسات تاريخية وجغرافية حوؿ البنية العمرانية والتركيبة االجتماعية  -
والحركة االقتصادية ألحد مراكز التجارة الدولية في الشرؽ األدنى، تعريب، صخر عمبي، منشورات الييئة 

 ـ.2117العامة السورية لمكتاب، دمشؽ، 
 .ـ2111لعمراف اإلسالمي، النشر العممي والمطابع، جامعة الممؾ سعود، حسف، نوبي حسف، الوقؼ وا -
 .ـ1983الحمصي، فايز، حمب القديمة، منشورات المديرية العاـ لآلثار والمتاحؼ، دمشؽ، سوريا،  -
، شعباف 372الدسوقي، محمد، دور الوقؼ في التنمية االجتماعية، مجمة الوعي اإلسالمي، العدد  -

 .ـ1997 ىػ/ ديسمبر1417
، دار الفكر لمنشر 1ريموف، أندريو، المدف العربية الكبرى في العصر العثماني، ترجمة، لطيؼ فرج، ط -

 .ـ1991والدراسات والتوزيع، القاىرة، 
 .ـ1993، الفتح لإلعالـ العربي، القاىرة، 3، جػ11سابؽ، السيد، فقو السنة، ط -
 .ـ1991الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، سامح، كماؿ الديف، العمارة في صدر اإلسالـ،  -
شعث، شوقي، حمب وتجارة الحرير وصناعتو في العيديف الممموكي والعثماني، مجمة الحوليات األثرية  -

 .ـ1999، سوريا، 43العربية السورية، عدد خاص بعنواف حمب وطريؽ الحرير، مجػ
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ة حمب منذ بداية العصر األيوبي حتى نياية العصر عبد الرازؽ، منصور محمد، الحمامات العامة بمدين -
 ـ.2113دراسة أثرية مقارنة، المكتب العربي لممعارؼ، الطبعة األولى، القاىرة،  -العثماني

القاسمي، مجاىد اإلسالـ، الوقؼ في الفقو اإلسالمي، ضمف كتاب الوقؼ )بحوث مختارة مقدمة في الندوة  -
 .ـ2111سالمي في اليند(، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، الفقيية العاشرة لمجمع الفقو اإل

 .ـ2111، دار الفكر، دمشؽ، سوريا، 1قحؼ، منذر، الوقؼ اإلسالمي، تطوره، إدارتو، تنميتو، طػ -
 رابعا: المراجع األجنبية:

- Abd al-Razik, (M.), Mosque of Bahram Basha and its endowments in Aleppo 
(Syria), scientific culture, vol. 3, no. 1, 2017, pp. 1-10. 
- Creswell (K.A.C.), a short account of early Muslim architecture, A.U.C., Cairo, 
1989. 
- David, (J. C.)& Hubert, (D.), le dépérissement du hammam dans la ville: les 
cas d'Alep, le cahiers de la recherché architecturale, 10/11, Paris, 1982. 
- Layish, (A.), Waqfs of awlad al-nas in Aleppo in the late Mamluk period as 
reflected in a family archive, journal of the economic and social history of the 
orient, vol. 51, no. 2, 2008, pp. 287-326. 
- Sauvaget, (J.), Alep, Essai sur le développement d’une grande ville syrienne, 
Paris, Librairie orientaliste paul geuthner, 1941. 
- Raymond, (A.), Les grands waqfs et l'organisation de l'espace urbain a Alep et 
au Caire a l'époque Ottomane (XVIe- XVIIe siècles), Bulletin d'études orientales, 
T.31, 1979, pp. 113-128. 
- Saghbini, (S.), Mamlukische Urkunden aus Aleppo: Die urkundensammlung 
(gami al-mustanadat) der mamlukisch-aleppinischen familie Ugulbak, 
Hildesheim: Zürich & New York, 2005 
- Watenpaugh (H.), the image of an ottoman city: imperial architecture and urban 
experience in Aleppo in the 16th and 17th century, Netherland, Brill, 2004. 
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(: خريطة مدينة حمب موضح عمييا مواقع الحمامات الباقية وبعض مواقع الحمامات المندثرة. عف مديرية حمب القديمة 1شكؿ )
ضافات مف   الباحث.بتعديؿ وا 
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بمحمة الباب األحمر ـ 1481ىػ/ 885(: صورة توضح العالقة المكانية بيف جامع أغمبؾ والحماـ الموقوؼ عميو 1لوحة )
 بمدينة حمب. تصوير الباحث

 
ـ، والجاري في وقفو حماـ نفس المنشئ بمحمة الجديدة بمدينة حمب. 1583ىػ/ 991 (: جامع بيراـ باشا بمحمة الجمـو2لوحة )

 تصوير الباحث
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، والموقوؼ عمى جامع المنشئ نفسو بمحمة الجديدة بمدينة حمبـ 1583ىػ/ 991(: المدخؿ الرئيس لحماـ بيراـ باشا 3لوحة )

 تصوير الباحث .بمحمة الجمـو

 
 
 

 .بمدينة حمب ـ، والجاري في وقفيا حماـ النحاسيف بسوؽ المحمص1547ىػ/ 951الخسروية" (: مدرسة خسرو باشا "4لوحة )
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ـ بمحمة بانقوسا بمدينة حمب، والموقوؼ عمى جامع الحداديف الواقع إلى جواره. 1442ىػ/ 743(: حماـ الحداديف 5لوحة )

 تصوير الباحث

 
ـ، والجاري في وقفو حماـ الحداديف المجاور لو بنفس المحمة بمدينة 1442ىػ/ 743 (: جامع الحداديف بمحمة بانقوسا6لوحة )

 حمب.
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ـ بجوار القمعة، والموقوؼ عمى جامع يمبغا الناصري المندثر 1389-1381ىػ/ 791-783(: حماـ يمبغا الناصري 7لوحة )

 حاليا. تصوير الباحث

 
 ـ بمحمة البياضة، والموقوؼ عمى التربة النفيسية بمدينة حمب. تصوير الباحث1451ىػ/ 854(: حماـ البياضة 8لوحة )

 
، تنص عمى 1/1917تحت رقـ  ىػ962(: وثيقة إيجار لحماـ أغمبؾ بمحمة التونبغا بمدينة حمب مؤرخة بعاـ 9لوحة ) 

 تنشر ألول مرة نية.قيمة اإليجار اليومي لمحماـ المقدرة بعشرة قطع فضة سميما
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تحت رقـ  ىػ963(: وثيقة إيجار لحماـ ميخاف الذي ال زاؿ قائما بمدينة حمب بجوار جامع العادلية مؤرخة بعاـ 11لوحة )

تنشر ألوؿ  ، تنص عمى قيمة اإليجار الشيري لمحماـ المقدرة بستة دنانير مف الذىب السمطاني التاـ الوزف والعيار.1/455
 مرة.

 
، 9/355تحت رقـ  ىػ1118رجب 24(: وثيقة إيجار لحماـ العتيؽ بمحمة المحتسب المندثر حاليا مؤرخة بتاريخ 11لوحة )

 تنشر ألوؿ مرة تنص عمى قيمة اإليجار السنوي لمحماـ المقدرة بخمسة وسبعوف دينارا عدديا مف الذىب.
 

 
، تنص 4/414تحت رقـ  ىػ971المندثر حاليا مؤرخة بمستيؿ ذي القعدة  (: وثيقة إيجار لحماـ أيوب بباب النيرب12لوحة )

عمى قيمة إيجار الحماـ عف كامؿ المدة المتفؽ عمييا والمقدرة بسنتيف كاممتيف بقيمة ثالث وستوف سمطانيا وثالث عشرة قطعة 
 تنشر ألوؿ مرة فضة سميمانية.
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 دراسة أثرية فنية لمجموعة من المسارج البرونزية من عصر الدولة األموية في األندلس
 وفاء السيد أحمد شرف /د                                                           

 مساعد ال اإلسالميةأستاذ األثار                                                            
 جامعة القاىرة -كمية األثار                                                         

 :مخمص البحث
تيف أيضا مف البرونز, محفوظة في متاحؼ جة مف البرونز, وحامال مسر جىذه دراسة لخمس عشرة مسر 

بشقية األميري متعددة ومجموعات خاصة, صنعت مجموعة الدراسة في األندلس في فترة الحكـ األموي 
والخالفي, وقد قسمتيا إلى مجموعتيف, األولى اشتممت عمى كتابات بالمغة العربية وبأكثر مف نوع مف 
الخطوط, والثانية خمت مف الكتابات واقتصرت أىميتيا عمى زخارفيا وىيئاتيا, قدمت لمدراسة بموجز تاريخي 

قبؿ اإلسالـ وخالؿ العصور اإلسالمية  حضاري, أعقبة تعريؼ بمصطمح السراج ثـ تتبع طرزه وتاريخو
 المبكرة, ثـ أشرت إلى رمزيتو في المسيحية واإلسالـ.

, جأتبعت في منيجية الدراسة الوصفية األماكف التي عثر عمييا في حفائر المدف األندلسية لجؿ المسار 
ذكر ىيئتيا وطرازىا, والمتاحؼ األندلسية المحفوظة بيا, وأرقاـ حفظيا, وحالتيا مف الحفظ, ومقاساتيا, و 

 تيا, مع مقارنتيا بغيرىا كمما لـز األمر.اووصؼ زخارفيا وكتاب
أما منيجية الدراسة التحميمية فاشتممت عمى ذكر المادة الخاـ وىي البرونز, وطرؽ صناعتيا وزخرفتيا, 

 وطرزىا, ومراكز الصناعة والصناع, والزخارؼ والكتابات. جوأشكاؿ المسار 
, كما جوالمستغربيف العرب بشأف تاريخ بعض ىذه المسار  راسة بعض آراء المستشرقيف األسبافناقشت الد

منيا أحيانًا كثيرة أكثر مف تحفة زودت الدراسة بخمس وعشريف لوحة وشكال توضيحيًا, تضـ الموحة الواحدة 
 أو شكؿ.

 -الكممات الدالة:
 متاحؼ آثار –أسبانيا  –الحكـ األموي  –األندلس  –برونز  – مسارج

 
 -مقدمة تاريخية:

 ـ(197 – 199ىػ/19 – 19استمر فتح األندلس حوالي أربع سنوات )
أعقبيا عصر الوالة الذي استمر اثنيف وأربعيف عامًا حكـ خالليا في األندلس عشريف واليًا كانوا تابعيف 

  9لمخالفة األموية في دمشؽ مباشرة, أو بواسطة والة الشماؿ األفريقي.
وبعد سقوط الدولة األموية في المشرؽ أسس األمويوف ليـ دولة في األندلس بعد انتياء فترة حكـ الوالة 

ـ, 9131ىػ/744ىػ حتى عاـ 199ىػ/931المشار إلييا, واستمر حكـ الدولة األموية في األندلس مف عاـ 
عبد الرحمف الداخؿ المعروؼ وتنقسـ إلى فترتيف, تسمى الفترة األولى بعصر اإلمارة األموية التي أسسيا 

ـ, 141ىػ/393ىػ حتى عاـ 931ـ( وتمتد ىذه الفترة مف عاـ 111 – 199ىػ/914 -931بصقر قريش )
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وفييا كانت األندلس إمارة أموية مستقمة سياسيًا عف الخالفة العباسية في المشرؽ, وتسمى الفترة الثانية 
ي السنة التي أعمنت فييا الخالفة األموية وحتى ـ وى141ىػ/393بعصر الخالفة األموية, وتمتد مف عاـ 

ـ وىي السنة التي سقطت فييا الخالفة األموية, ىذا وقد تعاقب عمى حكـ الدولة بعد عبد 9131ىػ/744عاـ 
الرحمف الداخؿ تسعة حكاـ مف بني أمية في األندلس كاف آخرىـ ىشاـ الثاني بف الحكـ, وفي عيده إستولى 

أبى عامر إلى أف سقطت الدولة األموية في األندلس, بعدىا تفككت األندلس إلى عمى الحكـ المنصور بف 
أكثر مف عشريف مممكة متناحرة بما يسمى في التاريخ األندلسي بعصر مموؾ الطوائؼ, والذي لـ يستمر 

ـ( مف حسف الحظ حتى خضعت األندلس بعدىا لحكـ المرابطيف 9119 – 9131ىػ/717 – 744طوياًل )
 4يف في شماؿ أفريقية واألندلس.ثـ الموحد

ازدىرت خالؿ حكـ األموييف في األندلس كؿ مظاىر الحضارة ومنيا العمارة والعمراف, فأنشئت المدف 
الجديدة بعمائرىا الدينية والمدنية والحربية, وكانت جميعيا في حاجة إلى وسائؿ اإلضاءة لياًل, وذكر بعض 

ؿ عشرة أمياؿ عمى ضوء مصابيح الشوارع بيف صفيف ال ينقطعاف المؤرخيف أف اإلنساف كاف يسافر في المي
 3مف المباني في مدف األندلس.

وتأثرت األندلس في عصر اإلمارة األموية بكؿ مظاىر الحضارة الشامية سواء في مجاؿ اآلدب أو في مجاؿ 
فقصر الرصافة  العمراف والفنوف التطبيقية, فكانت العاصمة قرطبة كعاصمة األموييف في المشرؽ دمشؽ,

 919القرطبي عمى سبيؿ المثاؿ كاف يحاكي قصر الرصافة في بادية الشاـ الذي أنشأه ىشاـ بف عبد الممؾ )
ـ( كما ظيرت التأثيرات الشامية في بعض العناصر المعمارية بجامع قرطبة الكبير 174 – 143ىػ/949 –

يضاء بمائتيف وثمانيف ثريًا مف الالطوف  متر( وكاف 44911الذي بمغت مساحتو خمسة أفدنة أي ما يعادؿ )
)الصفر( عدد كئوسيا )مسارجيا( يبمغ سبعة آالؼ وأربعمائة وخمسًا وعشريف كأسًا, وقيؿ عشرة آالؼ 
 7وثمانمائة وخمس كئوس, منيا أربع ثريات كبار معمقة في البالط األوسط, إحداىا تحمؿ ألفا وعشريف كأسًا.

ريات الجامع ثريات أخرى كثيرة كانت كغنائـ حرب مف نواقيس ـ أضيؼ الى ث111ىػ/311وفي عاـ 
ثريات وكاف يحترؽ بالجامع مف الزيت كؿ سنة ألؼ  439النصارى حتى بمغت الثريات الصغيرة بالجامع 

 ربع وثالثوف ربعًا, منيا في شير رمضاف خاصة دوف شيور السنة خمسمائة ربع كاممة.
ـ, 9191ىػ/719مف الثريات احترقت عندما احترؽ ىذا الجامع عاـ  وكاف جامع البيرة يحتوي عمى عدد كبير

كانت تضاء بالزيت, ومف حسف الحظ أف عثر عمى ست منيا في الحفائر التي أجريت بأرضية الجامع, كما 
يحتفظ متحؼ اآلثار في مدريد بعدد مف الثريات البرونزية التي كانت تضئ جامع الحمراء, وىي مف أجمؿ 

  9ة األندلسية, وعمى بعضيا كتابات نسخية وشعار ال غالب إال اهلل.التحؼ المعدني
وشيدت البالد نيضة صناعية في كؿ مجاالت الفنوف التطبيقية, فازدىرت صناعة المعادف في قرطبة 
وغرناطة ومرسية وغيرىا, وكانت التماثيؿ المعدنية تزيف قصور الحمراء في غرناطة حيث ذكر اثني عشر 

ىب األحمر مما عمؿ بدار الصناعة في قرطبة ألسد وغزاؿ وتمساح وثعباف وعقاب وفيؿ تمثااًل مف الذ
وحمامة وطاووس ودجاجة وديؾ وحدأة ونسر, كؿ ذلؾ مف ذىب مرصع بالجوىر يخرج الماء مف أفواىيا, 
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وكذلؾ قصر الناعورة في طميطمة زيف بالتماثيؿ المعدنية, ووصمنا بعض ىذه التماثيؿ مف حفائر مدينة 
 3الزىراء.

وصناع األندلس قد استمدوا الوحي في صناعاتيـ المعدنية مف التحؼ الفاطمية التي كانت منتشرة في ذلؾ 
الوقت, سواء في الشماعد أو المسارج أو التماثيؿ, ومف أسؼ أف التحؼ المعدنية التي وصمت إلينا مف 

أخرى, ولعؿ ذلؾ راجع إلى أف الكثير المغرب تعتبر أقؿ عددًا مف التحؼ التي وصمت إلينا مف أية مادة 
 1منيا قد صير قبؿ أف يصؿ إلينا.

ومع ذلؾ فقد وصمنا عدد كبير مف وسائؿ اإلضاءة المعدنية عمى مر العصور االسالمية في االندلس يتمثؿ 
في مجموعة مف الشماعد والثريات والمسارج وحوامميا مما تحتفظ بو المتاحؼ األسبانية والعالمية فضال عف 
المجموعات الخاصة في أوربا وأمريكا, ونظرًا لكثرة ىذا العدد المصنوع مف النحاس والبرونز فقد اقتصرت 
دراستي عمى نوع واحد فقط مف وسائؿ اإلضاءة الكثيرة المعمقة والمحمولة والموضوعة, بؿ واقتصرت أيضًا 

حيث وقع اختياري عمى خمس عشرة  عمى فترة زمنية واحدة ىي فترة الحكـ األموي بشقيو األميري والخالفي,
مسرجة برونزية مف األندلس األموية وقسمتيا إلى مجموعتيف, المجموعة األولى نقشت عمييا كتابات عربية 
دعائية أو تذكارية, بينما خمت المجموعة الثانية مف النقوش الكتابية واقتصرت أىميتيا عمى أشكاليا وطرزىا 

الفكرة مف دراسة المجموعتيف معًا, وسنقوـ بوصؼ مسارج كؿ  وزخارفيا وطرؽ صناعتيا حتى تكتمؿ
مجموعة عمى حده ثـ نحمؿ محتوياتو ثـ نجرى عميو الدراسات المقارنة كمما الـز األمر حتى نتأكد مف نسبتو 
لفترة الحكـ األموي في األندلس, ولكف قبؿ العرض لياتيف المجموعتيف يجب تعريؼ المسرجة, وتاريخ 

  -كوناتيا بإيجاز كاآلتي:استخداميا, وم
  -تعريف السراج والمسرجة:

السراج ىو المصباح الزاىر الذي يسرج بالميؿ, والجمع سرج, والمسرجة تعنى التى توضع فييا الفتيمو 
تسرج  والجمع ذباؿ  , ووردت في القرآف الكريـ في عدة آيات بمعني  والدىف,اما الزبالو فيى الفتيمو التى

  1السراج الذي يستضاء بو
وفي الشعر االندلسي أنشد المعتمد بف عباد "قد غنينًا بسنًا وجيؾ عف ضوء السراج" وقيؿ أيضًا "إف بيتًا أنت 

غربي أوربا في العصر  وأوؿ مف استخدـ السرج ىو إنساف الكيوؼ في 1ساكنو غير محتاج إلى السرج"
الحجري القديـ, وكانت المسرجة خاللو غاية في البساطة فيي عبارة عف تجويؼ صغير مف الطباشير يوضع 

 7111واكتشفت سرج تعود إلى العراؽ فيما بيف  91فيو الزيت والفتيؿ, ثـ تطور في العصر الحجري الحديث
ييا الزيت والفتيؿ ربما ترجع إلى األلؼ ؽ.ـ. واستخدمت األصداؼ البحرية كمسارج يوضع ف 7311 –

 الثانية قبؿ الميالد.
كما وصمتنا مسارج صنعت مف الطيف والفخار مف العصور الفرعونية وما يعاصرىا في العراؽ والشاـ, أما 
في العصور اليونانية والرومانية فتطورت المسارج في أشكاليا وطرزىا فمنيا الموزي والكروي والمستدير وما 

 99يئة طبؽ أو سمطانية أو ورقة شجر أو ىيئة طائر أو حيواف أو أداة  كالشمعداف أو غير ذلؾىو بي
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واستمر التنويع والتطوير في أشكاؿ وأحجاـ وزخارؼ المسارج في العصور البيزنطية والقبطية في مصر 
تنوعت المواد  والقوطية الغربية في شبو جزيرة أيبريا متأثرة في ذلؾ بماضي عريؽ في ىذه الصناعة التي

الخاـ الداخمة فييا فصارت مف الفخار أو الخزؼ أو الزجاج أو المعدف )نحاس أو برونز عمى وجو 
( يتأكد مف سيادة الطرز اليونانية والرومانية مف المسارج في 9الخصوص( والناظر إلى الخريطة )لوحة رقـ 

 94شبو الجزيرة األيبرية.
انت خاضعة لمدولتيف الساسانية والبيزنطية وجدوا صناعة السراج عمى وعندما فتح المسمموف األقاليـ التي ك

درجة كبيرة مف التقدـ فاستمروا في إنتاجو عمى نفس الطرز التي كانت سائدة قبؿ اإلسالـ, مع أبتكار 
وتحسيف في بعض مكونات المسرجة كالبدف أو القاعدة أو المقبض أو فتحة الزيت أو فتحة الفتيؿ, كما 

ويرمز السراج عند النصارى إلى النور  93زخارؼ الكتابية بالمغة العربية مع زخارؼ األرابسؾ وغيره.أضافوا ال
الخالد الذي تطمبو الكنيسة لممتوفي فيو أحد عناصر السعادة السماوية عندىـ, كما اجتيد العرب والمسمموف 

, واختفاء السراج بالموت, وأف مف في تفسير رؤية السراج في المناـ بنيؿ العمـ والحصوؿ عمى الرفعة والسمو
ف كاف تاجرًا خسر وىكذا.   رأى في يده سراجًا ثـ طفئ فإف كاف حاكمًا عزؿ وا 

المجموعة ذات  -وفيما يمى عرض وصفي وتحميمي لمجموعتي المسارج البرونزية موضع الدراسة كاآلتي أواًل:
 -الكتابات:

ر مدينة الزىراء باألندلس, وىي محفوظة اآلف مسرجة مف البرونز عثر عمييا في حفائ (:2لوحة )رقم
سـ 99سـ, ارتفاعيا  9,1سـ, عرضيا 41( طوليا 97341برقـ سجؿ ) Albacete)بالمتحؼ الباسيتي )

 97ـ.91ىػ/7جـ , تؤرخ بالربع األوؿ مف القرف 911وزنيا 
ى ويغمؽ عمييا بدف المسرجة كروي مبطط وىو بمثابة مخزف الزيت, ولو رقبة مخروطية مضمعة ممتدة ألعم

نسيابية رغـ صغر حجمو, أما  غطاء مسطح لو مقبض بييئة قط صغير ينظر إلى الخمؼ في رشاقة وا 
مقبض المسرجة نفسيا فيو بشكؿ رقبة ورأس غزاؿ ذات قروف وعقد تسيؿ عممية اإلمساؾ بو, ومف منتصؼ 

رب الصغير ىي التي يوضع في الجزء المقابؿ لممقبض مف بيف المسرجة تمتد يسارًا قناة عريضة تشبو القا
طرفيا المشعؿ, ليا زائدة صغيره مرتفعة عند بدايتيا عند البدف, وخمت المسرجة تمامًا مف الزخارؼ ولكف 

عبارة ميمة نصيا  99عمى الجانب المرئي مف امتداد ىذه القناة حفر بالمغة العربية, بخط نسخى غير متقف
ذا اعتمدنا القراءة األولى يكوف بسيتي ىذا ىو اسـ صانع ب( و  – 4"عمؿ بيستي" أو عمؿ البيستي )شكؿ  ا 

المسرجة, أما إذا أضيؼ ليا أداة التعريؼ وىو األقرب لممنطؽ فالمسرجة عثر عمييا في حفائر مدينة البسيط 
مياًل, اسسيا العرب  913وحفظت بمتحفيا, والبسيط مدينة تقع وسط األندلس وتبعد عف مدريد بحوالي 

 93ي حاليًا عاصمة منطقة كاستيا المانتشا, وكانت مشيورة بصناعة األسمحة والمعادفواستوطنوىا, وى
وفي كمتا القراءتيف نحف أماـ تحفة ميمة حممت أسـ صانعيا أو مركز صناعتيا صنعت ىذه المسرجة 
بالصب في عدة قوالب ثـ جمعت بالمحاـ وذلؾ الختالؼ مكوناتيا فالبدف كروى مبطط, والرقبة مخروطية 

معة وغطاؤىا مقبضو بييئة تمثاؿ يختمؼ تمامًا عف ىيئة تمثاؿ المقبض الخاص بالمسرجة, وكذلؾ شكؿ مض
 القناة الممتدة يسارًا.
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 -ج(: –ب  –أ  – 3لوحة )رقم 
( 91)صندوؽ رقـ  711برقـ سجؿ  91مسرجة مف البرونز محفوظة بالجمعية الممكية التاريخية في مدريد

سـ, حالتيا مف الحفظ جيدة مع وجود صدأ تقشيرى وحفرى ) 3,7وعرضيا  سـ ,9,1سـ , وقطرىا 93طوليا 
تنقيرى(  فى بعض األجزاء مف سطحيا وطمس في بعض أجزائيا خاصة النقش الكتابي حوؿ فتحة تعبئة 

مخزف  –ـ , وتوصؼ بأف ليا قاعدة حمقية, وبدف 91 – 1ىػ /7 – 3الزيت, تؤرخ المسرجة بما بيف القرنيف 
مسحوب ألسفؿ وتتوجو فتحة التعبئة بالزيت وليا إطار دائري بارز يمنع ما قد يتساقط مف  كروي –الزيت 

قطرات الزيت عند التعبئة, ويخرج مف أسفؿ يسار البدف قناة ممتدة مغمقة وسميكة تنتيي بفتحة دائرية صغيرة 
مثابة المقبض الذي تحمؿ كاف يبرز منيا فتيؿ اإلشعاؿ, أما يميف بدف المسرجة فتخرج منو حمقة دائرية ىي ب

أ( خمت المسرجة مف الزخارؼ لكف ثمة أمريف  – 3منو المسرجة ويتوجيا شكؿ ىالؿ كبير مفتوح )شكؿ 
يحتاجاف إلى التحميؿ الموسع ليما, وىما شكؿ اليالؿ, والنص الكتابي المحفور حفرًا غائرًا حوؿ فتحة التعبئة 

 بالزيت.
, واستخدمو الساسانيوف في تيجاف مموكيـ كطمسـ لرد األوبئة  91اليمف فاليالؿ كاف يرمز إلى الديف عند عرب

عمى الفنوف التطبيقية في العصور اإلسالمية منذ وقت جد مبكر, حيث حفر عمى  والكوارث, وشاع أستعمالو
بعض شواىد القبور والمنسوجات وغيرىا, وذلؾ لما لو مف بعد ديني ومفيوـ رمزي فيو مواقيت لمناس 

 91والحجج كما قاؿ تعالى "يسألونؾ عف األىمة قؿ ىي مواقيت لمناس والحجج"
فيو بالمغة العربية, بالخط الكوفي ذي الطرؼ المتقف , لكف الكاتب غير  ب( – 3أما النص الكتابي )شكؿ 

ما أف الصدأ قد صعب مف قراءتيا, وبعد تفريغ  –وىو الراجح كما سنرى  –متقف لكتابتو إما جياًل بيا  وا 
ح" النص استقر الرأى عمى قراءتو كاآلتي "ال الو اال اهلل محمد رسوؿ ...... ال اهلل صؿ )صمى( هلل الصب

وباستقراء مضموف النص يتأكد لنا أف الكاتب موفؽ في اختيار ىذه العبارات كي يتفؽ مضمونيا مع وظيفة 
المسرجة وىي اإلضاءة في صالة العتمة والصبح بالذات مما يدؿ عمى أنيا كانت مف مجموعة مسارج مسجد 

يكوف قد استغرؽ ركنيف كامميف  ما مف مساجد األندلس الكثيرة )صؿ هلل الصبح( وعميو فإف مضموف الكتابات
 41مف أركاف اإلسالـ, ىما شيادة التوحيد والحث عمى الصالة, خاصة الصالة الثقيمة عمى المنافقيف.

( لكف أسموب رسـ الكممات والحروؼ 9والييئة العامة لممسرجة تنتمي لمطرز الرومانية البيزنطية )لوحة رقـ
 ـ .91 – 1ىػ/7 – 3الكوفية يرجعيا لما بيف القرنيف 

  -ب(: –أ  – 4لوحة )رقم 
 91ىػ/  9 – 7حالتيا جيدة مف الحفظ, وتؤرخ لما بيف القرنيف  49مسرجة مف البرونز في متحؼ مدينة جياف

, ليا قاعدة إسطوانية مرتفعة تحمؿ مخزنًا لمزيت بصمي منتفخ ترتفع منو رقبة مخروطية فقدت 44ـ99 –
مقفز, ويمتد مف الجية المقابمة لذلؾ المقبض قناة عريضة غطاؤىا, لممسرجة مقبض بييئة كمب متحفز ل

ممتدة بشكؿ قارب يوضع فييا فتيؿ اإلشعاؿ نفذت بالحزو بالحفر الغائر مجموعة مف الزخارؼ عمى القاعدة 
والبدف والرقبة والقناة الممتدة, قواـ ىذه الزخارؼ لفائؼ األرابسؾ والمراوح النخيمية مع زخارؼ ىندسية بسيطة 

رة في أشرطة ضيقة وجامات, بينما حفر عمى الجانب المرئي مف القناة الممتدة عبارة بالمغة العربية, محصو 
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بالخط الكوفي المورؽ نصيا "نعمة كاممة" صنعت المسرجة عف طريؽ الصب في أكثر مف قالب ثـ جمعت 
الشعبية بمسارج  بالمحاـ, ويحتمؿ أف يكوف مكاف صناعتيا ىو مدينة جياف التي يحتفظ متحفيا لمفنوف

 43برونزية أخرى.
 -ب(: –أ  – 5لوحة )رقم 

مسرجة مف البرونز محفوظة بمجموعة ديفيد في كوبنياجف, حالتيا مف الحفظ جيدة مع إصابة أجزاء بصدأ 
 – 91ىػ/9 – 7سـ , ترجع لألندلس فيما بيف القرنيف 91,1سـ وارتفاعيا 43,9الزنجارة األخضر, طوليا 

ية مرتفعة تحمؿ خزاف زيت بصمي الشكؿ ولو مقبض كبير بييئة أسد, ويرتفع مف وسط ليا قاعدة كأس 47ـ99
رقبة مخروطية ليا غطاء مقبضو عمى شكؿ ثمرة الرماف, ويمتد مف أسفؿ يسار  –مخزف الزيت  –البدف 

 البدف قناة عريضة كالقارب يوضع في نيايتيا الفتيؿ, زخرؼ البدف بشريطيف أحدىما ضيؽ وفيو فرع نباتي
متموج, واآلخر أوسع وبو جامات دائرية تزخرفيا طيور صغيرة, بينما نقش عمى الجزء الخاص بالفتيؿ كتابة 
بالمغة العربية, بالخط الكوفي المورؽ نصيا "بركة كاممة" وكأنيا تمثؿ الشطر األوؿ مف العبارة الواردة عمى 

ب( وردت عمى كثير مف  – 9ة شاممة" )لوحة ( فيذه العبارة "بركة كاممة ونعم7المسرجة السابقة )لوحة رقـ 
الفنوف التطبيقية األندلسية والفاطمية وااليوبية, ولعؿ أشيرىا ىو عقاب )بيزا( البرونزي المشيور والمنسوب 

 49لمصر في العصر الفاطمي.
( عثر عمييا في حفائر مدينة Municipalمسرجة مف البرونز محفوظة في متحؼ مدينة ) -(:3لوحة )رقـ

(Algeciras)43  سـ, 43باألندلس, حالتيا مف الحفظ جيدة عدا وجود ثقوب صغيرة بأعمى البدف, طوليا
ـ, قاعدة المسرجة حمقية 99 – 91ىػ / 9 – 7سـ , تؤرخ بما بيف القرنيف 1,1سـ, وارتفاعيا 1,4وعرضيا 

تزود منيا المسرجة  قميمة االرتفاع تحمؿ بدف كروي مبطط ترتفع مف وسطو رقبة إسطوانية ليا فوىة دائرية
بالزيت, كاف ليا غطاء مفقود حاليًا, دلت عمى وجوده حمقتا مفصمة الربط, وفي أحد جوانب البدف يوجد 
مقبض عروي خاص بالمسرجة يرتفع منو إكميؿ أرابسكي مفرغ, بينما يمتد مف الجانب المقابؿ ليذا المقبض 

يزيف قمتيا البارزة تمثاؿ طائر صغير, نفذت قناة عريضة تشبو القارب يوضع في طرفيا فتيؿ المشعؿ و 
بالحزو بالحفر زخارؼ نباتية وىندسية بسيطة عمى أجزاء المسرجة, كما نقشت عمى البدف كممة "بركة" بالخط 
الكوفي المورؽ. ليذه المسرجة نظير مشابو ليا تمامًا محفوظة بمعيد دوف جواف في فالنسيا بمدريد, برقـ 

  41(91991سجؿ )
 -ج(: –ب  –أ  – 7م لوحة )رق

مسرجة مف البرونز بمتحؼ قصر الحمراء بغرناطة, يقوؿ الدكتور مرزوؽ عف ىذه المسرجة أنيا مف أجمؿ 
ـ لتطابقيا 99 – 91ىػ / 9 – 7. وىي تؤرخ بما بيف القرنيف 41النماذج التي عثر عمييا في منطقة غرناطة

بؿ وفي نوع الخط ومضمونو لمكممة المنقوشة عمى ( في الييئة والزخارؼ والتقنية, 3مع سابقتيا )لوحة رقـ
بدنيا وىي كممة "بركة" ويكاد ينحصر الفرؽ ىنا في عدـ وجود اإلكميؿ األرابسكي الذي يرتفع عف المقبض 
الحمقي, وعدـ وجود تمثاؿ الطائر الصغير, نقوؿ ذلؾ ألف "أنطونيو فرناندر" أرجعيا لبداية القرف 

 وىو ما ال نوافؽ عميو لممعطيات المشار إلييا مف قبؿ. 41ـ.94ىػ/3
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 -المجموعة الخالية من الكتابات: -ثانيا  
  -ب(: –أ  – 8لوحة )رقم 

سـ, 47حالتيا مف الحفظ جيدة جدًا, طوليا  31مسرجة مف البرونز بمتحؼ قصر الحمراء في غرناطة
ـ, 91 – 1ىػ/7 – 3سـ, عثر عمييا في حفائر قرطبة, وتؤرخ بما بيف القرنيف 94سـ, ارتفاعيا 9,9عرضيا 

 –صنعت بطريقة الصب في أكثر مف قالب وتـ تجميعيا بالمحاـ, ليا قاعدة مستطيمة منخفضة تحمؿ بدف 
مقبض بشكؿ رقبة ورأس غزاؿ ىيئتو قريبة مف الطبيعة, يقابؿ المقبض  لوزي, ينبثؽ مف يمينو –خزاف الزيت 

فيرتفع مف وسطو رقبة  –مخزف الزيت  –مف الناحية األخرى قناة ممتدة يوضع بيا فتيؿ اإلشعاؿ, أما البدف 
مخروطية ليا فوىة تزويد فقدت غطاؤىا الذي دؿ عمى وجوده بقايا مفصمة مثقوبة, والمسرجة خالية مف 

( مع تنويع في 4رؼ, وجماليا في شكميا ولونيا البرونزي, ويقارف مقبضيا بنظيره في الموحة )رقـ الزخا
 التفاصيؿ البسيطة.

 -ب(: –أ  – 9لوحة )رقم 
, حالتيا مف الحفظ جيدة جدًا عمى 431برقـ سجؿ  39مسرجة مف البرونز بمتحؼ ساف روكي البمدي بأسبانيا

سـ 99,9سـ, وارتفاعيا 97,1شؽ صغير بأحد جوانبيا, طوليا الرغـ مف وجود صدأ وزنجارة مخضرة و 
ـ, صبت في قالب بييئة طائر لو جناحاف 91 – 1ىػ / 7 – 3جراـ, ترجع لما بيف القرنيف  931ووزنيا 

ريشيما مف حزوز غائرة, ومعرفتو بشكؿ وردة مف ست بتالت, ويرتفع مف وسط البدف عمود رأسي كمقبض 
 – 1صغير قطره خمسة ممميمترات توضع فيو سمسمة دقيقة لمتعميؽ )لوحة رقـ  لممسرجة, بوسطو ثقب دائري

 ب(.
 -(:00 – 01لوحة )رقم 

ـ, اليمني بمتحؼ الفف في لوس 91 – 1ىػ/7 – 3مسرجتاف مف البرونز, مف األندلس فيما بيف القرنيف 
بدف كروي يرتفع عنو  سـ, قاعدتيا كأسية مرتفعة تحمؿ1,1سـ, وارتفاعيا 99,1طوليا  34أنجموس بأمريكا

رقبة المخروطية فوىتيا بدوف غطاء, ومقبض المسرجة عبارة عف قوس لو زائدتاف بارزتاف, وتمتد قناة مف 
 يسار مخزف الزيت تنتيي بوضع فتيؿ اإلشعاؿ, المسرجة خالية مف الزخارؼ.

جزء مف مقبضيا  حالتيا مف الحفظ جيدة رغـ أف 31133( بمتحؼ غرناطة برقـ حفظ 99واليسرى )لوحة رقـ
, 7مفقود, زخارفيا ىندسية ونباتية بسيطة ومنفذة بالحز, وتشبو في شكميا وطرازىا المسارج السابقة أرقاـ )

3 ,1.) 
 -(:03 – 02لوحة )رقم 

ـ, اليمني بصالة كريستي لمعاديات 91 – 1ىػ/7 – 3مسرجتاف مف البرونز, مف األندلس فيما بيف القرنيف 
, تشبو المسرجتاف في 39واليسرى بمتحؼ الفف اإلسالمي واألسباني في غرناطةسـ, 91وطوليا  37بمندف

( مع شيء مف التنويع البسيط في تفاصيؿ 99,  1,  7,  3شكميما وطرازىما المسارج السابقة أرقاـ )
 المقابض وما يتصؿ بيا. 
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 -(:05 – 04لوحة )رقم
ني مف قرطبة ومشكمة بالصب عمى ىيئة بطة ـ, اليم91ىػ/ 7مسرجتاف مف البرونز, مف األندلس في القرف 

( ومحفوظة بمتحؼ Seville) 33زخرؼ بدنيا بحزوز لزخارؼ نباتية وىندسية بسيطة, واليسرى مف إشبيميو
سـ , قاعدتيا مف ثالثة أرجؿ منخفضة لحيوانات, ومقبض 1سـ, وارتفاع 99اآلثار في إشبيميو, طوليا 

 وزخارفيا نباتية وىندسية بسيطة منفذة بالحز والحفر.المسرجة حمقي مزود بتمثاؿ طائر, 
 -(:07 – 06لوحة )رقم 

 31ـ, األيمف في مجموعة ديفيد في كوبنياجف91ىػ/7حامال مسرجتاف مف البرونز, مف قرطبة في القرف 
سـ, لو قاعدة كأسية مرتفعة تحمؿ بدف كروي فوقو رقبو مخروطية ذات 91,9حالتو جيدة مف الحفظ, ارتفاعو 

فة صماء مفرطحو يعموىا ستة أعمدة تحمؿ بناء معماري شرفاتو مف ستة عصافير صغيرة, ولمبناء قبيبة ش
يعموىا أنتفاخ مسحوب ألعمى ومطوؽ ينتيي بوردة متعددة الفصوص عريضة ومفرغة يرتفع مف وسطيا 

والتفريغ عمى طرؼ مدبب كمقبض لمحامؿ كمو, وثمة زخارؼ ىندسية ونباتية بسيطة منفذة بالحز وبالحفر 
 مكونات الحامؿ المختمفة تخممتيا عمى البدف كممة محفورة بالخط الكوفي المورؽ نصيا "بركة".

أما الحامؿ األيسر فمحفوظ في مجموعة األغا خاف, وعاله الصدأ والزنجارة المخضرة, وىو مف نفس طراز 
 سابقو مع تنويع في التفاصيؿ البسيطة.

 -موعتي الدراسة يجب تحميؿ العناصر التالية:وبعد العرض الوصفي السابؽ لمج
 -المادة الخام: -أول  

لقد صنعت مجموعتي الدراسة بالكامؿ مف مادة البرونز فقط, وىذا ال يعني عدـ صناعة المسارج في عصر 
نما ألفضمية مادة البرونز عف غيرىا, إذ  الدولة األموية في األندلس مف مواد أخرى كالفخار والخزؼ وغيره, وا 
سمح غنى المنطقة بالمادة األولية لممعادف بوجود ىذه الصناعو فيذكر " المقرى " أنو كاف يصنع فى مدينة 
ألمرية اآلت مف الحديد والنحاس, وفى شماؿ األندلس الكثير مف النحاس والصفر الذى يكاد يشبو الذىب 

حمر )األصمي( مضافًا إليو نسبة ,وغير ذلؾ مف المعادف المتفرقة , وتتكوف سبيكة البرونز مف النحاس األ
% مف القصدير المستخمص مف خاـ الكستريت, فينتج لنا فمز البرونز بمونو األصفر المائؿ إلى الحمرة, 91

 31وأحيانًا يتدرج لونو مف االصفر إلى الرمادي ومف البني إلى االسمر عند تعرضو لممعامالت الكيميائية.
ى جودة مف النحاس الخاص, وأنو ال يتأكسد بالغازات وال يحدث حبابًا ويتميز البرونز بأنو أشد صالبو وأعم

أو زبدًا أثناء جيده وصبو في قوالب التصنيع والتشكيؿ, حتى أنو يصؿ إلى أدؽ تفاصيؿ القالب وينتشر في 
مف ثناياه بسرعة وسيولة مما يترتب عميو ظيور الزخارؼ القالبية البارزة أو الغائرة عمى التحفة المصبوبة 

البرونز بأدؽ التفاصيؿ, ويضاؼ إلى ذلؾ سيولة سحبو أثناء التبريد أي سيولة فصمو عف القالب دوف انبعاج 
 31أو حدوث نتوءات.

ومع ىذا يصاب فمز البرونز نتيجة العوامؿ الجوية بالصدأ التقشيري الحبيبي وبالصدأ الحفري التنقري 
,  9,  3بعض التحؼ موضع الدراسة )الموحات أرقاـ  وبالزنجارة الخضراء السامة كما ذكرنا مف قبؿ عمى

1.) 



 (9102سبتمبر ) العذد الخامس                                                                                                مجلة البحوث والذراسات األثرية              

611 

وليذه األسباب السابقة مجتمعة تـ تفضيؿ البرونز عمى غيره في صناعة المسارج, ألف المسارج المصنوعة 
مف الفخار أو مف الخزؼ أو مف الزجاج سيمة الكسر, كما أف المسارج المصنوعة مف النحاس األحمر أو 

 إذا ما قورنت بنظائرىا المصنوعة مف البرونز.االصفر كثيرة العيوب 
نما ساد تفضيؿ البرونز عمى غيره في صناعة المسارج  واألمر لـ يتوقؼ عمى األندلس خالؿ الحكـ األموي وا 
في كؿ أنحاء العالـ اإلسالمي لدرجة أنني أحصيت عف العالـ "كمكر" مائة وسيمة إضاءة صنعت في اليند 

جدت اثنتيف فقط مف مادة الخشب )شمعداناف( وثماني وتسعيف كانت مادة خالؿ العصور اإلسالمية فو 
ومع ىذا وصمتنا مسارج كثيرة مف األندلس خالؿ الحكـ األموي  71البرونز ىي المستعممة في صناعتيا.

 79(41 – 91 – 91صنعت مف الفخار ومف الخزؼ, منيا الموحات أرقاـ )
 -طرق الصناعة والزخرفة: -ثانيا  

تي الدراسة عف طريؽ الصب في قوالب مختمفة لمكونات المسرجة الواحدة, ثـ تجميعيا معًا صنعت مجموع
عف طريؽ المحاـ, كما استخدـ الطرؽ والسحب أيضًا في تشكيؿ بعض مكونات المسرجة أحيانًا, وذلؾ عف 

طويعيا طريؽ لؼ صفيحة المعدف عمى ىيئة مخروطية أو إسطوانية أو حسب الشكؿ والحجـ المطموب ويتـ ت
ويمحـ طرفييا أي الرقبة  –الخزاف  –إلى الشكؿ المطموب لتكوف رقبة لفتحة إمداد الزيت تعمو بدف المسرجة 

ثـ تمحـ في البدف, وطريقة لحاـ طرفي صفيحة المعدف في ىذه الحالة يسمى بالمحاـ "التناكبي" ويتـ بمواجية 
 74سطحي طرفي المحاـ باستواء
 -المسارج موضع البحث فتمت بعده طرؽ ىي:أما طرؽ تنفيذ الزخارؼ عمى 

الزخارؼ القالبية المنفذة بارزة أو غائرة وتنطبع عمى المسرجة المصبوبة في القالب, أو تنفذ عف طريؽ الحز 
بقمـ معدني لو طرؼ مدبب عقب استخراج المسرجة مف القالب, أو تنفذ بالحفر البارز أو الغائر أيضًا عقب 

استخدـ التفريغ والقطع في تثقيب األكاليؿ والزخارؼ الممحقة بمقابض بعض تمؾ استخراجيا مف القالب, و 
( ولـ يستخدـ التكفيت أو المينا أو النيممو عمى أي مف مجموعة 93,  94,  3المسارج كالموحات )أرقاـ 

 الدراسة.
 -الطرز واألشكال: -ثالثا  

ة مف مادة خاـ واحدة ىي البرونز, وكاف تنوعت طرز وأشكاؿ مجموعتي الدراسة عمى الرغـ مف أنيا مصنوع
لحجميا ومقاساتيا عالقة بوظيفتيا, كما كاف لطرزىا وأشكاليا عالقة أيضًا بالوظيفية مما يوضحو التحميؿ 

 -التالي:
تعد مجموعتي الدراسة مف المسارج صغيرة الحجـ والشكؿ والوزف, فأثقؿ ما فييا يزيد قمياًل عف نصؼ الكيمو 

 سـ97,1:43,9وأطواليا تتراوح ما بيف جراـ وزنًا, 
( وارتفاعيا تتراوح ما بيف 3,  3الموحتاف رقما ) 1,4:  3,7( وأعراضيا تتراوح ما بيف 9, 1)الموحتاف رقما 

 (9,  4سـ الموحتاف )رقما 91,1:  99
مى وليذه األحجاـ واألوزاف صمة وثيقة بالوظيفية مف حيث كوف المسرجة مف الطراز الذي سوؼ يوضع ع

األرض مباشرة, أو يوضع عمى حامؿ قصير أو طويؿ بائف الطوؿ حتى أنو ليصؿ إلى نصؼ المتر 
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( أـ أف المسرجة سوؼ توضع داخؿ كوة في جدراف البناء, أـ أنيا سوؼ تعمؽ 91,  93)الموحتاف رقما 
 (.99ويدؿ عمى ذلؾ مقبضيا العمودي المثقوب والذي كاف تدخؿ فيو سمسمة التعميؽ )لوحة رقـ 

ذا نظرنا إلى قواعد المسارج موضع البحث نجد منيا الحمقي المنخفض كالموحات أرقاـ ) , 94, 3, 3, 4وا 
 97( ومنيا المشكؿ بييئة أرجؿ حيواف أو طائر )الموحتاف رقما 1( ومنيا المستطيؿ المنخفض )لوحة رقـ 93
( أي أف الصانع يعمـ 99, 91,  1 , 9,  7( ومنيا طراز القواعد الكأسية المرتفعة )الموحات أرقاـ 99, 

مسبقًا وظيفية المسرجة معمقة أـ محمولة أـ محفوظة داخؿ كوة أـ موضوعة عمى االرض مباشرة فيكيؼ 
 قاعدتيا لوظيفتيا.

كذلؾ تكيفت مقابض المسارج موضع الدراسة مع وظائفيا مسبقًا, فمنيا المقابض المشكمة بييئة عنؽ ورأس 
( أو تكوف المقابض 9( أو بييئة أسد )لوحة رقـ 7( أو بييئة كمب )لوحة رقـ1 , 4غزاؿ )الموحتاف رقما 

( أو 3خمقية مزودة بأكاليؿ أرابسكية أو بتماثيؿ طيور وحيوانات أو بشكؿ ىالؿ كبير مفتوح كالموحة )رقـ
 (.97( أو بشكؿ بطة )لوحة 1تشكؿ المسرجة كميا بييئة طائر )لوحة 

مخزف  –رجة فجعميا الصانع فوؽ رقبة مخروطية مرتفعة تمتد أعمى البدف أما فتحة اإلمداد بالزيت لممس
عدة سنتيمترات حتى ال تتساقط قطرات الزيت عند التعبئة عمى البدف ثـ يتراكـ عمييا التراب طبقات  –الزيت 

,  7,  4فتتسخ المسرجة ويسوء منظرىا الجمالي بعد اختفاء لونيا البرونزي الالمع الجميؿ ) الموحات أرقاـ 
( ثـ جعؿ ليذه الفوىة غطاء محكـ مف نفس المادة ولو مفصمة أو 93,  94,  99,  91,  1,  1,  3,  9

مفصمتيف, وذلؾ خشية إنكفاء المسرجة عند نقميا أو أداء وطيفتيا, وبقيت بعض ىذه المقابض )الموحات 
بقى مف ىذه األغطية تفنف  ( وفقد البعض اآلخر ودلت عميو مفصمة أو مفصمتي الوصؿ, وما9,  4أرقاـ 

 ( 9( أو بشكؿ ثمرة رماف )لوحة رقـ 4الصانع في عمؿ مقبض لو بييئة قط صغير رشيؽ )لوحة رقـ 
وتتمثؿ قمة إتقاف آداء الوظيفية في المسارج موضع البحث في إتقاء  الحرائؽ الناتجة عف المسارج البدائية 

مصدر  –دراسة كميا تقريبًا قناة الفتيؿ وفتحة اإلشعاؿ غير المطورة, وليذا جعؿ الصانع ىنا في مجموعة ال
في نياية قناة عريضة ممتدة كأنيا قارب صغير, وتعمد في ىذا االمتداد لكي يبعد مصدر الميب  –الخطر 

 حتى ال تسخف وينفجر بدف المسرجة فتحدث الحرائؽ. –بدف المسرجة  –عف خزاف الزيت 
حساب وظيفي لمثؿ ىذه التحؼ صغيرة الحجـ عظيمة النفع ويتضح مف التحميؿ السابؽ أف كؿ شيء ب
نعـ كؿ شيء بحساب وتطوير لمطرز الرومانية والبيزنطية  73والضرر في أف واحد )اإلضاءة, الحرائؽ(.

والقوطية واالسالمية المبكرة, فمنيا الطراز الذي تقترب فيو فتحتي اإلمداد بالزيت واإلشعاؿ بدرجة يسيؿ معيا 
( والطراز slipper( ومنيا طراز الخؼ )Channel( وبيف الفتحتيف تمتد قناة )49)لوحة رقـ حدوث الحرائؽ 

وكؿ ىذه  77ج ( –ب  –أ  – 44( )لوحة رقـ Candle Stickمتعدد فتحات اإلشعاؿ, والطراز الشمعداني )
ارسات أثبتت المم 79ىػ( –د  –ج  –ب  –أ  – 43الطرز السابقة, وغيرىا مف الطرز األخرى )لوحة رقـ 

 العممية عيوب عند استخداميا األمر الذي استدعى تطوير أشكاليا بما يتالءـ مع وظائفيا أمنًا وأداء.
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 -مراكز الصناعة والصناع: -رابعا :
المنطقي, فمعظميا عثر عميو في  تعد المسارج موضع البحث صناعة محمية شعبية ويؤيد ذلؾ اإلستدالؿ

 -حفائر مدف أندلسية بؿ وحفظ في متاحؼ تمؾ المدف, يتضح ذلؾ مف اإلستعراض التالي:
( Albacete( المسرجة عثر عمييا في حفائر مدينة البسيط, وحفظت في متحفيا, والبسيط )4لوحة )رقـ 

نة بوسط األندلس مشيورة بصناعة نسب إلييا اسـ صانع المسرجة )عمؿ بسيتي, عمؿ البسيتي( وىي مدي
 األسمحة والمعادف.

( Jeanوجياف أو خايف ) 73( عثر عمي المسرجة في حفائر مدينة جياف, وحفظت في متحفيا7لوحة )رقـ 
داري ميـ بحكـ موقعيا عمى مفترؽ طرؽ القوافؿ.  تقع جنوب شرؽ األندلس, وىي مركز صناعي وا 

( أي المدينة الخضراء وىي ميناء مشيور Algecirasمدينة ) ( عثر عمى المسرجة في حفائر3لوحة )رقـ 
 بإقميـ قادس جنوب شرؽ األندلس عمى بعد عشريف كيمو متر مف مدينة طريؼ.

( يقوؿ عف ىذه المسرجة الدكتور "مرزوؽ": انيا مف أجمؿ النماذج التي عثر عمييا في منطقة 1لوحة )رقـ 
ناطة, وذكر ذلؾ أيضًا "أنطونيو فرناندر" كما سبؽ أف غرناطة, وىي محفوظة بمتحؼ قصر الحمراء بغر 

 أشرت. 
 ( عثر عمى المسرجة في حفائر مدينة قرطبة عاصمة الحكـ األموي الغربي. 1لوحة )رقـ 
( وىي محفوظة بمتحؼ اآلثار في أشبيمية , Seville( عثر عمى المسرجة في حفائر مدينة )99لوحة )رقـ 

نير الوادي الكبير, وىي مدينة كبرى مشيورة بالصناعات ومنيا صناعة  وتقع أشبيمية جنوب األندلس عمى
 المعادف. 

وىكذا تعددت مراكز صناعة المسارج البرونزية في األندلس خالؿ الحكـ االموي ما بيف مدف البسيط, جياف, 
 المدينة الخضراء, غرناطة, قرطبة, أشبيميو, وغيرىا.

نما ولـ تقتصر الصناعات المعدنية في المدف  المذكورة عمى المسارج ووسائؿ اإلضاءة المعدنية فحسب, وا 
اشتيرت ىذه المدف أيضًا بكؿ أنواع األسمحة الدفاعية واليجومية ومختمؼ الصناعات المعدنية حتى أدؽ 

 71الدقيؽ منيا وىو الكستبانات )اقماع الخياطة(.
 -الزخارف والكتابات: -خامسا :

ـً مف الزخارؼ, واقتصرت تنقسـ مجموعة الدراسة مف حيث زخرف ة أبدانيا إلى قسميف, القسـ األوؿ خال تما
( أما القسـ 93, 94, 91, 1,  3,  4جمالياتو عمى شكمو ولونو وبعض الكتابات, ويمثمو الموحات أرقاـ )

( وزخارفو بسيطة مف 99, 97, 99, 1, 1, 3,  9,  7الثاني فتمثمو بقية المجموعة وىي الموحات أرقاـ )
ة اليندسية والنباتية والطيور, فالزخارؼ اليندسية تمثمت في مجموعة حزوز وخطوط فاصمة, أو الفصيم

مثمثات صغيرة متجاورة محصورة في أشرطة ضيقة, والزخارؼ النباتية تمثمت في المراوح النخيمية ولفائؼ 
ضيقة أو داخؿ  األرابسؾ والفروع النباتية المتموجة مع زخارؼ طيور صغيرة, كؿ ذلؾ محصور في أشرطة

ب(  – 1ج,  – 1جامات دائرية أو بيضية أو منفذ عمى سطح مكونات المسرجة حر طميؽ )لوحة رقـ 
وغيرىا, ويضاؼ لكؿ ما سبؽ أشكاؿ المقابض وحمياتيا وأكاليميا وما زودت بو مف تماثيؿ صغيرة مصبوبة 
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( أو بييئة أسود 9رماف )لوحة رقـ ( أو بييئة ثمرة 93, 94, 3ومضافة أو تفريغات مثقبة )الموحات أرقاـ 
( ومعظـ 91, 93, 1, 3وغزالف وكالب وقطط, وأدوات وأشعرة كاألىمة وأعمدة اإلمساؾ والحمؿ )لوحة رقـ 

ىذه الفصائؿ  الزخرفية ونوعياتيا إنما ىو مف الموروثات الفنية الرومانية والبيزنطية والقوطية الغربية ) الموحة 
ىػ( واستمر جميا مع تطويره في العصور اإلسالمية المبكرة سواء عند أمويي  –د  –ج  –ب  –أ  – 43رقـ 

 ج(. –ب  –أ  – 49, 41, 91, 91الشاـ أـ أمويي األندلس )الموحات أرقاـ 
( وبخط 4أما مف حيث الكتابات فقد نفذت بالمغة العربية في كممات وعبارات مقتضبة , فعمى الموحة )رقـ

انع أو مكاف الصناعة بعبارة )عمؿ بسيتي أو عمؿ الباسيتي( وعمى الموحة نسخي غير متقف ورد اسـ الص
( وردت بخط كوفي ذي طرؼ متقف شيادة التوحيد, والحث عمى صالة الصبح, أي أف مضموف 3)رقـ 

النص قد أستغرؽ ركنيف مف أركاف العقيدة االسالمية, شيادة التوحيد والحث عمى الصالة, ووردت كممة 
( بينما وردت عبارتي )نعمة كاممة( بالخط 91, 1, 3لكوفي المورؽ عمى الموحات )أرقاـ )بركة( بالخط ا

 (.9,  7الكوفي المورؽ عمى التحفتيف رقما )
لـ تكشؼ مضاميف ىذه الكتابات الدعائية عف معمومات تاريخية تسجيمية عف مجموعة الدراسة, كاألشخاص 

ايخ صناعتيا, وحذت في ذلؾ حذو مسارج أمويي الشاـ الذيف أمروا بصناعتيا, أو مف صنعت ليـ, أو تور 
المصنوعة مف الفخار قبؿ مجموعتي الدراسة بقرنيف أو أكثر مف الزماف, حيث وردت عمييا كممات وعبارات 

 71اهلل, بسـ اهلل, بركة, بركة مف اهلل, بارؾ اهلل في صانعو -مقتضبة مثؿ:
ىػ 999رش باألردف, صنعيا بشر بف صامد عاـ ومع ذلؾ وصمتنا مسرجة ميمة مف الفخار في مدينة ج

 71(49ـ( )لوحة رقـ 131 – 141)
( تؤرخ بالربع 4ىذا وقد تـ تأريخ مجموعتي الدراسة بناء عمى مجموعة مف األدلة والقرائف فالمسرجة رقـ )

ـ, والمسارج ) 91 – 1ىػ / 7 – 3( ترجع لما بيف القرنيف 3ـ, والمسرجة رقـ )91ىػ / 7األوؿ مف القرف 
نسبة لممجموعة األولى مف الدراسة ـ, ىذا بال99 – 91ىػ/ 9 – 7( ترجع لما بيف القرنيف 1, 3, 9, 7أرقاـ 

وىي المزخرفة بالكتابات التى تتشابو كثيرا فى سماتيا مع نظائرىا عمى شواىد القبور االندلسية التي ترجع 
إلى فترة الحكـ األموي, والتي وصمنا منيا العشرات ونكتفي ىنا باإلستشياد بشاىديف فقط مف كؿ قرف كاآلتي 

:- 
 أ ( . – 47ـ, محفوظ بمتحؼ اآلثار في بمنسيػػػػػػػة ) لوحة رقـ 179ىػ / 441شاىد قبر مؤرخ بعاـ  -9
 ب(. – 47ـ )لوحة رقـ 113ىػ / 417شاىد قبر مؤرخ بعاـ  -4
 ج ( . – 47ـ, محفوظ بمعيد فالنسيا ) لوحة رقـ 134ىػ / 341شاىد قبر مؤرخ بعاـ  -3
 د ( . – 47بأمريػػػػػكا ) لوحة رقـ ـ, محفوظ بالجمعية االسبانية 193ىػ / 379شاىد قبر مؤرخ بعاـ  -7
 أ(. – 49ـ )لوحة رقـ 9191ىػ/719شاىد قبر مؤرخ بعاـ  -9
 – 91ـ محفوظ  بمتحؼ اآلثار الوطني في مدريد ) لوحة رقـ 9141ىػ / 749شاىد قبر مؤرخ بعاـ  -3

 91ب ( .
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األندلسي , إذ عندما وقد نفذت الكتابات عمى شواىد القبور االندلسية في فترة الحكـ األموي بالخط الكوفي 
تغمب األمويوف عمى األندلس ظير ليـ خط خاص عرؼ بالخط األندلسى أو بالخط القرطبى  وانتشر في كؿ 
أنحاء األندلس, وىو مشتؽ مف الخط الكوفي المشرقي, وقد مر بعدة مراحؿ ييمنا منيا مرحمتي فترة الحكـ 

شكيؿ اإلعرابي, وكاف قميؿ الزوايا, وشديد التأثر بالخط األموي التي تميز فييا بأنو خال مف اإلعجاـ, ومف الت
الكوفي, ثـ صار شيئًا فشيئًا أكثر رشاقة مع بعض اإلنحناء واإلستدارات واإلستمدادات لحروفو األفقية, 

 99ودخمو التوريؽ والتزىير.
ناتيا بالمجموعة أما المجموعة الثانية مف المسارج والتي خمت مف الكتابات فقد تـ تأريخيا بناء عمى مقار 

األولى مف حيث المادة الخاـ المصنوعة منيا, وطرؽ صناعتيا, وأشكاليا وطرزىا, وطرؽ تنفيذ زخارفيا, 
ونوعية تمؾ الزخارؼ, بؿ وقورنت أحيانًا بمسارج برونزية أندلسية أخرى مف نفس الفترة لكنيا لـ تدرج في ىذا 

ر وغيره حتى استقر عمى تأريخيا ما أسمفناه إتفاقًا أو وكذلؾ بتماثيؿ برونزية كعقاب بيزا المشيو البحث, 
 أختالفًا أحيانًا مع بعض آراء المستشرقيف األسباف.

  -خاتمة وأهم النتائج:
وىكذا تعد وسائؿ اإلضاءة عامة في األندلس وجيًا مشرقًا مف وجوه الحضارة اإلسالمية, ففي الوقت الذي 

ندلس في العصر األموي ألالظالـ المعنوي والمادي كانت مدف ا با المسيحية غارقة فيو كانت فيو قارة أور 
يسير فييا المسافر لياًل عمى ضوء مصابيح الشوارع لمسافة أكثر مف عشريف كيمو متر, وىو ما ال تعرفو 

 أوربا باعتراؼ المؤرخيف.
 -وكاف مف نتائج دراستي ىذه اآلتي:

الفخارية والخزفية والزجاجية سيمة الكسر وال صنعت مجموعة الدراسة مف مادة البرونز ألف المسارج  -
تبقي كثيرًا مع الزمف, كما أف المسارج النحاسية سريعة الصدأ, بينما كانت مادة البرونز ذات سمات 

 أفضؿ مف غيرىا في التصنيع والتشكيؿ والزخرفة.
ب, لبالقازخارفيا صنعت مجموعة الدراسة عف طريؽ الصب, والطرؽ والسحب, والمحاـ, بينما نفذت  -

والحز, والحفر, والقطع, والتفريغ, وفي ذلؾ تنوع يدؿ عمى إتقاف المينة بكافة جوانبيا في مدف 
 األندلس.

أثبتت مجموعة الدراسة تنوع طرز المسارج البرونزية وأشكاليا عمى الرغـ مف صغر حجميا وخفة  -
 وىاتيا أو أغطيتيا.فابيا أو أو مقابضيا أو رق –مخزف الزيت  –وزنيا, سواء في قواعدىا أو أبدانيا 

أثبتت الدراسة العالقة الوظيفية بيف الطرز واألشكاؿ وتكيفيا في آداء ما صنعت مف أجمو وىو  -
اإلضاءة مف جية وحسف المظير مف جية أخرى, سواء لممعمؽ منيا أو المحموؿ أو األرضي, فقاـ 

تقاء إحداث الحرائؽ بتطوير الطرز  مة ذات القناة الممتدة, أو ذات القديالجانب الوظيفي باإلنارة وا 
وات اإلشعاؿ المتعددة أو طراز الخؼ أو غير ذلؾ, بينما تجمى الجانب الجمالي في تشكيؿ قن

المسارج بييئة حيوانات وتماثيؿ وأدوات مختمفة, حتى أف التطوير بمغ الى إبعاد فتحة اإلمداد بالزيت 
 عف فتحة اإلشعاؿ.
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ا صنعت في أكثر مف مدينة مف مدف األندلس كالبسيط, جياف, أكدت مجموعة الدراسة عمى أني -
 المدينة الخضراء, غرناطة, قرطبة, أشبيميو, وغيرىا.

أثبتت مجموعة الدراسة ثرائيا الزخرفي بما حوت مف زخارؼ ىندسية ونباتية وكتابات عربية نسخية  -
 وكوفية, مع بعض األشعرة الرمزية كاألىمة وغيرىا.

رارية بعض التأثيرات الفنية الموروثة عمى المسارج االندلسية متمثمة في التأثيرات أثبتت الدراسة استم -
 موية الشرقية )الشامية(.والبيزنطية والقوطية الغربية واألالرومانية 

االميري والخالفي وذلؾ بناء عمى عدد مف األدلة  موعة الدراسة بالعصر األموي بشقيوتـ تأريخ مج -
 الدامغة والقرائف المساعدة والمقارنات ببعض الفنوف التطبيقية وشواىد القبور المؤرخة.

لـ يكتؼ بحثي ىذا بدراسة خمس عشرة مسرجة برونزية أندلسية ومعالجة بعض آراء المستشرقيف  -
نما نشرت وألوؿ مرة التحفة رقـ ) المحفوظة بالجمعية الممكية التاريخية في مدريد, كما ( 3األسباف, وا 

نما ىو معروض دوف دراسة في مجموعات  أف معظـ مجموعة الدراسة إنما ىو لـ يدرس مف قبؿ وا 
 حفظ خاصة أو صاالت عرض لمعاديات أو المتاحؼ األسبانية.

لمعدنية االندلسية "لـ يصمنا سوى القميؿ مف التحؼ ا -يقوؿ أستاذنا المرحوـ عبد العزيز مرزوؽ: -
عادة استخداميا" لكف دراستي لمموضوع الذي بيف أيدينا أثبتت لي أف "وسائؿ   بسبب صيرىا وا 

اإلضاءة" المعدنية وحدىا في األندلس تعد بالعشرات ما بيف مسارج وثريات وتنانير وشماعد وما 
ة مف المعدف )برونز, يتصؿ بيا مف وسائؿ مساعدة كالحوامؿ وقماقـ التزويد بالزيت, كميا مصنوع

زاء ىذا العدد الكبير نحاس أحمر أو أصفر, حديد( وبعضيا  مف المعدف الممبس بالزجاج )فوانيس( وا 
أوصى في نياية بحثي ىذا بعمؿ دراسة موسعة ليذا النوع مف اآلثار المبكرة الميمة, إلتماـ حمقاتو 

لقضايا الكثيرة المتعمقة بو مثؿ قضية يف, ومعالجة ايالالحقة في عصور المرابطيف والموحديف والنصر 
تحويؿ نواقيس الكنائس اإلسبانية إلى وسائؿ إضاءة في المنشآت اإلسالمية ثـ حدوث العكس مف 

ـ, سيما وأف ىناؾ مف كتب وصنؼ 97ىػ/1ذلؾ عندما عادت ليـ الكرة عمى المسمميف منذ القرف 
  -غربية المتأخرة زمنيًا أمثاؿ:عف ىذه القضايا وتمؾ المسارج البرونزية األندلسية والم

  -"فرناندز بورتاس" في بحثو القيـ الموسوـ: 
Fernandez.puertas:- Topologia de lamparas de bronce de la al-Andalus yel 
Maghreb. Miscellanees De estudios Arabes y Hebraicos.Secion Arab. Islam. 

48. Grenade. 1999. Pp. 379-392  
 وغيره أيضًا حتى في عصور المدجنيف والمورسكييف.

 المراجع العربية واألجنبية
 -المراجع العربية: -أول  
حققو احساف عباس ,نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب-بف محمد المقرى التممسانى: أحمد -
 ـ .9111ط بيروت   ,المجمد األوؿ ,
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الشماعد المصرية في العصر العربي, رسالة ماجستير بكمية اآلداب  -أحمد حسف العمري: د.آماؿ -
 ـ.9131جامعة القاىرة, 

في تاريخ وحضارة اإلسالـ في األندلس, مؤسسة شباب الجامعة,  -د. السيد عبد العزيز سالـ: -
 ـ.9119اإلسكندرية, 

ية اإلسالمية في دكتوراة بكمية اآلداب الوظيفية في الفنوف التطبيق -د. أيمف مصطفي إدريس محمد: -
 .ـ 4197جامعة طنطا, 

الفف اإلسالمي في أسبانيا, ترجمة د. لطفي عبد البديع, د. السيد عبد  -جوميث مانويؿ مورينو: -
 ـ.9131العزيز سالـ, مراجعة د. جماؿ محمد محرز, الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة, 

الفخارية اإلسالمية مف متحؼ اآلثار األردني في عماف, رسالة  األسرجة -دانية أحمد عزاـ البدرانة: -
 .ـ 4119ماجستير بالجامعة األردنية, 

ـ أطمس الفنوف الزخرفية والتصاوير 9171كنوز الفاطمييف, القاىرة,  -د. زكي محمد حسف: -
 . ـ9193االسالمية, بغداد, 

ة حتى نياية عصر مموؾ الطوائؼ شواىد القبور األندلسية الباقي -سممى عبد الوىاب عبد الصمد: -
ـ( دراسة آثارية فنية, رسالة ماجستير بكمية اآلثار جامعة سوىاج 9114 – 191ىػ / 719 – 19)
 ـ .4191,

الرمزية الدينية في الزخرفة اإلسالمية, دراسة في ميتافيزيقا الفف  -د. عبد الناصر حسف ياسيف: -
 ـ.4113اإلسالمي, مكتبة زىراء الشرؽ, القاىرة. 

اآلثار اإلسالمية في األندلس, دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر,  -د. كماؿ عناني إسماعيؿ: -
 ـ.4197اإلسكندرية, 

موسوعة الفنوف اإلسالمية في األندلس,  -د. كماؿ عناني إسماعيؿ, د. حناف عبد الوىاب مطاوع: -
 ـ.4191دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر, اإلسكندرية, 

المدف االسبانية اإلسالمية, ترجمة مف االسبانية إليو دورو دي البنيا ,  -الباس:ليوبولد تورس ب -
 ـ.4113راجعة د. نادية محمد جماؿ الديف, د. عبد اهلل بف إبراىيـ العميد, الرياض, 

الفنوف الزخرفية اإلسالمية في المغرب واألندلس, دار الثقافة,  -د. محمد عبد العزيز مرزوؽ: -
 .ت(.بيروت, لبناف, )د

المسارج الخزفية والفخارية مف بداية العصر اإلسالمي حتى نياية العصر  -د. ميرفت عبد اليادي: -
الفاطمي مف خالؿ مجموعة متحؼ الفف االسالمي بالقاىرة, رسالة ماجستير بكمية اآلثار, جامعة 

 ـ.9111القاىرة, 
وأثرية, رسالة ماجستير  المبخرة في مصر االسالمية دراسة حضارية -نادية حسف عمى أبو شاؿ: -

 ـ.9117بكمية االثار جامعة القاىرة, 
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زخارؼ الكائنات الحية والخرافية عمى التحؼ التطبيقية في األندلس منذ  -وفاء ثابت السيد محمد: -
ـ( 9714 – 111ىػ/193 – 931عيد الخالفة األموية وحتي سقوط دولة بني األحمر بغرناطة )

 ـ .4191تير بكمية اآلثار جامعة سوىاج, دراسة آثارية فنية, رسالة ماجس
 -المراجع األجنبية: -ثانيا
- Donald.M.Baily:- Greek and Roman pottery Lamps.British Museum. 1963 
- Encarancion. Motos. Guirao:- Ceramicas De Superficie Aportacion Auna 

Tipologia.1984 
- Fernandez. Puertas.Antonio:- Candiles Egigrafiados De finales Del siglo 

11 O comienzos Del 12 Miscelanea De Estudios Arabes y Hebraicos 
24.1975  

- Fernandez.puertas:- Topologia de lamparas de bronce de la al-Andalus 
yel Maghreb. Miscellanees De estudios Arabes y Hebraicos.Secion Arab. 

Islam. 48. Grenade. 1999. 
- Gamo. Parras. Blanca:- Sabes que soy el candil De Rashiq. La Tribuna 

De Albacete.2011 
- Madrid Museo Arqueologico Nacional El splendor De los omeyas 

Corodobeses 2001 
- Torres.Balbas.leopoldo:- Candiles con soporte. Al-andalus,12 Cronica 

Arqueologica De la Espana Musulmana. 1957  
- Savge. G.A:- Concise History of Bronzes. London.1968 
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 -مواقع النت : –ثالثا 
 roma/-de-luz-https://artandalusi.wordpress.com/2017/05/02/exposicion 
 -candil-patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/el-http://www.alhambra

jimena/-de 
 https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/362001 
 -candil-patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/el-www.alhambrahttp://

montefrio/-de 
 -hispanomusulman-museo-el-Guarda-https://docplayer.es/83919360

epigrafiados.html-escandil-dos 
 -beak-andalus-al-http://acervoproductos.com/shop/en/bronzes/11

handle.html-a-as-element-ativefigur-gazelle-a-with-lamp-shaped 
 -http://noticiasdesanpablodebuceite.blogspot.com/2014/08/estudio

lucerna.html-la-sobre-arqueologico 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_Lamp_LACMA_M.2002.1.636.

jpg 
 -de-mes-del-https://www.granadaenlared.com/cultura/20131105/pieza

alhambra/-la-de-museo-el-en-noviembre 
 -spain-umayyad-lamp-oil-bronze-https://www.christies.com/lotfinder/lot/a

-1750005-10th  
 -elvira-medina-de-procedente-bronce-de-https://www.alamy.com/candil

-granada-hispanomusulman-arte-arqueologico-museo-location-x-siglo
image220239724.html-spain 

 -de-bronce-de-zoomorfo-gure/Candilhttps://www.researchgate.net/fi
-Cadiz-Fernando-San-en-hallado-califal-epoca

Fotografia_fig6_312197679 
 /art/111987https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal 
 http://www.museumwnf.org/thematicgallery/thg_galleries/database_item.ph

itemId=objects;ISL;tn;Mus01;16;enp?id=metalwork& 

https://artandalusi.wordpress.com/2017/05/02/exposicion-luz-de-roma/
https://artandalusi.wordpress.com/2017/05/02/exposicion-luz-de-roma/
http://www.alhambra-patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/el-candil-de-jimena/
http://www.alhambra-patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/el-candil-de-jimena/
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/362001
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/362001
http://www.alhambra-patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/el-candil-de-montefrio/
http://www.alhambra-patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/el-candil-de-montefrio/
https://docplayer.es/83919360-Guarda-el-museo-hispanomusulman-dos-candiles-epigrafiados.html
https://docplayer.es/83919360-Guarda-el-museo-hispanomusulman-dos-candiles-epigrafiados.html
http://acervoproductos.com/shop/en/bronzes/11-al-andalus-beak-shaped-lamp-with-a-gazelle-figurative-element-as-a-handle.html
http://acervoproductos.com/shop/en/bronzes/11-al-andalus-beak-shaped-lamp-with-a-gazelle-figurative-element-as-a-handle.html
http://noticiasdesanpablodebuceite.blogspot.com/2014/08/estudio-arqueologico-sobre-la-lucerna.html
http://noticiasdesanpablodebuceite.blogspot.com/2014/08/estudio-arqueologico-sobre-la-lucerna.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_Lamp_LACMA_M.2002.1.636.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_Lamp_LACMA_M.2002.1.636.jpg
https://www.granadaenlared.com/cultura/20131105/pieza-del-mes-de-noviembre-en-el-museo-de-la-alhambra/
https://www.granadaenlared.com/cultura/20131105/pieza-del-mes-de-noviembre-en-el-museo-de-la-alhambra/
https://www.christies.com/lotfinder/lot/a-bronze-oil-lamp-umayyad-spain-10th-1750005-details.aspx?from=salesummary&pos=132&intObjectID=1750005&sid=f79de6dc-b5de-4fe3-a5f9-7c26b6735bc6
https://www.christies.com/lotfinder/lot/a-bronze-oil-lamp-umayyad-spain-10th-1750005-details.aspx?from=salesummary&pos=132&intObjectID=1750005&sid=f79de6dc-b5de-4fe3-a5f9-7c26b6735bc6
https://www.alamy.com/candil-de-bronce-procedente-de-medina-elvira-siglo-x-location-museo-arqueologico-arte-hispanomusulman-granada-spain-image220239724.html
https://www.alamy.com/candil-de-bronce-procedente-de-medina-elvira-siglo-x-location-museo-arqueologico-arte-hispanomusulman-granada-spain-image220239724.html
https://www.alamy.com/candil-de-bronce-procedente-de-medina-elvira-siglo-x-location-museo-arqueologico-arte-hispanomusulman-granada-spain-image220239724.html
https://www.alamy.com/candil-de-bronce-procedente-de-medina-elvira-siglo-x-location-museo-arqueologico-arte-hispanomusulman-granada-spain-image220239724.html
https://www.researchgate.net/figure/Candil-zoomorfo-de-bronce-de-epoca-califal-hallado-en-San-Fernando-Cadiz-Fotografia_fig6_312197679
https://www.researchgate.net/figure/Candil-zoomorfo-de-bronce-de-epoca-califal-hallado-en-San-Fernando-Cadiz-Fotografia_fig6_312197679
https://www.researchgate.net/figure/Candil-zoomorfo-de-bronce-de-epoca-califal-hallado-en-San-Fernando-Cadiz-Fotografia_fig6_312197679
https://www.researchgate.net/figure/Candil-zoomorfo-de-bronce-de-epoca-califal-hallado-en-San-Fernando-Cadiz-Fotografia_fig6_312197679
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/111987
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/111987
http://www.museumwnf.org/thematicgallery/thg_galleries/database_item.php?id=metalwork&itemId=objects;ISL;tn;Mus01;16;en
http://www.museumwnf.org/thematicgallery/thg_galleries/database_item.php?id=metalwork&itemId=objects;ISL;tn;Mus01;16;en
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( خريطة توضح األقطار التى أثرت مسارجيا في نظائرىا بشبو الجزيرة األيبيرية في العصور  9لوحة رقـ ) 

 اليونانية والرومانية والقوطية واالسالمية المبكرة .
 roma/-de-luz-https://artandalusi.wordpress.com/2017/05/02/exposicion 

 
( , 97341برقـ سجؿ ) Albacete) ب ( مسرجة مف البرونز بالمتحؼ الباسيتى )  -أ  – 4لوحة رقـ ) 

نصيا " عمؿ ـ , وحفر عمييا بالمغة العربية بخط نسخ عبارة 91ىػ / 7ترجع الى الربع األوؿ مف القرف 
 بسيتى " .

La Tribuna de  Sabes qué soy El candil de Rashiq. -GAMO PARRAS, Blanca. :
p. 15.  Albacete. 

https://artandalusi.wordpress.com/2017/05/02/exposicion-luz-de-roma/
https://artandalusi.wordpress.com/2017/05/02/exposicion-luz-de-roma/
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ج ( مسرجة مف البرونز , بالجمعية الممكية التاريخية في مدريد , األندلس فيما  -ب  –أ  – 3لوحة رقـ ) 
 ـ , لـ يسبؽ نشرىا . 91-1ىػ / 7-3بيف القرنيف 

 
ب ( مسرجة مف البرونز في متحؼ مدينة جياف لمفنوف الشعبية , تؤرخ بما بيف القرنيف  -أ  – 7لوحة رقـ ) 

 ـ , حفر عمييا عبارة بالخط الكوفى نصيا " نعمة كاممة " .99-91ىػ / 7-9
Andalus, XII, -Torres Balbás, Leopoldo (1957): Candiles con soporte, Al –

gica de la España Musulmana XL.Crónica Arqueoló 
-de-candil-patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/el-http://www.alhambra

jimena/ 

http://www.alhambra-patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/el-candil-de-jimena/
http://www.alhambra-patronato.es/elblogdelmuseo/index.php/el-candil-de-jimena/
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 7ديفيد بكوبنياجف , ترجع لألندلس مابيف القرنيف ب ( مسرجة مف البرونز بمجموعة  -أ  – 9لوحة رقـ ) 

 ـ , عمييا كتابة كوفية نصيا بركة كاممة .99 - 91ىػ / 9 -
rt/362001https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/a 

  934زخارؼ الكائنات الحية والخرافية عمى التحؼ التطبيقية في األندلس ,  لوحة  -وفاء ثابت السيد محمد :

 
-91ىػ / 9-7( , ترجع لما بيف القرنيف  (Municipal( مسرجة مف البرونز بمتحؼ مدينة  3لوحة رقـ ) 

 ـ , عمييا نقش بالخط الكوفى لكممة " بركة " .99
El Esplendor de los  Museo Arqueológico Nacional, inv. 50557. Cf.Madrid, 

 , 2001, p. 195Omeyas Cordobeses 
 
 

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/362001
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/362001
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ج ( مسرجة مف البرونز بمتحؼ قصر الحمراء بغرناطة , ترجع لما بيف القرنيف  –ب  –أ  – 1لوحة رقـ ) 

 ـ .99-91ىػ / 7-9
Candiles epigrafiados de finales del siglo Puertas, Antonio (1975): -Fernández –

XI o comienzos del XII, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, XXIV, fasc. 
1º. 

الفف االسالمى في أسبانيا , ترجمة د. لطفى عبد البديع , د . السيد عبد العزيز  -جوميث مانويؿ مورينو :
 311ـ , ص 9131, الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة , سالـ , مراجعة د. جماؿ محمد محرز 

 
ب ( مسرجة مف البرونز بمتحؼ قصر الحمراء بغرناطة , تؤرخ بما بيف  -أ  -1لوحة رقـ )            

 ـ .91-1ىػ / 7-3القرنيف 
-shaped-beak-andalus-al-http://acervoproductos.com/shop/en/bronzes/11

le.htmlhand-a-as-element-figurative-gazelle-a-with-lamp 

http://acervoproductos.com/shop/en/bronzes/11-al-andalus-beak-shaped-lamp-with-a-gazelle-figurative-element-as-a-handle.html
http://acervoproductos.com/shop/en/bronzes/11-al-andalus-beak-shaped-lamp-with-a-gazelle-figurative-element-as-a-handle.html
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, ترجع  431ب ( مسرجة مف البرونز بمتحؼ ساف روكى البمدى بأسبانيا , برقـ سجؿ  -أ  – 1لوحة رقـ ) 

 ـ.91-1ىػ / 7-3لما بيف القرنيف 
-arqueologico-noticiasdesanpablodebuceite.blogspot.com/2014/08/estudiohttp://

lucerna.html-la-sobre 
 

 
ـ , اليمنى 99-91ىػ / 7-3( مسرجتاف مف البرونز , مف األندلس فيما بيف القرنيف  99 – 91لوحة رقـ ) 

  311بمتحؼ الفف بموس أنجيموس , واليسرى بمتحؼ غرناطة برقـ حفظ 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_Lamp_LACMA_M.2002.1.636.jpg 

-de-mes-del-https://www.granadaenlared.com/cultura/20131105/pieza
alhambra/-la-de-museo-el-en-noviembre 

http://noticiasdesanpablodebuceite.blogspot.com/2014/08/estudio-arqueologico-sobre-la-lucerna.html
http://noticiasdesanpablodebuceite.blogspot.com/2014/08/estudio-arqueologico-sobre-la-lucerna.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_Lamp_LACMA_M.2002.1.636.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_Lamp_LACMA_M.2002.1.636.jpg
https://www.granadaenlared.com/cultura/20131105/pieza-del-mes-de-noviembre-en-el-museo-de-la-alhambra/
https://www.granadaenlared.com/cultura/20131105/pieza-del-mes-de-noviembre-en-el-museo-de-la-alhambra/
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ـ , اليمنى 91-1ىػ / 7-3( مسرجتاف مف البرونز , مف األندلس فيما بيف القرنيف  93 - 94لوحة رقـ ) 

  فف االسالمى واألسبانى في غرناطةبمتحؼ البصالة كريستى بمندف , واليسرى 
-10th-spain-umayyad-lamp-oil-bronze-om/lotfinder/lot/ahttps://www.christies.c
-1750005  
-siglo-elvira-medina-de-procedente-bronce-de-com/candilhttps://www.alamy.
-spain-granada-hispanomusulman-arte-arqueologico-museo-location-x

image220239724.html 

 
ـ , اليمنى مف قرطبة , 91ىػ / 7( مسرجتاف مف البرونز , مف األندلس في القرف  99 - 97لوحة رقـ ) 

 ( ومحفوظة بمتحؼ اآلثار في إشبيمية . Sevilleواليسرى مف إشبيمية ) 
-epoca-de-bronce-de-zoomorfo-https://www.researchgate.net/figure/Candil

Fotografia_fig6_312197679-Cadiz-Fernando-San-en-hallado-califal 

https://www.christies.com/lotfinder/lot/a-bronze-oil-lamp-umayyad-spain-10th-1750005-details.aspx?from=salesummary&pos=132&intObjectID=1750005&sid=f79de6dc-b5de-4fe3-a5f9-7c26b6735bc6
https://www.christies.com/lotfinder/lot/a-bronze-oil-lamp-umayyad-spain-10th-1750005-details.aspx?from=salesummary&pos=132&intObjectID=1750005&sid=f79de6dc-b5de-4fe3-a5f9-7c26b6735bc6
https://www.alamy.com/candil-de-bronce-procedente-de-medina-elvira-siglo-x-location-museo-arqueologico-arte-hispanomusulman-granada-spain-image220239724.html
https://www.alamy.com/candil-de-bronce-procedente-de-medina-elvira-siglo-x-location-museo-arqueologico-arte-hispanomusulman-granada-spain-image220239724.html
https://www.alamy.com/candil-de-bronce-procedente-de-medina-elvira-siglo-x-location-museo-arqueologico-arte-hispanomusulman-granada-spain-image220239724.html
https://www.alamy.com/candil-de-bronce-procedente-de-medina-elvira-siglo-x-location-museo-arqueologico-arte-hispanomusulman-granada-spain-image220239724.html
https://www.researchgate.net/figure/Candil-zoomorfo-de-bronce-de-epoca-califal-hallado-en-San-Fernando-Cadiz-Fotografia_fig6_312197679
https://www.researchgate.net/figure/Candil-zoomorfo-de-bronce-de-epoca-califal-hallado-en-San-Fernando-Cadiz-Fotografia_fig6_312197679
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( األيمف حامؿ مسرجة مف البرونز , بمجموعة ديفيد بكوبنياجف , مف قرطبة في  91 – 93لوحة رقـ ) 

 ـ , واأليسر بمجموعة أغا خاف .91ىػ / 7القرف 
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/111987 

 

 
ـ 91ىػ / 7( اليمنى مسرجة مف الفخار بمتحؼ قصر الحمراء بغرناطة , ترجع لمقرف  91- 91لوحة رقـ ) 

 ـ .99-91ىػ / 9-7القرنيف  مف قرطبة فيما بيف, واليسرى مسرجة مف الخزؼ  
-coleccion-la-por-viaje-luz-la-de-recorrido-El-https://docplayer.es/75966685

alhambra.html-la-de-museo-del-permanente 
p://www.museumwnf.org/thematicgallery/thg_galleries/database_item.php?id=htt

metalwork&itemId=objects;ISL;tn;Mus01;16;en             

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/111987
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/111987
https://docplayer.es/75966685-El-recorrido-de-la-luz-viaje-por-la-coleccion-permanente-del-museo-de-la-alhambra.html
https://docplayer.es/75966685-El-recorrido-de-la-luz-viaje-por-la-coleccion-permanente-del-museo-de-la-alhambra.html
http://www.museumwnf.org/thematicgallery/thg_galleries/database_item.php?id=metalwork&itemId=objects;ISL;tn;Mus01;16;en
http://www.museumwnf.org/thematicgallery/thg_galleries/database_item.php?id=metalwork&itemId=objects;ISL;tn;Mus01;16;en
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 ـ . 99-91ىػ / 9-7( تفريغ لييئات مسارج مف الخزؼ مف األندلس فيما بيف القرنيف  41لوحة رقـ ) 

ENCARNACION MOTOS GUIRAO:- CERAMICAS DE SUPERFICIE. 
APORTACION A UNA TIPOLOGIA . p.285.Fig.1-2.p.288.Fig.3 

 
( مسرجة مف الفخار بالمتحؼ األردنى في عماف , صنعت في مدينة جرش باألردف عاـ  49لوحة رقـ ) 

 ـ ( وصنعيا بشر بف صامد .131-141ىػ ) 999
ص  1مف متحؼ اآلثار األردنى في عماف , شكؿ  األسرجة الفخارية االسالمية -دانية أحمد عزاـ البدارنة :

44  

 
ج ( مسارج اسالمية مبكرة صنعت مف الفخار والخزؼ بطرز الخؼ أو متعددة  -أ ب  – 44لوحة رقـ ) 

 فتحات االشعاؿ أو الطراز الشمعدانى .
ف , شكؿ رقـ األسرجة الفخارية االسالمية مف متحؼ اآلثار األردنى في عما -دانية أحمد عزاـ البدارنة :

 43,  49, لوحة  33,  91
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ىػ ( مسارج مف الخزؼ أو البرونز ترجع لمعصور الرومانية  –د  –ج  –ب  –أ  – 43لوحة رقـ ) 

 والبيزنطية والقوطية الغربية.
 Donald.M.Baily :-  Greek and Roman pottery Lamps. 
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لشواىد قبور أندلسية مؤرخة , عف سممى عبد الوىاب عبد  د ( تفريغات –ج  –ب  –أ  – 47لوحة رقـ ) 

 عمى الترتيب . 73,  39,  99,  9المرجع السابؽ , أشكاؿ رقـ  -الصمد :
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 -ب ( تفريغات لشواىد قبور أندلسية مؤرخة , عف سممى عبد الوىاب عبد الصمد : –أ  – 49لوحة رقـ ) 

 يب .عمى الترت  11,  19المرجع السابؽ , أشكاؿ رقـ 
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 الحواشي:
                                                           

 – 191ىػ/719 – 19شواىد القبور األندلسية الباقية حتى نياية عصر مموؾ الطوائؼ ) -سممى عبد الوىاب عبد الصمد:( 9
 .43ـ, ص4191ـ( دراسة آثارية فنية, رسالة ماجستير بكمية اآلثار جامعة سوىاج , 9114

 - 49ـ, ص4197اآلثار اإلسالمية في األندلس, دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر, االسكندرية,  -كماؿ عناني إسماعيؿ:د. ( 4
44 

 43نفس المرجع السابؽ, ص( 3
ـ, 9119في تاريخ وحضارة االسالـ في االندلس, مؤسسة شباب الجامعة, اإلسكندرية,  -د. السيد عبد العزيز سالـ:( 7

 411ص
 411المرجع السابؽ, ص( نفس 9
 431نفس المرجع السابؽ, ص( 3
الفنوف الزخرفية االسالمية في المغرب واألندلس, دار الثقافة, بيروت, لبناف )د.ت(  -د. محمد عبد العزيز مرزوؽ:( 1

صناعات التحؼ وال -ولممزيد عف الصناعات المعدنية األندلسية يمكف الرجوع الى د. حناف عبد الفتاح مطاوع: 917, 931ص
ـ( رسالة دكتوراة 9714 – 194ىػ/111 – 931المعدنية األندلسية منذ قياـ الدولة األموية حتى سقوط مممكة بني األحمر) 

 ـ.9113بكمية االداب جامعة االسكندرية, 
  .93, سورة النبأ آية 39, سورة الفرقاف آية 93, سورة نوح آية 73( سورة األحزاب آية 1
األسرجة الفخارية االسالمية مف متحؼ اآلثار األردني في عماف, رسالة ماجستير بالجامعة  -لبدرانة:دانية احمد عزاـ ا (1

 3ـ, ص 4119األردنية ,
الشماعد المصرية في العصر العربي, رسالة ماجستير كمية اآلداب جامعة القاىرة,  -د. آماؿ أحمد حسف العمري:( 91

 91ـ, ص9131
ارج الخزفية والفخارية مف بداية العصر االسالمي حتى نياية العصر الفاطمي مف خالؿ المس -د. ميرفت عبد اليادي:( 99

 917ـ, ص9111مجموعة متحؼ الفف االسالمي بالقاىرة, رسالة ماجستير بكمية اآلثار جامعة القاىرة, 
12

 ) Donald.M.Baily:- Greek and Roman Pottery Lamps.British Museum. 1963.p.11 
 9المرجع السابؽ, ص -أحمد عزاـ:دانية ( 93

14
 )Gamo. Parras. Blanca:- Sabes que soy el candil De Rashiq. La tribuna De Albacete. 2011.p. 15 

 أي لـ يطبؽ قواعد خط النسخ, بؿ أنو لـ يتقف العربية نفسيا الحتماؿ إبدالو الطاء تاء.( 99
االسبانية إليو دورو دي البنيا, راجعة "نادية محمد جماؿ سالمية , ترجمو مف المدف األسبانية اال -( ليو بولد تورس بالباس :93

 19ـ, ص4113الديف, د. عبد اهلل بف إبراىيـ العمير, الرياض, 
 (  التحفة لـ يسبؽ نشرىا مف قبؿ .91
 االسالمي, مكتبة زىراء الشرؽ,الرمزية الدينية في الزخرفة اإلسالمية, دراسة في ميتافيزيقا الفف  -د. عبد الناصر ياسيف:( 91

 71ـ,ص4113القاىرة ,
 911سورة البقرة آية ( 91
 .431 – 473المرجع السابؽ, ص -لممزيد عف الرمزية الدينية في النقوش الكتابية, راجع د. عبد الناصر ياسيف:( 41
تقع جياف جنوب شرؽ األندلس ( وجياف في المغة العربية تعني مفترؽ طرؽ القوافؿ, Jeanىي مدينة خايف باالسبانية )( 49

داري ميـ. ليوبولد تورس بالباس:  المرجع السابؽ. -وىي مركز صناعي وا 
22

 )Torres. Balbas. Leopoldo:- Candiles com soporte Al- Amdalus,X11, Cronica Arqueologica De La espana 

Musulmana Xl.1957 
23

 )ibid 
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24

 )Https//www.davidmus.dk/en/collection/Islamic/materials/metal/art/362001 

زخارؼ الكائنات الحية والخرافية عمى التحؼ التطبيقية في األندلس منذ عيد الخالفة األموية وحتي  -وفاء ثابت السيد محمد:
نية, رسالة ماجستير بكمية اآلثار جامعة ـ( دراسة آثارية ف9714 – 111ىػ/ 193 – 931سقوط دولة بني األحمر بغرناطة )

 934ـ, لوحة 4191سوىاج, 
, 437 – 433كنوز الفاطمييف, ص -سـ ولممزيد عنو انظر د. زكي محمد حسف:19سـ وطولو 919ارتفاع العقاب ( 49

 771لوحة  799ـ, ص9193وكتابة أطمس الفنوف الزخرفية والتصاوير اإلسالمية, بغداد, 
43 )(Algecirasأي الم ) دينة الخضراء, وىي ميناء مشيور بإقميـ قادس جنوب شرؽ األندلس عمى بعد عشريف كيمو مف مدينة

 طريؼ.
27

 )Madrid Museo Arqueologico Nacional, El splendor De Los omeyas Cordobeses. 2001.p.195 
 913ص 994المرجع السابؽ, شكؿ  -د. محمد عبد العزيز مرزوؽ:( 41

29
  )Fernandez. Puertas. Antonio:- Candiles Epigrafiados De finales Del Sigo o comienzos Del Muscelanea De 

Estudios Arabes y hebraicos. 1975 Fasc.1 
30

 )Http://acervoproductos.com/shop/en/bronzes/11-al/andalus-beak-shaped-lamp-with-a-gazelle-figurative-element-

as-a-handle.html 
31

 )http://noticiasdesanpablodebuceite>blogspot.com/2014/08/estudio-arqueologico.sobre-lag-lucerna.html 
32

 )https://commons.wikimedia.org/wiki/file:oil-lamp-lacma-m.2002.1.636.JPG 
33

 )https://www.granadaenlared.com/cultural20131105/pieza-del-mes-de-noviembre-en-el-museo-de-la-althambral 
34

 )https://www.christies.com/lottinder/lot/a-abronze-oil-lamp-umayyad-spain-10th-1750005  
35

) https://www.alamy.com/candil-de-bronce-prcedente.de-medina-elvira-siglo  
تقع إشبيميو بجنوب األندلس عمى نير الوادي الكبير, وىي مف المدف الكبرى والمشيورة بمختمؼ الصناعات ومنيا صناعة ( 33

 المعادف. 
https://www.researchgate.net/figure/candil-zoomorlo-de-bronce-de-epoca-calilal-halladi-en-san-fernando-cadiz-

fotogradia-fig6-312197679 
37

 )https://www.davidmus.dk/en/collection/islamic/materials/metal/art/111987 
نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب, حققو احساف عباس ,المجمد  -( : المقرى ) أ حمد بف محمد المقرى التممسانى (31

,  , كاف الكتاب العرب يعبروف عف البرونز  بالبرونز,واحيانا ب"الصفر" اذا 411,ص 933ـ , ص9111األوؿ , ط بيروت  
لممزيد أنظر أولكر ونحاس ولو خمط بمعادف أخرى يطمؽ عميو "النحاس األبيض"أو "النحاس األصفر  1كاف سبيكو مشتركو

تطور فف المعادف األسالمى  , ترجمة  وتقديـ وتعميؽ الصفصافى , أحمد القطورى , ط المجمس األعمى لمثقافو ,  -أرغيف  :
 ,     11ـ ص4119ت

Savge.G.A:- Concise History ol Bronzes.London.1968.p.17 
39

 )ibid, p.18 
40

 )Kelkar.D.G:- Lamps Of india. Delhi.1961 
41

 )Encarancion.Motos. Guirao:- Ceramicas De Super ficie Aportacion Auna Tipologia. 1984.pp.285-288,Figs.1,2,3 
المبخرة في مصر اإلسالمية دراسة حضارية وأثرية, رسالة ماجستير بكمية اآلثار جامعة  -نادية حسف عمى أبو شاؿ:( 74

 99ـ, ص9117القاىرة, 
الوظيفية في الفنوف التطبيقية اإلسالمية في ضوء نماذج مف  -( ولممزيد يمكف الرجوع إلى د. أيمف مصطفي إدريس محمد:73

  139ـ ص4197ـ( رسالة دكتوراه بكمية اآلداب جامعة طنطا, 9119 – 379ىػ/ 9441 – 49مصر اإلسالمية )
 34, 49لوحة  ,33, 91المرجع السابؽ, شكؿ  -دانية أحمد عزاـ البدارنة:( 77

45
 )Donald.M.Baily:- op.cit. 

46
 )Torres. Balbas. Leopoldo:- op.cit. 

الكستباف ىو قمع الخياطة يضعو الخياط في أصبعو ليقيو وخز اإلبر, وصمنا مجموعة منيا مصنوعة مف البرونز في ( 71
 مدينة قرطبة وغيرىا.
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وعة الفنوف اإلسالمية في األندلس, دار الوفا لدنيا الطباعة موس -د. كماؿ عناني إسماعيؿ, د. حناف عبد الفتاح مطاوع:
 .779ـ, ص4191والنشر, االسكندرية, 

 911المرجع السابؽ, ص -دانية أحمد عزاـ البدرانة:( 71
  44,ص 1نفس المرجع السابؽ, شكؿ ( 71
, 9الترتيب, وأشكاؿ رقـ  عمى 31, 33, 49, 99, 1, 9المرجع السابؽ, لوحات أرقاـ  -سممى عبد الوىاب عبد الصمد:( 91
 عمى الترتيب. 11, 19, 73, 39, 99
 .371 – 377نفس المرجع السابؽ, ص( 99
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المنفذة عمى لوحين رخاميين بمتحف طوبقابي الوقفية دراسة ونشر لمنقوش الكتابية 
 "دراسة أثرية فنية" باستانبول

 سيام عبداهلل جاد /د                                                     
 جامعة المنيا –كمية األداب  -مدرس كتابات أثرية بقسم اآلثار

 ممخص البحث :
عمى العديد من الموحات الكتابية اآلثرية المنفذة عمى مواد خام متنوعة  ر طوبقابييحتوي قص

مختمف كالجص والرخام والخشب والحجر، وبمختمف أنواع الخطوط ، كالثمث والنستعميق وأيضا الطغراء ، و 
قسام المعمارية باأل المغات سواء العربية أو التركية العثمانية ، ويتناول البحث ىنا دراسة لنقشين كتابيين

بقاعة ، إحداىما نقش وقفي بمساكن األغوات بالحرممك واألخر  المختمفة التي يتكون منيا قصر طوبقابي
م( ، تمقي الدراسة ىنا الضوء عمى نصوص ٜٔـ/ـىٖٔ)، ويرجع النقشين لمقرنداخل القصرالديوان مجمس 

ية ودراستيما من حيث الشكل والمضمون ، النقشين المنفذين بالمغة التركية العثمانية ، وترجمتيا لمعرب
 . النقشين دراسة وصفية تحميميةوسيتناول البحث دراسة 

 الكممات الدالة :
 الكتابات الوقفية ، التذكارية ، الحرممك ، الديوان ، المولد النبوي ، األغوات .

 
 

موروث ثقافي وٕارث بمزيد من اإلىتمام لكونيا  ٔحظيت الكتابات اآلثرية داخل أبنية متحف طوبقابي
حضاري، من خبلل النصوص المنقوشة عمى مختمف المواد والتي ترمز إلى غرض تأسيسي أو شاىدي أو 
تذكاري أو وقفي ، وقد ركز البحث عمى الجانب الوقفي بحيث يمكننا من خبللو التعرف عمى حقيقة األحباس 

السبلطين واألمراء وأبرز الشخصيات التي وقفت لخدمة المنشئات أو المؤسسات أو األشخاص، عن طريق 
كالعمماء والفقياء وكبار األغوات وحتى عامة الناس، وقبل التعرف عمى كل ىذا يجب أن نتعرف أكثر عمى 

 تمك الكتابات والنقوش وضوابطيا ومفيوميا ، وتطور الخط وكيف تفنن فيو النقاش بتنفيذه عمى ىذه العمائر.
ىذه الدراسة، باعتبار ميدان الكتابات األثرية ميدانًا خصبًا  ومن المحفزات التي دفعتني إلجراء

وبحاجة إلى أبحاث ، أما عن االشكالية العامة ليذا الموضوع فتتمحور حول : أىمية دراسة الكتابات الوقفية 
ىذا وتختمف أنواع ومواضيع الكتابات االثرية عمى حسب موقعيا  ودورىا في ابراز بعض الحقائق التاريخية ،

ن يدون كل منجازاتو المعمارية لتبقى ألمنفذة فيو، ومناسبة كتابتيا والسبب، ىذا مما جعل المعماري المسمم ا
  شاىدة عمي مر العصور، فنجد من ىذه الكتابات:

: ىي تمك النقوش التي تتضمن نصوص بعض الوثائق أو حجج الوقف المتعمقة ٕالكتابات الوقفية
دينية ومنشأت خيرية، وتعرف كذلك باسم "الحواالت الحبسية" ، ومن  ببعض المنشأت ، في الغالب تكون

 نجد :  اأنواعي
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الوقف الديني: ىو يختص بدور العبادة وأماكن الصبلة، كالمساجد والكنائس والبيع والصوامع، وىذا النوع  -
 عرفتو جميع الشعوب منذ القدم.

حفاد واالقارب، أي ما تختص منفعتو بيم الوقف الذري أو األىمي: ىو الوقف الخاص عمى األوالد واال -
 دون غيرىم .

الوقف الخيري: وىو الوقف العام عمى أبواب الخير، من طبلب العمم والفقراء والمحتاجين، وغير ذلك من  -
 المنافع العامة .

الوقف المشروط : وىو الذي اشترط فيو موقفو شرطا، كأن اشترط أن يأكل ىو وذريتو منو، أو شرط وقفو  -
 .  ٖمعينة : كاأليتام فقط، أو بني فبلن فقط، وطمبة العمم فقط، ونحو ذلك لجية

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا  في القرآن الكريم في قولو تعالى "بشكل غير مباشر وقد ورد ذكر الوقف 
 َتَيمَُّموا اْلَخِبيَث ِمْنُو تُْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبخِخِذيِو ِإالَّ َأْن ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اأْلَْرض، َواَل 

 . ُٗتْغِمُضوا ِفيِو ، َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َغِنيٌّ َحِميٌد"
لموقف اإلسبلمي مجاالت واسعة حسب متّطمبات الحياة في رعاية المجتمع، وقد أشار النبي إلى 

إن مما »تح الطريق ألنواع تقتضييا مسيرة الحياة واتساعيا. ومن ذلك قولو : خصال كثيرة منو، وىو بمثابة ف
يمحق المؤمن من عممو وحسناتو بعد موتو: عممًا نشره، وولدًا صالحًا تركو، ومصحفًا ورّثو، أو مسجدًا بناه، 

 ٘حقو من بعد موتوأو بيتًا البن السبيل بناه، أو نيرًا أجراه، أو صدقة أخرجيا من مالو في صحتو وحياتو، تم
 ، ومجموع ما جاءت بو األحاديث عشر خصال من الوقف، وقد نظميا السيوطي بقولو : »

 عميو من فعال غير عشرِ            إذا مات ابن آد م ليس يجري                 
 وغرس النخل والصدقات تجري  عموم بّثيا ودعاء نجل                 

 وحفر البئر أو إجراء نير            وراثة مصحف ورباط ثغٍر   
 وبيت لمغريب بناه يأوي                إليو أو بناء محلِّ ذكر 
 ٙوتعميم لقرآن كريم                     فخذىا من أحاديث بحصر 

أول من أوقف لممسممين  تفاصيل أحكامو، وذكرنا ّأنو" النبي"عرف الوقف في العصر النبوي، وشرع 
ن، وأن الصحابة تسابقوا إلى ذلك، وأوقفوا أوقافًا متنوعة ، ثم تطور الوقف وتوسع في عيد سبعة بساتي

األمويين ورغب الناس في األحباس المؤسسية التي ُتعنى بدور العمم والمساجد والمبلجئ والمكتبات والسيما 
ن جانب الدولة وعدة في مصر والشام بسبب ما أغدقو الفتح اإلسبلمي، وظيرت الحاجة إلى تنظيم الوقف م

من المؤسسات الفاعمة التي تحتاج إلى إدارة خاصة لئلشراف عمييا ، وقد توسع الوقف في العصر العباسي 
وازدىر أكثر مما كان في العصر األموي، وكان االنتشار جغرافيًا في أرجاء الدولة، ونوعيًا في قطاعات 

مية بسبب ازدياد اإلقبال عميو من الناس، وشعورىم حيوية وغايات اجتماعية، بحيث أصبح لموقف تراكمات ك
 . ٚبعظيم ما يقدمون عميو من خير عميم، ودعت الحاجة إلى إنشاء ُنظم المحاسبة لوالة الوقف وُنّظاره

تولى العثمانيون مقاليد السمطة في معظم الببلد العربية اتسع تبعًا لذلك نطاق الوقف، وأقبل  عندما
في الدولة العثمانية عمى الوقف وجعموا لو تشكيبلت إدارية تشرف عميو، وامتدت السبلطين ووالة األمور 
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م( فبسطت نفوذىا عمى مساحات واسعة في عرض العالم العربي ٘ٔ/ـىـٜالدولة امتدادًا كبيرًا منذ القرن )
م الوقف وطولو، وتّقنن الوقف بُنظم مشددة بغية ضبطو وترتيبو، حيث أصدرت الدولة العثمانية قوانين نظا

م(، وُنّظمت لو سجبلت خاصة، وتبعو قانون نظام توجيو الجيات الخيرية سنة ٗٙٛٔـ/ـىٕٓٛٔسنة )
م( ، وال شك في أن ىذا التوسع الكبير كان أعظم رافد لنواحي الحياة اإلسبلمية ونموىا ٖٜٔٔ/ـىـٖٖٔٔ)

 . ٛوانتعاشيا
ية شفييًا وليس كتابيا، غير إنو بسبب وكانت أوجو االنفاق واإلدارة ليذه االوقاف ُتحدد في البدا

االخطاء والمغالطات التي كانت تحدث غالبًا فقد َدعت الحاجة إلى كتابة شروط الوقف، فكان ذلك سببًا 
لظيور ما يعرف ب الوقفيات ، والتي كانت بمثابة وثائق أو سندات خاصة بأصحاب الوقف ُيذكر بيا اسم 

افو ومصدره واألعمال التي سيصرف فييا، وكانت ىذه الوقفيات مؤسس الوقف ولقبو وأموال الوقف وأوص
 . ُٜتكتب أمام شيود وتسجل في دفاتر القضاء لتكتسب الصفة الرسمية

وحفاظا عمى الوقف كان يتم نقشو ، عمى العمائر سواء في الداخل أو عمى الواجيات في الحجر أو 
ا، حيث كانت تمك النصوص عمى العمائر الرئيسية، الرخام ، وذلك حرصًا عمييا وخوفًا من تغييرىا أو بيعي

تيدف بالدرجة األولى الى اعبلم الناس الذين يرتادون ىذه العمائر بصورة منتظمة، مضمون ىذه النصوص، 
وبالتالي يصعب العبث بيا بعد ان شاع أمرىا، وتحتوي الحجج االثرية عمى معمومات عمى جانب كبير من 

مباني والعمائر الموقوفة وصفا كامبًل يتضمن الكثير من المصطمحات الفنية األىمية، ألنيا تصف لنا ال
وقد ، ٓٔثري في معرفة شكل وتخطيط الكثير من المباني التي زالت وتيدمتوالمعمارية التي تفيد الباحث األ

يا َعرف األتراك ىذا النوع من الوقفيات المنقوشة عمى مواد صمبة قبل العصر العثماني حيث ظيرت نماذج
األولى في عصر السبلجقة في ببلد األناضول حيث نقشت بعض أسطر وقفية المدرسة البرجية 

م( عمى سطح األروقة التي تقع في الجانب االيمن من صحن ىذه المدرسة ، أما عن ٕٔٚٔ/هـٓٚٙبسيواس)
م( ٔٔٗٔـ/هٗٔٛنماذجيا األولى في العصر العثماني فتعتبر وقفية دار إمارة يعقوب جمبى بمدينة كوتاىيا )

ـ/ هٕٓٛأول وقفية حجرية تصمنا من ىذا العصر، يمييا التي ظيرت بدار إمارة "بايزيد باشا" بمدينة أماسيا )
 . ٔٔم(ٛٔٗٔ

 يةالوقف ةاستمر نقش مثل ىذه الوقفيات عمى مواد صمبة حتى نياية العصر العثماني، ومنيا الموح
 تحف طوبقابى والتي يتم دراستيا وتحميميا ألول مرة . بمبالحرممك،  مساكن األغواتب التيموضوع الدراسة 

تضم  ٕٔىذه الوقفية مستطيمة الشكل من الرخام الممون بالحفر البارز بخط الثمث النقش األول : -
عشرة بحور كتابية عمى شطرين ، الجزء العموي لموحة ُمزين بزخرفة األكنتس ، بينما تنيي الموحة من أسفل 

 ا زخرفة أوراق نباتية متصمة بوردة سداسية من األجناب الثبلثة .بزخرفة الستائر يحيط بي
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 نص الوقفية بالمغة التركية العثمانية السطر

 غروش بك التي ايجون شريف مولد قرائت اغانك داود اغالرندن 13ىمايون حرم 1

 شكربيا وشربت بيا شكر دانو غروش يوزالمي سندن وغمو وضع اوقفنو كتخدا 2

 بيا وكاغد وقيوة غروش اون شكربيا وكولبو غروش بش ييكرم يوز 3

 وباش اغايو دار وخزينة السعادة ودار غروش اون اغاجي وعود غروش يكرمي 4

 بيا طبمو برر برداق اوجر الالسنو واوضو اغايو غالمي قبو باشي ويايال اغايو غالمي قبو 5

 غروش اوج اون فندييوا شيخ غروش المي شكربيا دانو اغالره عجمي غروش سكسان 6

 نوبتجيمره غروش يكرمي خوانمره عشر غروش بش اون افندييو خوان مولد 7

 غروش اوتوز متولميو غروش بش اون جيمره قيوه طبخ غروش اون ساقيمره غروش اون 8

 بويمو ايدوب غروش يوز التي جمعا   غروش ايكي اون جابيو غروش اوتوز وكاتبنو 9

 1241 سنة ر غره رايممشد وتعيين شرط 11

 ترجمة نقش الوقفية :
 قرش آالف بستة الشريف، النبوي المولد ُقراء أجل منسمطاني ... ال الحرم أغاوات أحد أغا داود تبرع -ٔ
 السكر لثمن قرشاً  وخمسون مئة ُيخصص أرباحيا ومن........ٗٔالكتخدا أوقاف في ووضعيا  -ٕ
 لمقيوة قرشاً  وعشرون، الورد  ربىم ثمن قروش وعشر، السكر شراب ثمن قرش ٕ٘ٔ ويخصص  -ٖ

 والورق.
 السعادة دار أغا من لكل قرشاً  ثمانين وتوفير العود، لشجر قروش وعشر  -ٗ
 وطبمو بردات ثبلث ثمن الحجرة وُمعمم البوابة، وأغا والخازن، -٘
 لمشيخ السكر ثمن قرشاً  عشر العجم وثبلثة ألغوات السكر ثمن قرشاً  خمسون -ٙ
 (النوبة أصحاب) لمنوبتجية قروش وعشرة المولد، قرئمُ  لمسيد قرشاً  عشر وخمسة  -ٚ
 لممتولي قرشاً  وثبلثون ،(القيوة طابخي) القيوة لصانعي قرشاً  عشر وخمسة لمُسقاة، قروش وعشرة  -ٛ
 قرش ستمائة بمجموع قرشًا، عشر اثنى( بالجباية يقوم من) ولمجابي قرشًا، ثبلثون ولمكاتب  -ٜ

 م ـٕ٘ٛٔه/ٕٓٗٔ سنة برج غرة في والتحديد، الشرط تم وىكذا -ٓٔ
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 الدراسة التحميمية لنقش الوقفية : -
المقدمة  ى المقدمة والمتن والخاتمة ، تضمنتهقسام رئيسية في الكتابة : وأتألفت الوقفية من ثبلث 

اسم صاحب الوقف ووظيفتو ، أما المتن فقد تضمن طبيعة المال الموقوف وطبيعة صرفو ثم إدارة الوقف ، 
تمة عبارات تؤكد عمى تنفيذ الشروط المذكورة بالوقفية وتاريخ الوقفية باليوم والشير في حين تضمنت الخا

 والسنة .
ى الصحة هالوقف مثل غيره من العقود لو شروط بجب تحقيقيا، و شروط تحقق الوقف بالوقفيات: -

وكان لكل  يجب أن تتوافر وىي الواقف والموقوف والموقوف عميو والصيغة ، ركان الوقف التيأوالنفاذ، و 
ربعة قد تحققت، ركان األ، وبالتطبيق عمى ما ورد في كتابات ىذه الوقفية نجد أن األحكاماً أو  منيا شروطاً 

 وقد جاءت عمى النحو التالي :
الواقف وىو صاحب الوقف أو المال الذى حبسو بإرادتو لجية أو لجماعة محددة ، وقد  الركن االول:

وقد اشترط في الموقوف أن  : الموقوفالركن الثانيوىو "داود أغا" ، ثم  تضمنت كتابات الوقفية اسم واقفيا
وأن ال يتعمق حق الغير فيو ، وىذا ما ورد في كتابات الوقفية والذى تنوع ما بين  يكون ممك الواقف ومعموماً 

يكون أىبًل  منيا : أن اً : الموقوف عميو وقد اشترط في الموقوف شروطوالركن الثالثالوقف النقدي والعيني ، 
لمتممك حقيقة أو حكمًا، وأن تكون الجية الموقوف عمييا معمومة ، وأن يكون الوقف عمي جية ال تنقطع ، 

، أما  وقد انطبق ىذا الركن عمى ىذه الوقفية حيث تضمنت كتاباتيا ما يشير الى اسم مكان الموقوف عميو
ما إوالقول  أو فعبلً  وقف لما يدل عمى التحبيس قوالً : صيغة الوقف أو ما يقوم مكانيا ، ينعقد ال الركن الرابع

أو كناية، والقول الصريح كحبس ووقف، والقول غير الصريح كتصدق أو تبرع عمى أن يقترن بو ما  صريحاً 
توضع في أوقاف يتبعيا يدل عمى الحبس ، يتضح من كتابات الوقفية بأنيا اشتممت عمى صيغة تبرع ثم 

 الكتخدا .
 النقش :مضمون كتابات  -

 من الوظيفية اتضحت ماىيتو السمطاني ، وقد الحرم أغاوات أحد أغا" إلى"داود الوقفية ىذه تنسب
 جناح بجانب غرفة في يقيمون العثماني القصر في الحرممك غاواتأ كان، فقد  اسمو يسبق الذى المقب خبلل

 الناحية من مخالفاً  بالقصر مالحري قسم إلى دخوليم يكن ولم ،بالقصر الحريم لجناح المبلصق السمطان
 أي في السمطان لقاء يمكنيم الذين األشخاص مقدمة في وكانوا ،الخصيان من كانوا أنيم حيث، الشرعية

 آغاوات بعض وكان،  الخارجي والعالم بالقصر الحريم قسم بين الوصل حمقة ويشكمون،  أرادوا كمما وقت
 الذي المعمم ىو اللو) لؤلمراء" اللو"الـ بوظيفة يقوموا أن لدرجة والثقافة العمم من عالية درجة عمى الحريم قسم

 باقية تزال ال بيا قاموا التي الخيرية األعمال بعض ليم كانت، و ( طفولتو منذ وتعميمو األمير تنشئة يتولى
 في" غاأ جعفر"و الفاتح، منطقة في" غاأ محمد"و بشيكطاش، منطقة في" غاأ عباس" فمساجد ،اليوم حتى

 . ٘ٔالحرممك آغاوات أنشأىا جميعيا كوي، قاضي طقةمن
باالضافة إلي وقف األموال كما فعل "داود أغا" وأوصى بأن ُتضع ضمن أوقاف الكتخدا ، ومن  

 النبوي بالمولد االحتفال أخذ حيث،  الشريفالنبوي  المولد في الكريم القرآن قراءة عمى لصرفأرباحيا يتم ا
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 السمطان عيد منذ العثماني القصر بروتوكوالت احد أصبح إنو لدرجة عثمانيةال التشريفات في ىامة مكانة
 بأدي في االحتفال ذاه ُيقام كان،  الثالث مراد السمطان عيد في الرسمية بالصفة وُصبغ القانوني سميمان

 جامع لمث الكبرى السمطانية الجوامع بأحد بعد فيما يقام أصبح ثم طوبقابى بقصر األغاوات جامع في األمر
 المختمفة، القصر بأقسام الصغيرة المساجد داخل مصغر بشكل ايضا يتم وكان،  الوالدة وجامع أحمد السمطان

 لو ويخصصون غرفيم أفراد مع االحتفال ىذا يشاركون األقسام بيذه العاممين وكذلك وضباط رؤساء وكان
 . الوقفية نقش خبلل من ذلك اتضح وقد،  ٙٔمنياعميو لمصرف األوقاف

 تم التي المالية المبالغوعيني: ويتمثل ذلك في  نقدى وقفمن الوقف ،  نوعين الوقفية ىذه ضمت
وذلك عمى النحو التالي: يتم تخصيص  النبوي، بالمولد االحتفال عمىمن أرباح الوقف لتصرف  صيياتخصي

 ٚٔقرشًا ثمن شراب السكر ٕ٘ٔقرشًا ثمن شراء السكر،  وخمسون مئةمبمغ لشراء المواد العينية ، تتمثل في : 
 ثمانين وتوفير، ٛٔالعود لشجر قروش عشر ، والورق لمقيوة قرشاً  وعشرون،  الورد مربى ثمن قروش ، عشر

،  ٕٔالحجرة وُمعمم ، البوابة وأغا ،ٕٓوالخازن ٜٔالسعادة دار أغا من لكل وطبمو بردات ثبلثثمن  قرشاً 
 لمسيد قرشاً  عشر وخمسة ، لمشيخ  السكر ثمن رشاً ق عشر وثبلثة ٕٕالعجم ألغوات السكر ثمن قرشاً  خمسون

 قرشاً  عشر وخمسة ،ٕٗلمُسقاة قروش ، وعشرة (النوبة أصحاب)ٖٕلمنوبتجية قروش وعشرة المولد، ُمقرئ
 . ٕ٘لممتولي قرشاً  وثبلثون ،(القيوة طابخي) القيوة لصانعي

قرش ،  ستمائة بمجموع قرشًا، عشر اثنى( بالجباية يقوم من)ٕٚولمجابي قرشًا، ثبلثون ٕٙولمكاتب 
 عمى تؤكد النقش عبارة تضمنت خاتمة، وقد  مٕ٘ٛٔ/ـىٕٓٗٔ سنة رجب غرة في والتحديد، الشرط تم وىكذا

 عمى فقط باقتصاره" ، ثم جاء تسجيل التاريخ والتحديد الشرط تم وىكذا وىي "  بالوقفية المذكورة الشروط تنفيذ
دل عمى أول الشير ، ثم حرف الراء الذي يرمز إلي شير رجب حيث ورد كممة ُغرة وىي ت ،ليجري ا التاريخ

 ىـ .ٕٓٗٔ، يمحقو التاريخ اليجري باألرقام الحسابية 
ورد بالنقش الوحدة النقدية المستخدمة وىي : غروش : إحدى العمبلت الفضية المتداولة في العصر 

كانت تنطبق عمى أنماط مختمفة من  التي grossusالكممة ُمحرف عن الكممة البلتينية  ذههالعثماني، وأصل 
، ومن التركية انتقمت إلى العربية Groschenالكممة إلى المغة التركية من األلمانية  ذههالدينار ، وقد َدخمت 

قروش والمفرد منيا قرش ، وُيعتقد أن أقدم إشارة إلى ضرب نقد فضي عثماني باسم غرش يرجع إلى بداية 
الغروش بأنيا أخف وزنا من العمبلت  هذهىـ( ، وقد تميزت ٕٓٔٔ-ٜٜٓٔ)عيد السمطان "سميمان الثاني" 

 . ٕٛاألوروبية التي كانت معروفة في التداول بنفس االسم
 الزخرفة النباتية بالنقش :

 بعض ظيرت فقد ، تنفيذىا وأسموب أشكاليا حيث في العصر العثماني من الزخارف تمك تنوعت
 الثبلثية النباتية األوراق مثل السابقة اإلسبلمية العصور فى الظيور فى ادامتد ليا كان التي النباتية الزخارف

 إلى قبل، من تنفيذىا من الشبو قريب بأسموب نفذت وقد ، وغيرىا واالكنتس النخيمية والمراوح الفصوص،
 نفذت والتي المختمفة بأشكاليا األزىار رسوم وىي العثماني الفن بيا أختص نباتية زخارف ظيرت ذلك جانب



 (9102سبتمبر ) الخامسالعذد                                                مجلة البحوث والذراسات األثرية                                                   

022 

زخرفة نقش  فى استخدمت التي النباتية الزخرفية العناصر ومن أىم كبير، حد إلى الطبيعة من قريب بأسموب
 الموحة الوقفية :

 ورقة األكنتس : "شوكة الييود"  -
ومعناىا الشوك، اسم  (Acanthus)، لفظة إغريقية أصميا أكانتوسكنتس أو أقنثوستعرف باسم األ
كثيرًا ما تنتيي بشوك، وىو نبات حشيش أوراقو جزرية  وكية ، وسمى بذلك ألن أوراقلنبات من الفصيمة الشو 

مصحوبة بثبلث بتبلت زىرية شوكية ، استخدم الرومان ىذه الورقة عن األغريق ، وجعموا أطرافيا مستديرة 
وأستخدمت لمزينة ، ثم انتقمت إلى الفن اإلسبلمي وظيرت ضمن زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة 

 ىنا في االطار العموي لموحة النقش .تمثمت ورقة األكنتس ،  ٜٕم(ٜٔٙـ/ـىٕٚ)
 : زخرفة الستائر -

 َقْومٍ  َعَمى   َتْطُمعُ  َوَجَدَىا الشَّْمسِ  َمْطِمعَ  َبَمغَ  ِإَذا َحتَّى  "  تعالى قولو في الكريم القرآن في الستر لفظ ورد
ن لَُّيم َنْجَعل لَّمْ   مصطمحات عدة وأوردت ستائر لفظة معنى ايراد عمى المغة معاجم قتاتف،  ٖٓ" ِسْتًرا ُدوِنَيا مِّ

 العنصر ىذا تسمية عمى اصطمح كما" ، كان ما كائناً  بو يستر ما الستر قيل"  مضمونيا في اختمفت نإ و 
 كضرورة العربي المعمار أوجدىا أصيمة عربية معمارية معالجة الستائر وتعد،  شبابيك لفظة المعماري

 البيت معالم إبراز ورائيا من يبغي المعماري كان التي الجمالية الناحية الي إضافة ودينية ماعيةواجت مناخية
 سفميال االطار في ىنا زخرفة الستائر تمثمت، ٖٔوالمادية االجتماعية البيت مالك ومكانة يتناسب بما الجمالية

 . النقش لموحة
 النقش الثاني :  -

 بخط، كتبت بالمغة التركية العثمانية  البارز بالحفر الممون الرخام من الشكل مستطيمة الموحة ىذه
 باستثناء البحر األخير عمى سطر واحد، ، شطرين عمى كتابي بحر اثنى عشر تضم،  الجمي ٕٖنستعميقال

ويضم في المنتصف طغراء باسم السمطان صاحب النقش داخل  األكنتس بزخرفة ُمزين لموحة العموي الجزء
 . جامة دائرية الشكل

 نص النقش بالمغة التركية العثمانية السطر

 نزاد كروبي شاه شوكت تاج شبجراغ سمطنت بخش زيب خالفت تخت زيور 1

 انقياد واجبدرايتمك فرماننو عالمو انردي امر با كيم عدلي محمود خان غازي 2

 ورشاد عقل خموص تقوا سخا ىمت مرحمت عالمك اوشاه اولمش جمع عمياسنده ذات 3

 ثراد عالي شو بسنديده طواري مربرا بيشمار عطاسي عالي ىمتي غالب ويعف 4

 مواد تسييل وابستو وراينو فكر دست شكوه اورنك شايستو عاليشاننو ذات 5
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 عباد مرادينو كزيننده ىنكام ايردي جيان قمب فرح سعيدنده ايام بولدي 6

 التناد يوم الى عالمده راولو  ياد  ايمو خير شيريار اول اولديكم موفق آثاره برنو 7

 زياد جددن اوجاغن زلفمي شادان ايمدي ده روزه مر ىمايوندن وقف ايدوب بخش 8

 الفؤاد مسرور قيمدي غروشمو اونر سائرين ايموب احسان يوز سبينو كتخدا 33جيمر بالطو 9

 مراد بر ربم اوزره مرادي اولشاسي قيمو 34قولمرين سرايا ايتدي وجود لطف مراد بر 11

 1232 شاد داراني تبر عالم شو احسان قيمدي ايمدم تحرير معجممو تاريخني واصفا 11

 ليما غفر مصطفى عزت زاده يساري 35الفقير 12

 نقش :الترجمة 
 .لمحاكم ذو الطابع المبلئكي وتاجو المرصع بالياقوت... خبلفة جميمة وسمطنة موروثة و عرش ُمزين  -ٔ
 .ضوع ألوامره وعالمو غازي خان محمود عدلي الذي يجب الخ -ٕ
الرحمة واليمة والسخاء والتقوى واإلخبلص  .....صاحب الذات العميا قد تجمعت لديو صفات الحاكم  -ٖ

 .والعقل والرشاد 
 كل أفعالو محبوبة وذو نسب أصيل ....عفوه غالب وذو ىمة عالية وعطاء ببل حدود -ٗ
 الشكاوى بفكره وآراءه ويسيل األمور المتعمقة ب......... مثال الئق لذاتو العميا  -٘
 نعم( وصل العالم لمبتغاىم في عصره )المُ  ........فرح قمب ىذا العالم في أيامو السعيدة  -ٙ
 ليذكر بالخير في الدنيا إلى يوم التناد ........ىذا األثر العظيم الذي ُوفِّقت فيو -ٚ
 وقد زاد في عطاء العسكر حتى أسعدىم ........وىب كل يوم من وقف اليمايونيُ  -ٛ
 وأضفى عمييم السرور بعاطاياه...... الجنود حاممي البمطة وقد أحسن إلى قائدي  -ٜ

 يارب أنعم عمى الحاكم بما يريده ...... أوجد المطف المبتغى لخادمى القصر -ٓٔ
 ٕٖٕٔاحسان الحاكم أسعد حاممى السبلح .....كتبو باستخدام المعجم واصفا تاريخو -ٔٔ
 . غفر ليما ٖٙالفقير يساري زاده مصطفى عزت -ٕٔ

 منقش :لالدراسة التحميمية  -
المقدمة  ى المقدمة والمتن والخاتمة ، تضمنتهقسام رئيسية في الكتابة : وأ ثبلث من نقشتألف ال

اسم صاحب النقش ، أما المتن فقد تضمن داخل جامة دائرية  ٖٚالنقش عمى ىيئة طغراءاسم صاحب 
 واسم كاتب النقش . التاريخ باألرقام، في حين تضمنت الخاتمة  وصفاتو وأفعالو

 مضمون كتابات النقش : -
بقصر  ٔٗ"الديوان مجمس" بقاعة،  ٓٗ"محمود عدلي ٜٖخان ٖٛغازي "السمطان  إلى نقشال نسبي

طوبقابي ، يتناول النقش المدح في صفات الحاكم الذي كان يتم الخضوع ألوامره وفرماناتو ، ومن صفاتو 
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، ينظر لمشكاوى الُمقدمة اليو بفكر ورشاد ، اتسم  والرشاد لوالعق واإلخبلص والتقوى والسخاء واليمة الرحمة
 في زاد وقدعصره بالنعم والعطاء ، وكان القصر الذي يحُكم منو يُوىب عميو كل يوم من وقف السمطان ، 

، وزاد في عطاء خادمي القصر ،  البمطة حاممي الجنود قائدي إلى أحسن، و  أسعدىم حتى العسكر عطاء
 مصطفى زاده يساري" الفقيرتاريخ باألرقام الحسابية ، ثم اسم كاتب النقش ، يسبقو لقب ينتيي النقش بال

" ، ثم الدعاء بالمغفرة ليم ، وقد ورد توقيع الكاتب عمى الكثير من الموحات الكتابية باألقسام المعمارية عزت
 المختمفة التي يتكون منيا قصر طوبقابي ، ومنيا : 

( ، كتابات تتوسط جدار الغرفة المواجو ٕٛٓبواجية مساكن األغوات )لوحة الموحة الرخامية الرابعة  -
مبيت خدام  ( ، كتابات تقع عمى يمين مدخلٕٕٔلممدخل الرئيسي لمبيت خدام األمانات المقدسة )لوحة 

( ، كتابات تعمو مدخل ٕٚٔ، ٕٙٔ( ، كتابات دار سك العممة )لوحتان ٖٕٔاألمانات المقدسة )لوحة 
 . ٕٗ( ٕٕٗي الخزائن )لوحة مساكن حافظ

وىناك نقش أخر لمسمطان "محمود خان " مثبت إلي اليسار من المخل األيسر لقاعة مجمس 
 . ٖٗالديوان

يشتمل النقش في مضمونو عمى لفظ وقف بالشطر األول من السطر الثامن ، ويحدد أن المكان 
لسمطان ، وعمى قائدي الجنود حاممي الذي يحُكم منو ويقصد قصر طوبقابي ، ُيوىب عميو كل يوم من وقف ا

البمطة ، والخادمين بالقصر ، والعسكر، إال إنو ال يتم اعتبار النقش وقفية ، حيث لم يحدد فييا نوعية الوقف 
 ، ولم تنطبق عميو شروط الوقف .
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 : الخاتمة والنتائج
اإلىتمام لكونيا موروث ثقافي وٕارث  حظيت الكتابات اآلثرية داخل أبنية متحف طوبقابي بمزيد من -

حضاري، من خبلل النصوص المنقوشة عمى مختمف المواد والتي ترمز إلى غرض تأسيسي أو تذكاري أو 
 .وقفي 
ركز البحث عمى الجانب الوقفي بحيث يمكننا من خبللو التعرف عمى حقيقة األحباس التي وقفت  -

ريق السبلطين واألمراء وأبرز الشخصيات كالعمماء لخدمة المنشئات أو المؤسسات أو األشخاص، عن ط
 . والفقياء وكبار األغوات وحتى عامة الناس

وأىميتو في ابراز الحقائق التاريخية واالقتصادية واالجتماعية تناول البحث أيضا الجانب التذكاري  -
 والدينية ، ودور الحاكم وصفاتو وأفعالو المؤثرة في المجتمع . والفنية
العثمانيون مقاليد السمطة في معظم الببلد العربية اتسع تبعًا لذلك نطاق الوقف، وأقبل  تولى عندما -

 . السبلطين ووالة األمور في الدولة العثمانية عمى الوقف وجعموا لو تشكيبلت إدارية تشرف عميو
و حفاظا عمى الوقف كان يتم نقشو ، عمى العمائر سواء في الداخل أو عمى الواجيات في الحجر أ -

،  الرخام ، وذلك حرصًا عمييا وخوفًا من تغييرىا أو بيعيا، حيث كانت تمك النصوص عمى العمائر الرئيسية
تيدف بالدرجة األولى الى اعبلم الناس الذين يرتادون ىذه العمائر بصورة منتظمة، مضمون ىذه النصوص، 

 . ن شاع أمرىاأوبالتالي يصعب العبث بيا بعد 
 بعض ىمية ونفوذ داخل القصر ولدى السمطان ، واتضح ذلك من خبللألغوات الحرممك أ كان -

 محمد"و بشيكطاش، منطقة في" غاأ عباس" فمساجد ،اليوم حتى باقية تزال ال بيا قاموا التي الخيرية األعمال
، باالضافة  الحرممك آغاوات أنشأىا جميعيا كوي، قاضي منطقة في" غاأ جعفر"و الفاتح، منطقة في" غاأ

 لصرفقف األموال كما فعل "داود أغا" وأوصى بأن ُتضع ضمن أوقاف الكتخدا ، ومن أرباحيا يتم اإلي و 
 . الشريفالنبوي  المولد في الكريم القرآن قراءة عمى

 إليو داخل القصر . ُتوكل التي واألعمال الوظيفية بووالقا الواقف هيةما عمى الضوء الدراسة القت -
 بروتوكوالت احد أصبح إنو لدرجة العثمانية التشريفات في ىامة مكانة النبوي بالمولد االحتفال أخذ -

،  الثالث مراد السمطان عيد في الرسمية بالصفة وُصبغ القانوني سميمان السمطان عيد منذ العثماني القصر
 بأحد بعد فيما يقام أصبح ثم طوبقابى بقصر األغاوات جامع في األمر بأدي في االحتفال ذاه ُيقام كان

 . الكبرى السمطانية لجوامعا
 فيىنا  تمثمت والتيتو ، بوقفي الواقف اهيحدد كان التي المختمفة الصرف جوأو  عمى التعرف أمكن -

 منيا تألف التي األقسامبو حتفال باال العاممين وعمى الكريم القرآن وقراءة االحتفال بالمولد النبوي الشريف
 العجم ، والشيخ  وُمقرئ الحجرة ، وأغوات وُمعمم البوابة ، وأغا السعادة ، والخازن، دار أغا، ومنيم : القصر
 ، ، والكاتب والمتولي ،(القيوة طابخي)القيوة  وصانعي ، والُسقاة ، (النوبة أصحاب) والنوبتجية المولد،

 . (بالجباية يقوم من) والجابي
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، والتي  مٜٔ القرن خبلل المستخدمة النقدية ةالوحد عمى التعرف ةالوقفي هذه دراسة من اتضح -
 . إحدى العمبلت الفضية المتداولة في العصر العثمانيتمثمت في الغروش )القروش( 

زخرفة األكنتس ،  : الوقفية الموحة نقش زخرفة فى استخدمت التي النباتية الزخرفية العناصر أىم -
 . ثةسداسية من األجناب الثبل اتدييحيط بيا أوراق نباتية متصمة بور وزخرفة الستائر 

" ، عمى الكثير من الموحات الكتابية باألقسام المعمارية عزت مصطفى زاده يساريورد توقيع الكاتب " -
المختمفة التي يتكون منيا قصر طوبقابي ، وعمى الرغم من خمو النقش الوقفي من توقيع الكاتب، إال أنو 

 نفس الكاتب . بمقارنة أسموب وطريقة تنفيذ كتابة النقشين ، يمكن نسبتيا أيضا إلي
ورد بالنقش الثاني بعض القاب العاممين بالقصر الذين خصيم السمطان بالوقف واليبات ، ومنيم:  -

 العسكر ، وقائدي الجنود حاممي البمطة ، وخادمي القصر ، وحاممي السبلح .
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 الصور والموحات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوحة نقش "داود أغا" ، مسكن األغوات بالحرممك (ٔلوحة )
 استانبول ، نقبًل عن : -قابي طوبقصر 

Ortayli, ILbert; Topkapi palace Milestones in 

Ottoman History, p.67 
 
 

 لوحة نقش "غازي خان محمود عدلي" ، قاعة مجمس الديوان (ٕلوحة )
 بًل عن :استانبول ، نق -قابي طوبقصر 

Ortayli, ILbert; Topkapi palace Milestones in Ottoman History, p.49 
 
 

 ن "غازي خان محمود عدلي"طغراة السمطا (ٖلوحة )
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 نقش "داود أغا" ، مسكن األغوات بالحرممك (ٔ) نقش
 عمل الباحث

 

 نقش "غازي خان محمود عدلي" ، قاعة مجمس الديوان (ٕ) نقش
 عمل الباحث

 

 طغراة السمطان "غازي خان محمود عدلي" (ٖ) نقش
 عمل الباحث
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 :المصادر والمراجع
 القرآن الكريم  -
م ، مادة ٕٓٓٓ، بيروت ٔه( : لسان العرب، دار صا در، طٔٔٚابن منظور، محمد بن مكرم )ت -

 )وقف(. 
إيشيرلي، محمد : " نظم الدولة العثمانية" ، كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ، تقديم/ أكمل الدين  -

 م .ٜٜٜٔاحسان أوغمي ، مركز التاريخ والفنون والثقافة االسبلمية ، استانبول 
األنسى، محمد عمى: قاموس المغة العثمانية ، الدرارى البلمعات في منتخبات المغات، دار المعارف،  -

 مٜٓٓٔبيروت 
لعربية، القاىرة ، دار النيضة ا ٕالباشا ، حسن : األلقاب اإلسبلمية في التاريخ والوثائق واآلثار ، ط -

 م .ٜٛٚٔ
بركات ، مصطفى : األلقاب والوظائف العثمانية، دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح  -

 .م ٕٓٓٓالعثماني لمصر حتى إلغاء الخبلفة العثمانية ، دار غريب ، القاىرة 
 م .ٜٗٛٔ، دار الفكر، دمشقٔبينسي ، عفيف : الخط العربي ، ط -
، مكتبة لبنان ، بيروت  ٔم مصطمحات الخط العربي والخطاطين ، طالبينسي ، عفيف : معج -

 م .ٜٜ٘ٔ
الجمل، أحمد محمد عبد العظيم : دور نظام الوقف اإلسبلمي في التنمية االقتصادية المعاصرة، دار  -

 م .ٕٚٓٓالسبلم، القاىرة 
 م  .ٕٚٓٓة الحسيني ، فرج : النقوش الكتابية الفاطمية عمى العمائر بمصر ، مكتبة اإلسكندري -
حميم ، ابراىيم بك : تاريخ الدولة العثمانية العمية، المعروف بكتاب التحفة الحميمية في تاريخ الدولة  -

 م .ٜٛٛٔالعمية، مؤسسة الكتب الثقافية 
، تصحيح/ محمد ٔه( : أحكام األوقاف، طٕٔٙالخصاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني )ت -

 م .ٜٜٜٔمية، بيروتعبد السبلم شاىين، دار الكتب العم
الخطيب ، مصطفى عبد الكريم : معجم المصطمحات واأللقاب التاريخية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  -

 م .ٜٜٙٔ
ىـ( : شرح المواىب المّدنية بالمنح ٕٕٔٔمحمد بن عبد الباقي بن يوسف المالكي )ت الزرقاني،  -

 م .ٜٜٙٔ، دار الكتب العممية  ٔالمحمدية، ط
 م ٕٔٓٓاتحاد الكتاب العرب، دمشق مة الخط العربي من المسند إلي الحديث، شوخان ، أحمد : رح -
ىـ( : الجامع الصغير في أحاديث البشير ٜٔٔالسيوطي، جبلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت -

 ( .ٜٕٚٗالنذير، دار الفكر، بيروت، حديث رقم )
مطبوعات مكتبة الممك فيد  سييل: المعجم الموسوعى لممصطمحات العثمانية التاريخية، صابان، -

 م ٕٓٓٓالرياض الوطنية،
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 م .ٕٔٓٓالصاوي، أحمد : النقود المتداولة فى مصر العثمانية ، مركز الحضارة العربية  -
عفيفى، محمد : األوقاف والحياة االقتصادية فى مصر فى العصر العثماني، الييئة المصرية العامة  -

 م .ٜٜٔٔلمكتاب، القاىرة 
 م .ٜٜ٘ٔ، مكتبة العبيكان، الرياض ٔدرعية قاعدة الدولة السعودية األولى، طالعيسى، محمد: ال -
 م .ٖٜٛٔفريد بك ، محمد: تاريخ الدولة العمية العثمانية، دار النفائس، بيروت  -
 م .ٜٚٚٔالكبيسي، محمد عبيد : أحكام الوقف في الشريعة اإلسبلمية، مطبعة اإلرشاد، بغداد -
ان : أثر الوقف عمى الدعوة إلى اهلل تعالى، دار الوراق، بيروت المييدب، خالد بن ىدوب بن فوز  -

 م .ٕ٘ٓٓ
 األبحاث :

حسانين ، إبراىيم وجدى : دراسة لمجموعة من الوقفيات الرخامية العثمانية محفوظة بالفناء الثاني  -
 م .ٜٕٔٓ، القاىرة  ٜٔبمتحف طوبقابى بإستنبول ، مجمة االتحاد العام لآلثاريين العرب 

ي ، إبراىيم حسين : الستائر الخشبية والحديدية لنوافذ البيوت العراقية خبلل العصر العثماني ، الجبور  -
 م .ٕٛٓٓمجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية   ٗ، العدد ٘ٔمج

، ٚٔٔعامر ، محمود : المصطمحات المتداولة في الدولة العثمانية ، مجمة دراسات تاريخية ، العدد  -
 م .ٕٕٔٓدمشق
ي ، عصام : دراسة لبعض األساطير القديمة وأثرىا عمى الزخارف النباتية في فنون وآثار الفرماو  -

 م  .ٕ٘ٓٓ،  ٚ٘المسممين ، مجمة اآلداب والعموم اإلنسانية ، كمية اآلداب ، جامعة المنيا ، العدد 
 الرسائل العممية :

خرفية تجمع بين زخارف بخش ، منى: االستفادة من مفيوم ما بعد الحداثة إلى ابتكار تصميمات ز  -
     م .                                                                                                                          ٕٚٓٓفنون بعض الحضارات المختمفة ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الفنية المممكة العربية السعودية 

 م .ٜ٘ٛٔجامعة القاىرة  –د عمي حامد : رسالة ماجستير ، كمية األداب بيومي ، محم -
السايح ، شيماء محمد : الكتابات األثرية بأبنية قصر طوبقابي باستانبول ، "دراسة فنية أثرية" ،  -

 م .ٕٗٔٓجامعة حموان  –رسالة دكتوراه ، قسم اآلثار والحضارة ، كمية  األداب 
ثرية في الغرب الجزائري، رسالة دكتوراة ، جامعة أبي بكر بالقايد ، العمري، يحياوي: الكتابات األ -

 م ٕ٘ٔٓتممسان 
 المراجع األجنبية :

- Gerard A. Persoon, "Agarwood: the life of a wounded tree"; www.iias.asia, Retrieved 25-12-2017 

- Ortayli, Ilber : Topkapi Palace "Milestones in Ottoman History, Istanbul 2008, p.49-50 . 
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 حواشي البحث:

                                                           

م( ، وقد ظل ىذا القصر مقرا إلقامة ٛٚٗٔ-ٕٚٗٔ"محمد الفاتح" في الفترة ) السمطانقصر طوبقابى الى عيد  يرجع تشييد( 7
السبلطين العثمانيين لمدة أربعة قرون، تألف القصر من الناحية المعمارية من ثبلث أقسام أساسية ىما : "البيرون" ويقصد بو 

ية القسم الداخمي، والحرم أي دائرة الحريم ، وكان لكل قسم من ىذه األقسام أبنية القسم الخارجي، "األندرون" ويقصد بو أبن
 .تشكيبلتو الخاصة وقوانينو ونظام تعميم ومصطمحات خاصة بو 

احسان أوغمي ، مركز  الدين ، كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ، تقديم/ أكمل" العثمانية الدولة نظم: "  محمد، إيشيرلي -
 . ٘٘ٔم ، ص ٜٜٜٔفنون والثقافة االسبلمية ، استانبول التاريخ وال

( الوقف في المغة: الحبس ، وفي االصطبلح الشرعي: حبس األصل وتسبيل الثمرة، أي حبس المال وصرف منافعو في ٕ
تسمى سبيل اهلل تعالى وكان الوقف يسمى صدقة أو حبسًا، ثم شاع اسم الوقف وانتشر، وال تزال األوقاف في ببلد المغرب 

 . أحباساً 
.، الكبيسي،  م ، مادة )وقف(ٕٓٓٓ، بيروت ٔ، دار صا در، ط ( : لسان العربـىٔٔٚتابن منظور، محمد بن مكرم ) -

 . ٕٔم ، صٜٚٚٔمحمد عبيد : أحكام الوقف في الشريعة اإلسبلمية، مطبعة اإلرشاد، بغداد
 دار شاىين، السبلم عبد محمد/ تصحيح، ٔط وقاف،األ أحكام( : هٕٔٙت) الشيباني عمرو بن أحمد بكر أبو ( الخصاف،ٔ

 . ٜٖص،  مٜٜٜٔبيروت العممية، الكتب
 . ٕٚٙ آية – البقرة سورة،  الكريم ( القرآنٕ
 الفكر، دار النذير، البشير أحاديث في الصغير الجامع( : ىـٜٔٔت) بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جبلل ( السيوطي،ٖ

 . ٕٖٛص( ، ٜٕٚٗ) رقم حديث بيروت،
 دار،  ٔط المحمدية، بالمنح المّدنية المواىب شرح( : ىــٕٕٔٔ ت) المالكي يوسف بن الباقي عبد بن محمد ( الزرقاني،2

 . ٕٓ٘ص،  مٜٜٙٔ العممية الكتب

( الجمل، أحمد محمد عبد العظيم : دور نظام الوقف اإلسبلمي في التنمية االقتصادية المعاصرة، دار السبلم، القاىرة ٔ
 .  ٖٔ-ٖٓ، ص مٕٚٓٓ

 . ٓٗم ، صٕ٘ٓٓالمييدب، خالد بن ىدوب بن فوزان : أثر الوقف عمى الدعوة إلى اهلل تعالى، دار الوراق، بيروت ( ٕ
وجدى : دراسة لمجموعة من الوقفيات الرخامية العثمانية محفوظة بالفناء الثاني بمتحف طوبقابى  هيمحسانين ، إبرا( ٖ

 . ٕم ، صٜٕٔٓ، القاىرة  ٜٔلآلثاريين العرب بإستنبول ، مجمة االتحاد العام 
م، ٕ٘ٔٓالعمري، يحياوي : الكتابات األثرية في الغرب الجزائري  ، رسالة دكتوراة  ، جامعة أبي بكر بالقايد ، تممسان ( ٗ

 . ٚٗص
 . ٖ، ص وجدى : دراسة لمجموعة من الوقفيات الرخامية العثمانيةهيم ( حسانين ، إبرأ
شعره من شعر  ٕٗيذا االسم إلي مقارنة حجم خط الثمث لحجم خط الطومار الذي يبمغ سمك سن قممو ( ترجع تسميتو بٕ

 كبيرة بدرجة يحظ لمالخيل ، ويبمغ سمك سن قمم الثمث ثمثو ، أي ثمان شعرات من شعر الخيل ، ثمث سمك سن قمم الطومار، 
 القرن من اعتباراً  استخدامو وشاع ازدىر ؛ لثابتةا ونسبو قواعده وضعت عندما ولكن ظيوره، بداية عند االنتشار من

 م( .ٕٔىـ/ٙ)
؛  ٕٓٗ – ٜٖٕفضائمي ، حبيب اهلل : أطمس الخط والخطوط ، ترجمة / محمد التونجي ، طبلس لمترجمة والنشر ، ص  -

م ، ٕٛٓٓلسابعة ، السنة إٓذنون ، يوسف : خط الثمث القديم والعمائر العربية واالسبلمية ، مجمة حروف عربية ، العدد 
؛ ذنون ، يوسف: خط الثمث ومراجع الفن اإلسبلمي ، ضمن الفنون اإلسبلمية ، المبادئ واإلشكال والمضامين المشتركة  ٜص
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م ، ٜٔٛٔ؛ المسعود ، حسن : الخط العربي ، دار نشر فبلماريون ، باريس  ٚٔٔ -ٙٔٔم ،  صٜٜٛٔ، دار الفكر، دمشق 
 . ٜ٘ص 

الذي يجمس فيو النساء داخل المنزل وال يجوز دخولو ألي رجل غريب ، وكان ىناك ممن يقومون الحرممك : ىو القسم ( 2
 بمتابعة النظام واالنضباط في الحرممك ويشكمون حمقة الوصل بين الحرممك والعالم الخارجي، أال وىم "آغاوات الحرممك" .

 . ٗ٘ٔانية تاريخ وحضارة ، صمحمد : " نظم الدولة العثمانية" ، كتاب الدولة العثم ،إيشيرلي -

( الكتخذا: وتعني صاحب البيت أو رب البيت يطمق عمى الشخصيات المرموقة ، ويطمقونو الترك عمى الوكيل المعتمد، وكان 7
 سابقًا وسيطًا مابين التجار والحكومة ، ثم اعتمدتو الدولة العثمانية بمعنى أمين إذا كان عممو بالخزانة واسمو بحسب عممو .

،  مٕٕٔٓدمشق، ٚٔٔ العدد،  تاريخية دراسات مجمة،  العثمانية الدولة في المتداولة المصطمحات:  محمود،  عامر -
 . ٖٚٚص

.، عامر، محمود: المصطمحات المتداولة في الدولة العثمانية ، ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ"، صالعثمانية الدولة نظم: "محمد، إيشيرلي( ٔ
  ٖٓٛص

 . ٕٕ-ٕٔلمجموعة من الوقفيات الرخامية العثمانية ، صوجدى : دراسة  يمهحسانين ، إبرا( ٕ
 كان الشربات كان بمثابة المشروب الرئيسي ليس بين أفراد القصر فقط بل بين جميع أفراد الشعب في العصر العثماني ،( ٔ

ان في الدرجة وقد تنوعت درجاتو ، فك،  المختمفة الزىور من والمجيزة المختمفة الشربات من نوع ٖٓٓ من يقارب ما ىناك
األولى الذى يصنع من العسل أو السكر، أما الدرجات األخرى فكانت تصنع من الميمون وعصير البرتقال ، وكان في منازل 
كبار الشخصيات موظفين خصيصا يقومون بإعداد وتجييز الشربات المختمف أنواعو سنويا، كما كان ىناك مكان أو قسم 

 باسم جوليانو ، وكان ىناك موظف لمسمطان يسمى الشرباتجى أي صانع الشربات.خاص بإعداد الشربات والمربى ُعرف 
 . ٕٗص،  العثمانية الرخامية الوقفيات من لمجموعة دراسة:  وجدى يمهإبرا،  حسانين -
 ( ، ىو راتنج قاتم المون موجود بقمب خشب نبات جنس العود ، وىيagar( ، )اليندية:Agarwood( العود )باإلنجميزية: ٕ

أشجار دائمة الخضرة ومعمرة قد يصل ارتفاعيا إلى عشرين مترًا موطنيا األصمي جنوب شرق آسيا. ويحتوي العود عمى زيوت 
طيارة، تكونت بسبب إصابة الشجرة بنوع من العفن، حيث أنيا قبل اإلصابة يكون خشب قمب الشجرة خفيف نسبيا وشاحب 

ج العطري القاتم المون ردا عمى اليجوم، مما يجعل ىذا الخشب كثيف جدا وداكن المون، وعند تقدم العدوى تنتج الشجرة الراتن
 المون، ويسمى ىذا الراتنج بالعود، لمعود قيمة عالية في العديد من الثقافات بسبب رائحتو المميزة .

 - Gerard A. Persoon, "Agarwood: the life of a wounded tree"; www.iias.asia, Retrieved 25-12-2017 

( "آغا دار السعادة" أعمى رتبة في التسمسل اإلداري آلغاوات قسم الحريم ، ويقوم في الوقت نفسو بإدارة أوقاف السمطان ٖ
وعائمتو ، كما كان ىو المسؤول عن ملء الخزان الذي يشرب منو األمراء ثم إغبلقو بإحكام وتشميعو بحيث ال يمكن ألحد غيره 

 األمراء ، لذلك كان يأتي بعد الصدر األعظم وشيخ اإلسبلم مباشرة في البروتوكول.  فتحو. وذلك لضمان سبلمة 

، بركات ، مصطفى : األلقاب والوظائف العثمانية، دراسة في تطور . ٘ٙٔ"، صالعثمانية الدولة نظم: "  محمد، إيشيرلي-
  ٖٛٔم ، صٕٓٓٓدار غريب ، القاىرة  األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخبلفة العثمانية ،

خزنة دار : عن الفارسية بمعنى رئيس الصندوق أو الخزانة وىو منصب قديم يعدل وزير المالية. يستخدم لمذكور، كان  (ٗ
 يطمق في الغالب عمى القائم بالحفاظ عمى أموال كبار رجاالت الدولة .

م، ٕٓٓٓية التاريخية، مطبوعات مكتبة الممك فيد الوطنية، الرياضصابان، سييل : المعجم الموسوعى لممصطمحات العثمان -
  ٗٛص

ىو المعمم الذي يتولى تنشئة األمير وتعميمو منذ طفولتو، وكان السبلطين يخاطبون وزراءىم بيذا  اللو "معمم الحجرة" :( ٘
 االسم .
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 . ٜٙٔصابان، سييل : المعجم الموسوعى لممصطمحات العثمانية التاريخية ، ص -
صنف من خدم القصر من الزنوج ، ارتقوا الي الدرجة الثانية وكانوا يتميزون عن غيرىم بأخذ قسط من الراحة ، وكان ( ٙ

 المتميز في عممو عمى أقرانو يترقى حتى يصل إلي رتبة أغا دار السعادة .
 . ٔ٘ٔصابان، سييل : المعجم الموسوعى لممصطمحات العثمانية التاريخية ، ص -
 نوبتجي ، لفظ من العصر العثماني معناه الحارس أو المندوب .مفرد ( ٚ
 . ٕٙٗم ، صٜٜٙٔالخطيب ، مصطفى عبد الكريم : معجم المصطمحات واأللقاب التاريخية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  -
مماليك بمقب : لقب موظف من العصر العباسي ، ميمتو تقديم الشراب إلي الخميفة أو السمطان ، يعرف عند السبلجقة وال( ٛ

 جمدار .
 . ٖٕٗالخطيب ، مصطفى عبد الكريم : معجم المصطمحات واأللقاب التاريخية ، ص -
 المتولي : الشخص المسئول عن إدارة الوقف .( ٜ
م ٜٜٔٔعفيفى، محمد : األوقاف والحياة االقتصادية فى مصر فى العصر العثماني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة  -

 . ٙٛ، ص
تعنى الممسك بدفاتر الجباية ، وىو اسم  فاعل من كتب ، لفظ يطمق عمى كل من يقوم بالكتابة ، وأطمق عمى الخطاط ( ٔ

حتى ولو كان ممن يشتغمون بنسخ المخطوطات ، وجاءت عمى اآلثار بمعنى موظف ميمتو الكتابة بأشكاليا المختمفة ، وكانت 
في الرتبة ، وظل جوىر الصقمبي يحتفظ بمقب الكاتب حتى بعد فتحو لمصر ، وورد  الكتابة في عيد الفاطميين تمي الوزارة

 .م( ٜٔٚىـ/ٖٓٙضمن ألقابو في نقش تأسيس الجامع األزىر، )
 . ٖٛٗ-ٕٛٗم ، صٕٚٓٓالحسيني ، فرج : النقوش الكتابية الفاطمية عمى العمائر بمصر ، مكتبة اإلسكندرية  -
ٕايجارات األوقاف ، وكانت اإلدارة التي يتبعيا منظمة بشكل دقيق في الدولة العثمانية ، محصل واردات الجزية والخراج و ( ٕ

 م" .ٕٔ٘ٔ-ٔٛٗٔوبدأ استخدامو في عيد بايزيد الثاني "
.، عامر ، محمود : المصطمحات المتداولة ٚٚصابان، سييل : المعجم الموسوعى لممصطمحات العثمانية التاريخية ، ص -

 . ٖٓٛ، ص في الدولة العثمانية

.، الصاوي، أحمد : النقود المتداولة  ٜٚٔ-ٛٚٔ( صابان، سييل : المعجم الموسوعى لممصطمحات العثمانية التاريخية ، صٖ
 . ٜٗم ، صٕٔٓٓفى مصر العثمانية ، مركز الحضارة العربية 

ن وآثار المسممين ، مجمة اآلداب الفرماوي ، عصام : دراسة لبعض األساطير القديمة وأثرىا عمى الزخارف النباتية في فنو ( ٔ
.، بخش ، منى:  ٛٔ،  ٙٔ، لوحات  ٕٖٚم ، ص ٕ٘ٓٓ،  ٚ٘والعموم اإلنسانية ، كمية اآلداب ، جامعة المنيا ، العدد 

االستفادة من مفيوم ما بعد الحداثة إلى ابتكار تصميمات زخرفية تجمع بين زخارف فنون بعض الحضارات المختمفة ، رسالة 
   .                                                                                                                             ٖٖٙم ، صٕٚٓٓمية التربية الفنية المممكة العربية السعودية ماجستير ، ك

 . ٜٓآية  -( القرآن الكريم ، سورة الكيفٕ

،  ٗالعدد،  ٘ٔمج، العثماني العصر خبلل العراقية البيوت لنوافذ والحديدية الخشبية تائرالس:  حسين إبراىيم،  ( الجبوريٖ
 . ٙٔ٘ ص، مٕٛٓٓ اإلنسانية لمعموم تكريت جامعة مجمة

 ومن والتعميق النسخ خطي بدمج التبريزي عمي مير يدي عمى م،٘ٔ-ٗٔ/ىــٜ-ٛ القرنين في إيران في النستعميق خط ظير( 2
،  قزويني حسني عماد مير بينيم ومن تطويره في آخرون خطاطون ساىم ثم النستعميق، أو التعميق نسخ تسميتو جاءت ىنا

 الجية من ارتفاعا أكثر وكأنيا فيو الكممات ، وتبدو بمرونتو أفغانستان ، يتميز وفي تركيا في خاصة النستعميق خط انتشر
 .بعضيا إلى النقاط دمج إلى الكاتب يعمد ال بحيث واضحا اإلعجام يكون اليسار، نحو قميبل تنحدر ثم اليمنى،
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.، شوخان ، أحمد : رحمة الخط العربي من  ٖ٘م ، صٜٗٛٔ، دار الفكر، دمشقٔبينسي ، عفيف : الخط العربي ، ط -
 . ٜ٘-ٛ٘م ، صٕٔٓٓالمسند إلي الحديث ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

 مرافقة باألصل ميمتيم القصور حرس من فرقة وىم،  بمطجية جمع ، البمطة حامل:  معناه،  العثماني العصر من ( لفظٔ
 العثماني العصر أخر وفي،  الطرقات في ويصحبونيا العربات دواب بأزمة يمسكون كانوا،  وحمايتين القصر نساء مواكب

 . ليم عمل ال الذين الرجال عمى المقب ىذا انصرف
 . ٘ٛص  ، التاريخية األلقابو  المصطمحات معجم:  الكريم عبد مصطفى،  الخطيب -
 يا بقوليم يخاطبونيم السبلطين وكان،  العثمانية الدولة في الخيالة عساكر من كتائب ست عمى أطمق وقد،  عبد ( لفظ يعنيٕ

  عبيدي
 . ٙٛٔص ، التاريخية العثمانية لممصطمحات الموسوعى المعجم:  سييل صابان، -
 بيا التمقب من الدين نور أكثر والتي،  الجنائزية النصوص في ورودىا يكثر التي عالىت هلل والتذلل التواضع ألقاب في ( يدخلٖ

 . "اهلل رحمة إلي الفقير العبد" يقال فكان،  وصبلح تقوى من عنو اشتير لما
 . ٕٕٗص ، مٜٛٚٔ القاىرة، العربية النيضة دار،  ٕط ، واآلثار والوثائق التاريخ في اإلسبلمية األلقاب: ، حسن  الباشا -

( ابن الخطاط يساري، مارس التدريس والقضاء وقضاء العسكر، اشتير بالتعميق الجمي ، وقد درسو عمى يد والده ٔ
 م( ونرى توقيعو عمى أكثر كتابات العمائر في إستانبول .ٜٗٛٔىـ/ٕ٘ٙٔ)ت

 . ٙٙٔص،  مٜٜ٘ٔ بيروت،  لبنان مكتبة،  ٔط،  والخطاطين العربي الخط مصطمحات معجم:  عفيف،  البينسي -
 وأصميا،  مخصوص شكل عمى واإلجازة الديواني أو الثمث بخط يكتب جميل شكل ىو “الطغرة” أو" الطغراء أو" الطرة"( ٕ

 استعمل لقبو ، وقد أو السمطان اسم فييا ويذكر غيرىا أو اإلسبلمية النقود عمى أو السمطانية األوامر في تكتب سمطانية عبلمة
 السمطان ىو استعمميا من أول وكان،  السمطانية والرسائل الفرمانات توقيع عند الطغراء شكل عمى الختم العثمانيون السبلطين

 .غازي  أورخان
:  عفيف،  .، البينسي ٕٛٔم ، ص ٜ٘ٛٔجامعة القاىرة  –بيومي ، محمد عمي حامد : رسالة ماجستير ، كمية األداب  -

 ص ش . ، والخطاطين العربي الخط مصطمحات معجم

اسم عمم مذكر عربي، معناه: المجاىد في سبيل اهلل، السائر إلى قتال العدو، والغزو في األصل: اإلغارة واليجوم. وقد ( ٖ
َتسمى السبلطين العثمانيون بقمب "غازي"، ألنيم كانوا يحاربون الغرب باسم اإلسبلم ، وقد صدرت فتوى من مشايخ اإلسبلم في 

 الثاني" لقب الغازي عرفانًا بانتصاره عمى الوىابيين واسترداده لمحرمين الشريفين في الحجاز.األستانة بمنح السمطان "محمود 
 . مٜٜ٘ٔالرياض العبيكان، مكتبة،  ٔط، األولى السعودية الدولة قاعدة الدرعية محمد: العيسى، -
بعد ذلك عمى الوالة الذين كانوا  عني أمير أو حاكم، لقب تركي كان يطمق عمى شيوخ األمراء في قبائل الترك، وأطمق( يٖ)

 . يعترفون بتبعية لسيد األسرة األعظم الذي يطمق عميو الخاقان أو القان
، م ٜٓٓٔ بيروت المعارف، دار المغات، منتخبات في البلمعات الدرارى ، العثمانية المغة قاموس: عمى محمد، األنسى -

   ٕٕٗص
 "سميم السمطان رعاية تحت ونشأ( مٗٛٚٔىــ/ٜٜٔٔإستانبول عام) في األول" عبدالحميد السمطان ابن الثاني "محمود ( ولدٗ

 بادر فقد ثم ومن الثالث" ، "سميم السمطان مقتل بعد العثماني لمعرش الوحيد الوريث اإلصبلحي، كان فكره في بو متأثراً  الثالث"
 عام العثمانية وذلك الدولة عمى سمطاناً  لثاني"ا "محمود األمير مبايعة إلى اإلصبلح حركة مؤيدي مع عالمدار" باشا "مصطفى

 إصبلح خطوات عصره شيد العثمانية، لمدولة الثبلثون السمطان ، عاماً  وعشرين أربعاً  آنذاك عمره وكان( مٛٓٛٔىــ/ٖٕٕٔ)
 أمره أصدر ت،الوق من فترة مضي وتقدير بعد مكانة من تستحقو ما إلى يدفعيا وأن العثمانية ، الدولة يوقظ أن حاول واسعة ،

 السمطان المحمدية ، سعى المنصورة بالعساكر المسمى الجيش محمو وأحلَّ  م ،ٕٙٛٔىــ/ٕٔٗٔ اإلنكشاري عام الجيش بإلغاء
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 عصره شيد العثمانية ، الدولة في واإلدارية والتعميمية، العسكرية، المؤسسات تغريب في برنامجو انتياج نحو الثاني" "محمود
 تعمير وأعاد بإستانبول،" نصرت جامع" فأنشأ اإلىمال، أصابيا التي القديمة المرافق التعمير وصيانة حركة في أيضًا نشاطا

 األوروبي المباس يشبو لباسا استحدث حيث المبلبس إصبلح عمى حتى عمل، العاصمة مساجد من وغيره" صوفيا آيا" مسجد
 العمر من والخمسين الرابعة في م وىوٜٖٛٔىــ/ٕ٘٘ٔ عام وباءبال الثاني" "محمود السمطان توفي، بالطربوش العمامة واستبدل

 المجيد . عبد السمطان ابنو وخمفو
 الكتب مؤسسة، العمية الدولة تاريخ في الحميمية التحفة بكتاب المعروف، العمية العثمانية الدولة تاريخ:  بك ابراىيم، حميم  -

 م .ٖٜٛٔ بيروت، النفائس دار، العثمانية العمية ولةالد تاريخ: محمد،  بك فريد.، ٕٙٓم ، صٜٛٛٔ الثقافية
 ورمزاً ،  العثمانية الدولة داخل البيروقراطي النظام في السمطات بأعمى مخوالً  كان الذي المجمس ىو:  اليمايوني ( الديوانٔ

 واستمر" ، الخطاب بن رعم" الخميفة عيد منذ المسممون عرفو الذي الديوان وىو،  االدارية الشئون في العثمانيين تفوق عمى
 السمطان أيام تطور ثم" ، أورخان غازي" أيام تركيا في تشكيمو اتضح،  عديدة بميام ليقوم االسبلمية الدول كافة في تشكيمو

 العسكر وقضاة األخرين والوزراء األعظم الوزير يجمس، البروتوكول لقواعد وفًقا األعضاء مقاعد ترتيب تم" ، األول مراد"
 وكان الحرب، خوض موعد يقرر الديوان وكان الحقيقي، بالمعنى اإلمبراطورية يحكم الديوان وكان،  والنشانجي ارينوالدفترد

 يتم،  الدينية بالموافقة قراًرا يصدر( دينية سمطة أعمى) اإلسبلم شيخ كان،  القرارات جميع عمى الموافقة السمطان عمى يتعين
 السمطان اعتمد إذا، لمسمطان الديوان عن تقريرا الوزراء يقدم ، الحضور قاعة في وانالدي قرارات في الثانية الخطوة اتخاذ

 .سنيا تم فقد القرارات،
 . ٔٚٔ -ٓٚٔص"، العثمانية الدولة نظم: "  محمد، إيشيرلي  -

- Ortayli, Ilber : Topkapi Palace "Milestones in Ottoman History, Istanbul 2008, p.49-50 . 

يح ، شيماء محمد : الكتابات األثرية بأبنية قصر طوبقابي باستانبول ، "دراسة فنية أثرية" ، رسالة دكتوراه ، قسم اآلثار ( السإ
 . ٕٕٙ -ٕٓ٘م ، ص ٕٗٔٓجامعة حموان  –والحضارة ، كمية  األداب 

 . ٕ٘ٗص ، ٖٕٓ( السايح ، شيماء محمد : الكتابات األثرية بأبنية قصر طوبقابي باستانبول ، لوحة ٖ
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 ة في ضوء زخارف ونقوش الجامع الكبير بمدينة تاز  الفن المريني خصائص
  م (6996 - 6996 / ـه696 - 696 )

 رامي ربيع عبد الجواد راشدد/                                            
 مدرس عمارة المغرب كاألندلس                                             

 جامعة الفيكـ –كمية اآلثار                                             
 

 ممخص :
مكانػة كرػرل  ػ  يػاريف الفػف ا بػلم  رػالمغرب األماػي س لمػا ييبػـ رػ  مػف  اػا ص لمفف المرينػ          

يشػكمت  للاػا ماتييػ  س كمػا يميػزت كػؿ مرحمػة مناػا  المغرر  س عرر مراحؿ عػدة مييارعػةغير مبركمة رالفف 
 يراينت  ياا عف المراحؿ األ رل البارقة لاا أك اللحقة عمياا .رميزات 
   مػػف أتػػـ المنشػػيت اليػػ  يعكػػس  اػػا ص تػػذا الفػػف  ػػ  مرحميػػ  المركػػرة س الجػػام  الكريػػر رمدينػػة يػػازة         

المعمػػػػارم ياػػػػدؼ الدرابػػػػة إلػػػػي ابػػػػيجل  بػػػػمات الفػػػػف س ـ ( س كلاػػػػذا 6996 - 6996 / ػتػػػػ696 - 696)
كتػػػؿ كػػػاف ذا اػػػمة رمػػػا بػػػرق  مػػػف  نػػػكف رػػػلد المغػػػرب األماػػػي  ػػػلؿ مػػػة نشػػػكي  كيككينػػػ  س المرينػػػ   ػػػ  مرح

العاػريف المرارطػ  كالمكحػػدم ي كأي ػا ك تػػؿ كػاف لػػ  يػكثير عمػي مػػا لحقػ  مػػف  نػكف ذلػػؾ العاػر المرينػػ  ي 
الفػػف  أكجػػ  مػػف يػػكثيرات الفػػف األندلبػػ  عمػػيالكريػػر رمدينػػة يػػازة ك تػػؿ يعكػػس ز ػػارؼ كنقػػكش الجػػام   كأ يػػران 

 المرين     يمؾ المرحمة المركرة ي 
 الكممات الدالة :

 .الجام  الكرير  -6
 يازة . -9
 الفف المرين  . -3
 الز ارؼ النرايية . -4
 الز ارؼ الاندبية . -5
 النقكش الكيارية . -6
 اليكثيرات األندلبية . -7
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 نقػػػاضـ ( س عمػػػي أ6464 – 6969/  ػتػػػ869 – 668مامػػػت الدكلػػػة المرينيػػػة رػػػالمغرب األماػػػي )         
ت راػػػـ  ػػػ  كامعػػػة ـ ( س رعػػػد الازيمػػػة الكرػػرل اليػػػ  حم ػػػ6969 – 6645/  ػتػػػ668 – 546دكلػػة المكحػػػديف ) 

المكحدية  دكلةاا يادع كرير    أركاف الميـ ( س كالي  يريب ع6969/  ػت669) عاـ قاب ررلد األندلس الع  
 . (6)دكي  المغرب كاألندلس ركؿ مف ع  

س كحكػػػاـ المكحػػديف رػػػرلد المغػػػرب  (9)منػػذ ذلػػػؾ اليػػاريف مامػػػت المناكشػػات كالحػػػركب رػػيف رنػػػ  مػػريف         
ـ ( س 6986 – 6969تػ / 685 – 668يكبؼ يعقكب رف عرد الحؽ )  أرك األماي س إلي أف يمكف األمير

س  (3)(  ـ6969تػػ / 668كذلػؾ عػاـ ) س دركس س كد ػكؿ حا ػرياـ مدينػة مػراكش  أرك مف ميؿ آ ر ممككاـ
 دكلة المكحديف ليقـك دكلة المرينييف . بقطتكراذا 

يكبؼ يعقكب رف عرد الحؽ المرين  المؤبس الحقيق  لمدكلة المرينيػة رػالمغرب  أركالحدث كاف  ذلؾل        
 كيمكػػف مػػف إحػػػرازمػػػف رنػػ  مػػريف غػػزا رػػػلد األنػػدلس س  حػػاكـكػػاف أكؿ  قػػد األماػػي س كمػػف ناحيػػة أ ػػػرل س 

س كمػػا أبػػس رػػالجزيرة ال  ػػرا  مػػف أرض األنػػدلس مدينػػة جديػػدة  (4)عمػػي الناػػارل تنالػػؾ  انياػػارات كرػػرل
س أما    المغػرب س  (5)كغير ذلؾ مف المرا ؽ  جامعان  س كمبجدان  بمطانية كم شكران  ي ة " س راا داران عر ت رػ " الر ن  

س كتػ   (6)ـ ( 6976تػ / 674مكاـ مدينة  اس س كذلؾ عاـ )  قد ماـ كذلؾ ريكبيس مدينة جديدة رحا رة م  
ز رػػ  تػػذا راػػا أي ػػا دارم الممككيػػة كمبػػجدتا الجػػام  س ككػػاف ممػػا يمي ػػارينػػي س  (7)المعرك ػػة رػػػ "  ػػاس الجديػػد " 

) س كأف منرػػػرم كػػػاف مػػػف عمػػػؿ المعمػػػـ الغرناطشػػػ   (8)الجػػػام  أنػػػ  مػػػف رنػػػا  أبػػػرل الػػػرـك مػػػف رػػػلد األنػػػدلس 
ك يكبػػؼ يعقػػكب رػػارف الحػػاج ا شػػريم   ػػ  عمػػؿ أحػػد الػػدكاليب ) س كمػػا ابػػيعاف أرػػ (9)الراػػاع الغرنػػاط  ( 

 . (66)الجديدة الممكية البكان  ( الكررل ريمؾ المدينة 
ػػ أرػػكي ػػك   األميػػر          ـ ( س 6986تػػػ / 685دكة األنػػدلس عػػاـ ) يكبػػؼ يعقػػكب رػػالجزيرة ال  ػػرا  مػػف ع 

ا يمت ل  الريعة  ػرط الثغػكر ( س كلم   ـ6366 – 6986تػ / 766 – 685يعقكب يكبؼ )    ركي  لكلدم أر
عمػي المنػاك يف لػ   كيمكػف مػف الق ػا س  دكة مػف أرض المغػربثـ جاز إلي رػر الع ػس كالحامية ركرض األندلس 

س ككػػذلؾ  (69)س كمػػا كانػػت لػػ  كمػػا   كحػػركب مػػ  جيرانػػ  مػػف رنػػ  عرػػد الػػكاد ممػػكؾ يممبػػاف  (66) ػػ  الحكػػـ 
 . (63)ؾ الناارل راألندلس مناكشات كمعاتدات م  رن  األحمر كممك 

كػػاف مػػف رػػيف أتػػـ األعمػػاؿ العمرانيػػة يعقػػكب يكبػػؼ رنشػػاط عمرانػػ  كابػػ  س ك  أرػػ ايبػػـ عاػػد األميػػر         
س حيػػث يشػػير ارػػف أرػػ  زرع  ػػمف حديثػػ  عػػف غػػزك أرػػ  يعقػػكب  (64)إعػػادة رنػػا  مدينػػة كجػػدة راػػا س اليػػ  مػػاـ 

 اػػنت أبػػكارتا س كرنػػي راػػا ماػػرة كداران نيػػت كح  اػػا  ر  يكبػػؼ لػػرلد يممبػػاف أنػػ  نػػزؿ عمػػي كجػػدة )  ػػكمر ررنا 
نبػػػب إليػػػ  أي ػػػا رنػػػا  مدينػػػة " المناػػػكرة " س  ػػػمف حاػػػارم الطكيػػػؿ لمدينػػػة س كمػػػا ي   (65)كحمامػػػا (  كمبػػػجدان 

ـ ( س كعناا يقكؿ ارف أر  6366تػ / 766ـ ( س حيي ياريف ك اي  عاـ ) 6998تػ / 698يممباف مف عاـ ) 
لم طرة  راا كرني راا الحمامات العظيمة كالفنادؽ كالمربيانات كجامعا كريران جديدة كتذ  زرع ك ) كرني يممباف ال

 . (66)عظيما كجعؿ عمي رأب  يفا يح مف ذتب ربرعم ة دينار (  ... س كرني ر  مناران 
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تػػػ / 685 – 668كػػؿ مػػف أرػػ  يكبػػؼ يعقػػكب رػػف عرػػد الحػػؽ )  عاػػداممػػا بػػرؽ يي ػػح مػػا يميػػز رػػ          
ـ ( س مػػػف نا ػػػة 6366 – 6986تػػػػ / 766 – 685يعقػػػكب يكبػػػؼ )   ـ ( س ك مفػػػ  أرػػػ6986 – 6969

لػػـ يكػػف  -ركبػػل اـ مػػف حكػػاـ المػػرارطيف كالمكحػػديف  اميػػدا ن  -عمرانيػػة كرػػرل ما مػػة عمػػي يكبػػيس مػػدف جديػػدة 
ييكمػػؼ رػػكرض المغػػرب األماػػي كحبػػب س رػػؿ ركػػؿ مػػف رػػلد األنػػدلس كالمغػػرب األكبػػط ) يممبػػاف ( س كمػػف 

 ر س ييريف يمؾ الالت القا مة ريف كؿ مناما كريف حكاـ رن  نار رغرناطة س كما كاف لألندلبػييف جانب آ
مف دكر ماـ    يمؾ المنجزات العمرانية س األمر الذم يعكس اػكرة حيػة لطريعػة العمػارة كالفنػكف  ػلؿ عاػد 

س  (67)رػػرلد المغػػرب األماػػي  يمػػثلف المرحمػػة األكلػػي المركػػرة مػػف مراحػػؿ الفػػف المرينػػ  كالمػػذافكػػؿ منامػػا س 
 حبب ما بييجمي     ك  ز ارؼ كنقكش الجام  الكرير رمدينة يازة .

س إلي عاد ال ميفة المكحدم عرد المؤمف رف عم  الككم   (68)يرج  ياريف الجام  الكرير رمدينة يازة         
كرػػ  مػػ  المػػرارطيف ـ ( س إذ يشػػير ارػػف أرػػ  زرع  ػػمف حديثػػ  عػػف حر 6669 – 6636تػػػ / 558 – 596) 

س كمػ  العاػر المرينػ   (69)ـ ( س أمػر ررنػا  ررػاط يػازة 6634تػ / 599كيمايدم لرلد المغرب أن     بنة ) 
ـ ( س شػاد الجػػام  6366 – 6986/  ػتػ766 – 685ك ػ  عاػد أرػ  يعقػكب يكبػؼ عمػي كجػ  اليحديػد ) س 

ؾ اليكبػػػعة س كناػػػاا ك ) أعػػكذ رػػػا  مػػػف يكبػػعة كرػػػرل كرد يفاػػيماا رالمكحػػػة اليكبيبػػػية س مػػ  ذكػػػر يػػػاريف يمػػ
الشيطاف الرجيـ / ربـ ا  الرحمف الػرحيـ اػمي ا  عمػي محمػد / لمػا نفػذ أمػر أميػر المبػمميف كنااػر الػديف 

 [كذا  ]أر  / يعقكب ارف أمير المبمميف المجاتد    / بريؿ رب العالميف أر  يكبؼ أبمام ا  / ك مدم ررنا 
/  ػػػ  مرميػػػ   [كػػػذا  ]/ الجػػػام  شػػػر   ا  كذلػػػؾ أررعػػػة رلطػػػاة  [كػػػذا  ]س  ػػػ  تػػػاذا  [ذا كػػػ ]الزيػػػادة اليػػػ  زيػػػدة 

ػػ  إذ كػػاف جميعػػ  مػػارب / ا نكفػػا   [كػػذا  ]كرلطػػاف شػػرم  كغررػػ  مػػ  الاػػحف الػػذم / شػػرمي  كر اػػلح  كرم 
ياؿ رعاـ / ياري   المرادرة لرنا جمي  ذلؾ / كاريدم    مفييح رري  األكؿ    العاـ الم [كذا  ]كالبقكط كمعة 

ككػػاف الفػػراغ منػػ   ػػ  أكا ػػر شػػكاؿ أحػػد كيبػػعيف / كبػػيماية نفعاػػـ ا  رػػذلؾ كأعمػػي مقػػاماـ / كأجػػرل مػػا يحرػػ  
رراماـ / رمن  ك  م  كامي ا  عمي بيدنا محمد ( س لكحة )   ( . 6كير ام نق اـ كا 

/  ػتػػ696 – 696رػػيف عػػام  ) اليكبػػعة كػػاف  يمػػؾمػػف  ػػلؿ تػػذا الػػنقش اليبػػجيم  يي ػػح أف يػػاريف         
ـ ( س كأناا شممت يكبعة ريػت الاػلة رزيػادة أررػ  رلطػات  ػ  مرميػ  س كرلطػة كاحػدة ركػؿ 6996 – 6996

الاحف س إ ا ة إلػي زيػادة الاػحف الكريػر المقارػؿ لريػت الاػلة  عمي جانر مف المجنرييف الشرمية كالغررية 
 ( . 6س شكؿ )  (96)رالجاة الشرمية من  

س رػكرر  رلطػات  –كمػا بػرؽ ذكػرم آنفػا  –كالمقػدرة س ايبمت اليكبعة اليػ  أ ػيفت إلػي مرمػة المبػجد         
ركتمية كررل مف الناحية الفنية س حيث ييكبط جدار القرمة محراب الجام  س كالذم جا  عمي غير مثاؿ بارؽ 

اا ػػؿ س كالينػػكع الغنػػ  لكا ػػة  ػػ  يػػاريف عمػػارة المبػػجد رػػرلد المغػػرب األماػػي س مػػف حيػػث الحشػػد الز ر ػػ  ال
مػػف  أمػػاـ مررعػػ ( س إ ػػا ة إلػػي العقػػكد الػػدا رة  9العنااػػر الز ر يػػة النراييػػة س الاندبػػية س كالكياريػػة س لكحػػة ) 

عمػا يعمكتػا  مف مظاتر اليجديد كاليطكير الفن  رػالمغرب س   ػلن  عديد جااي  الثلث س كالي  يعكس ز ار اا
س ( س ككػػذلؾ  3س كاليػ  ييجمػي  ياػا الفػف األندلبػ  رشػدة س لكحػة ) الميقاطعػة مػف القرػة الرديعػة ذات ال ػمكع 
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لـ ي ػؿ تػك اآل ػر مػف عديػد مػف العنااػر المعماريػة كالفنيػة الغنيػة س كاليػ  ) األكبط (   ف الرلط المحكرم 
 ر ة مف حيث الميؿ نحك ا غراؽ    الز س يشاد جميعاا عمي يحكؿ جذرم    مبار الفف رالمغرب األماي 

س األمػػر الػػذم يؤكػػد عمػػي األتميػػة الفنيػػة الكرػػرل  (96) ػػ  العاػػر المكحػػدم  لمػػا كػػاف ميرعػػان  كالػػنقش س  ل ػػان 
لز ػػػارؼ كنقػػػكش تػػػذا المبػػػجد الجػػػام  س كاليػػػ  يمكػػػف مػػػف  للاػػػا ياػػػكر الحالػػػة الفنيػػػة العامػػػة لاػػػذم المرحمػػػة 

 س كذلؾ مف  لؿ المراحث اآليية ك (99)المركرة مف العار المرين  
 ( الزخارف النباتية : 6)
 ( األكنتس :6-6)

يعػد كرمػػة األكنػػيس ) شػػككة الياػػكد ( س مػػف العنااػػر الز ر يػة المامػػة رجػػام  يػػازة س حيػػث نجػػدتا  ػػ          
رر يمػؾ العقػكد س   ػل ط ػرا  ػا ة إلػي  كبػطيكرار دا ـ دا ؿ أشرطة  يقة س ليزيف حكاؼ عقػكد الػرلط األ

 ( . 5س  4س لكحات )  كبطلقرمة الي  يي مؿ تذا الرلط األعف العقكد المكازية لجدار ا
 –حبػب مػا يمكػف يرجيحػ   –الفػف األندلبػ   ػ  تذا األبمكب الفن  لكرمػة األكنػيس عػرؼ ألكؿ مػرة         

تػ 356 – 395س عادم ال ميفة عرد الرحمف الناار ) اليكبعة الكررل لجام  مرطرة منشيت مدينة الزترا  ك ر
ذت    يكرار ف  ـ ( س حيث ن  975 – 966تػ / 365 – 356الحكـ المبينار )  ( س ك مف  ـ966 – 936/ 

رػػرعض ييجػػاف أعمػػدة مجػػالس مدينػػة الزتػػرا  س ك ػػ  رػػكاطف رعػػض العقػػكد دا ػػؿ يمػػؾ األشػػرطة ال ػػيقة  مييػػار 
ط ن ػػؼ مرطرػػة مػػ  رعػػض المحػػراب جػػام  رنيقيػػا ) ككشػػيا ( يػػزيف س كمػػا نجػػدتا  (93)كعنػػد منارياػػا س كغيػػر ذلػػؾ 

ر ريجكيفػػ    ػػػ  مرحمػػػة ظاػػػرت  ( س كمػػػد 9شػػػكؿ ) س  (94)مدا مػػػ  الر يبػػػية كػػػذلؾ حػػػكؿ عقػػػكد رعػػػض س ك كاأل ز 
 مف الزيادة الي  يرج  إلي عاد س عقكد رعض المدا ؿ الر يبية رالجام  المذككر أي ا ليزيف  حقة مراشرة 

 .  (95)ـ ( 988تػ / 378المناكر محمد رف أر  عامر ) 
س ك ػؽ ذلػؾ األبػمكب الفنػ  الػذم يرجػ   (96)لاذم الز ر ػة  مامان  لفف المرارط  رالمغرب ح كران شاد ا        

ـ ( س حبػػب مػػػا نجػػػدم  ػػػمف ز ػػػارؼ مرػػػة س 6636 – 999تػػػػ / 499 – 366إلػػي عاػػػد ال ل ػػػة رقرطرػػػة ) 
جػػػد عػػف اليكا س   ػػػلن  (97)ـ ( 6635تػػػ / 536س كمحػػراب الجػػام  الكريػػػر ريممبػػاف )  كبػػػطعقػػكد الػػرلط األ

ف  –( س كتػػك مػػا ابػػيمر عميػػ  األمػػر كػػذلؾ  6س لكحػػة )  (98)المكثػػؼ لاػػا رز ػػارؼ مرػػة الرػػاركدييف رمػػراكش  كا 
تػػػػ / 593الفػػػف المكحػػدم رػػػالمغرب س كمػػا تػػك الحػػػاؿ رجػػام  القاػػػرة رمػػراكش )  ػػ   –كػػاف راػػكرة محػػػدكدة 

 ( . 7ـ ( س لكحة ) 6696
رجػػػ  إلػػػي  نػػػكف عاػػػد ال ل ػػػة يلكرمػػػة األكنػػػيس  يي ػػػح ممػػػا بػػػرؽ أف أاػػػكؿ تػػػذا األبػػػمكب الز ر ػػػ         

ـ ( س كالذم حا ظ عمي  الفف المرارط  ردرجة كريرة س إ  أنػ   ػ  6636 – 999تػ / 499 – 366رقرطرة ) 
س  (99)مف اليراج  س لما ايبـ ر   ف تذا العار راليقمؿ كالرعد عف الحشك الز ر ػ   الفف المكحدم يشاد نكعان 
مػرة  ـ ( س  ػ ف تػذا األبػمكب الفنػ  يشػاد انيعاشػان 6996تػػ / 696  الكريػر ريػازة ) أما     ك  نقػكش الجػام

ككحد المؤشرات الدالة عمي اليغير الذم طرأ عمي مبار الفػف  -كما كاف الحاؿ رالفف المرارط   - (36)أ رل 
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يػػرؾ ـ ( س كالػذم 6366 – 6969تػػػ / 766 – 668رػالمغرب  ػلؿ المرحمػػة األكلػي مػػف العاػر المرينػ  ) 
ـ ( س حبػػػب مػػػا يعكبػػػ  6357 – 6366تػػػػ / 759 – 766راػػػمي  رػػػالفف المرينػػػ   ػػػلؿ مرحميػػػ  الثانيػػػة ) 

 .  (36)ز ارؼ عقكد رعض مباجد كمدارس يمؾ المرحمة 
 ( الورقة الكأسية :9-6)

رانيشػػػار كريػػػر  ػػػمف ز ػػػارؼ الجػػػام  الكريػػػر ريػػػازة س إذ   نجػػػدتا إ   (39)لػػػـ يحػػػظ الكرمػػػة الككبػػػية         
اكرة محدكدة ليزيف رعض بنجات عقد المحراب    يكػرار يرػادل  مػ  يكليفػات أ ػرل مينكعػة مػف الز ػارؼ ر

أك  -س يلحػػظ أناػػا ييكػػكف مػػف ثلثػػة  اػػكص  (33)( س كريػػدميؽ النظػػر  3( س شػػكؿ )  8النراييػػة س لكحػػة ) 
(  3البػفمييف س شػكؿ ) لمفاػيف  ييميز  ياا الفص العمكم رابيطالة تامي   ل ػان  - مبة    رعض األحياف 

إلي الدا ؿ يارة س كمرة أ رل  س كما أناا منفذة    حيكية كانبيارية س لينيا   ااا العمكم رطرؼ رمح  مميك  
مة س إلي ال ارج س حكؿ أغااف ييفرع مف ماعدياا س كذلؾ كم  عمي أر ية أ رل مف اليكريقات النرايية المعر  

 ( . 8لكحة ) 
ال ل ػػة  اػػدة الككبػػية رعمػب العػػاج األندلبػية عمػػي كجػ  اليحديػػد س اليػ  يرجػػ  إلػي عشػادت تػػذم الكرمػ        

ـ ( س ذلؾ اليطػكر الماػـ الميمثػؿ  ػ  ابػيطالة  اػاا العمػكم مػ  6636 – 999تػ / 499 – 366رقرطرة ) 
 – 936تػػػ / 365 – 395س كذلػػؾ عمػػي  ػػلؼ مػػا نجػػدتا رعمػػا ر مدينػػة الزتػػرا  )  (34)يعريقػػ  ) ياػػريع  ( 

س غيػر أنػ   ػلؿ عاػر ممػكؾ  (35)ـ ( س كالي  كانت كثيقة الامة رنظا رتا    الفف المشرم  العرابػ  975
ـ ( س أارحت يمػؾ ال ااػية ملزمػة لاػا عمػي  نػكف كعمػا ر 6696 – 6636تػ / 484 – 499الطكا ؼ ) 

 .   (36)ذلؾ العار س م  مزيد مف الرمة كا نبيارية س كالحرية    الحركة 
مف حيث كثا ػة ح ػكرتا س مػ   درجة كريرة جدان لالفف المرارط  يزدد ا تيماـ ريمؾ الكرمة الككبية            

يػدؿ عمػي مػدل الغنػي  ما يميعت رػ  مػف يطػكرات  نيػة غيػر مبػركمة س رحيػث ينكعػت أنماطاػا كأشػكالاا ينكعػان 
م شػػاع ينفيػػذم عمػػي تي ػػة الفنػػ  الػػذم حظيػػت رػػ  بػػكا   يمػػا ييعمػػؽ رفاػػياا البػػفمييف س أك الفػػص العمػػكم الػػذ

ينياػػ  حكا اػا مػػف ال ػارج رػكمراص إمػػا مفرغػة أك اػػما  س ك  يػزاؿ الشػػكاتد س أك معرمػػة م يمػة يكريقػة معرمػة 
س كمرػة الرػاركدييف رمػراكش س  يػر األمثمػة اليػ  يعكػس أجمػؿ كأرؽ  (37)ة ري ػي  األثرية ممثمة    منرػر جػام  الك  

( س كثيقػة الاػمة  ػ  الكمػت ذايػ  ركاػكلاا القرطريػة المنفػذة  9س  6)  النماذج ليمؾ الكرمػات الككبػية س لكحػات
 ـ ( .6636 – 999تػ / 499 – 366عمي يحؼ العاج  لؿ عاد ال ل ة ) 

مػػف الجمػػكد كاليجريػػد س  مػػ  الفػػف المكحػػدم يشػػاد تػػذم الكرمػػة الككبػػية  يمػػا ييعمػػؽ رفاػػاا العمػػكم نكعػػان         
س  ا  شما   (38)س ليارح تذم الكرمة أكثر مكة كيعريرا  ف يمؾ اليفاايؿم –   غالب األحكاؿ  –رحيث  ل 

( س ليظؿ ريمؾ الاكرة الفنية  لؿ المرحمة األكلي مف  4س شكؿ )  (39)كحادة يشر     ز ر اا غمد ال نجر 
مة اا أناا كثيقة الا لل ( س كالي  يي ح مف 9حبب ما يعكب  ز ارؼ جام  يازة س شكؿ ) س الفف المرين  
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س عمي عكس ما طرأ عمياا مف غني كينكع  لؿ المرحمػة الثانيػة مػف مراحػؿ  (46)رنظا رتا    الفف المكحدم 
 ـ ( .6357 – 6366تػ / 759 – 766الفف المرين  ) 

 ( التوريقات الممساء : 3-6)
س ك ؽ أباليب  نية لاذا النكع مف المراكح الن يمية  محدكدان  شادت ز ارؼ الجام  الكرير ريازة ح كران         

ميعددة س إذ نجدتا ييفرع عف بيقاف    حرية كحيكية س مككنػة مػف  اػيف أحػدتما أكرػر مػف اآل ػر س األكرػر 
مناطؽ انيقاؿ القرػة  –كيي مؿ  –إلي الدا ؿ س كما تك الحاؿ رالمباحات الي  يزيف  مناما ينيا  رطرؼ مميك  

( س كمػرة أ ػػرل راػػكرة أكثػػر حيكيػػة  66 ر ػػة س لكحػػة ) اليػ  يعمػػك مررػػ  المحػػراب عمػػي أر ػية  اليػػة مػػف الز 
كرشامة عمػي أر ػية مػف اليكريقػات المعرمػة س مثممػا نػرام رالم ػاتية الكبػطي اليػ  يػزيف المبػيكل العمػكم مػف 
يجكيفة المحراب س را  ا ة إلي الحشكة الي  ييكبطاا س كالي  يزيناا أي ا ذلؾ النػكع مػف اليكريقػات الممبػا  

يؤلػػػؼ مػػػا يشػػػر  الحمقػػػات س كذلػػػؾ  ػػػ  أك ػػػاع  شػػػديدان  ا اػػػا حػػػكؿ األغاػػػاف المنرثقػػػة عناػػػا اليػػػكا ن س يميػػػكم أطر 
 ( . 66يناظرية راليقارؿ كاليدارر س لكحة ) 

س نجد يمؾ اليكريقات الممبا  يزيف رعػض بػنجات عقػد المحػراب  ػ  ييػار  مػ  يككينػات ز ر يػة  أ يران         
 يمػا عػدا اليػ  يػزيف الحشػكة المركزيػة  –تػ   ػ  كػؿ الحػا ت البػارقة ( س ك  8أ رل ريمؾ البنجات س لكحة ) 

س م  ما ييميز رػ   (46)ييبـ رالقكة كالك كح كما كانت رالفف المكحدم  -رالم اتية الكبطي أعمي المحراب 
س أما يمؾ الي  ييكبػط الم ػاتية الكبػطي أعػل  (49)   الكمت ذاي  مف الد ؿ كال يل     اليمايؿ كالحركة 

ؿ إليػػ  مػػا آ( س  يغمػػب عمياػػا جانػػب الدمػػة كاليعقيػػد رعػػض الشػػ  س ك رتااػػة ل 66يجكيفػػة المحػػراب س لكحػػة ) 
ـ ( س كالػػػذم 6357 – 6366تػػػػ / 759 – 766األمػػػر  ػػػلؿ المرحمػػػة الثانيػػػة مػػػف مراحػػػؿ الفػػػف المرينػػػ  ) 

 . (43)لي  ييفرع مناا ايبمت  ي  رالدمة كاليعقيد الشديد م  الينكع الاا ؿ    ينفيذتا حكؿ البيقاف ا
راذا يمكف القكؿ إف تذا النكع مف المراكح الن يمية الممبػا   ػلؿ المرحمػة األكلػي مػف الفػف المرينػ  )         

ريف يياريف ميعامريف س األكؿ مناما كثيؽ الامة رنظا رم  ـ ( س كاف جمعان 6366 – 6969تػ / 766 – 668
س أما الثان   كاف رمثارة نقطة انطلمػة  (44)كة كالك كح    اليعرير كالميبـ رالقس الفف المكحدم رالمغرب    
ف كانت عمػي ابػيحيا   – لمزيػد مػف مراحػؿ اليطػكير كاليجديػد لاػا  ػلؿ المرحمػة الثانيػة س رمػا طػرأ عمياػا  -كا 

س اػػػاحر  ينػػػكع شػػػديد  ػػػ  أشػػػكالاا كتي اياػػػا الز ر يػػػة س ك  يػػػزاؿ المػػػدارس المرينيػػػة رفػػػاس س مػػػف رمػػػة كيعقيػػػد 
 –س أرػػ  الحبػػف (  (45)كػػػ ) العطػػاريف س الاػػاريم س الماػػراحية س الميككميػػة س الركعنانيػػة  -مكنػػاس س كبػػل 

  ير شاتد لذلؾ .   
 قة المختمة :عر  ( التوريقات الم  4-6)

تػػ  عمػػي  ػػلؼ اليكريقػػات الممبػػا  س رحيػػث يظاػػر راػػا ياشػػيرات ) شػػقكؽ / يعػػاريؽ / ياػػريعات /         
  عند حا ة الكرمة مف ال ارج رك ياـ ) أمراص / دكا ر ( س إما مفرغة أك اما  س كمد احيمػت حزكز ( س ينيا

رحيػث نفػذت س تذم الكرمة مكانة مامة  مف ز ارؼ الجام  الكرير ريػازة س إ  أف دكرتػا الز ر ػ  كػاف ثانكيػا 
النراييػػة س الاندبػػية س مػػف الز ػػارؼ كالنقػػكش  عديػػد –أك يي مػػؿ  ػػ  رعػػض األحيػػاف  –ككر ػػية نراييػػة يعمكتػػا 
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كالكياريػػة األ ػػرل س حبػػب مػػا نجػػدم رالز ػػارؼ اليػػ  يكبػػك كاجاػػة المحػػراب كالقرػػة اليػػ  يعمػػكم س را  ػػا ة إلػػي 
 63س  69س  66س  8العقكد الي  يي مؿ الرلط المحكرم س كيمؾ الي  يزيف مد ؿ مامي الجنا ز س لكحات ) 

 (46)حاؿ رالفنيف المرارط  كالمكحدم    المغرب كاألندلس ( س كتذا عمي  لؼ ما كاف عمي  ال 65س  64س 

س إذ كانػػت إحػػدل العنااػػر الر يبػػية الرػػارزة  ػػ  الز ر ػػة س غيػػر أناػػا مػػ  الفػػف المرينػػ  ييراجػػ  ميمياػػا الفنيػػة 
مػف عنااػر الحشػك كممػ  الفػراغ  مف حيث ككناا عناران س    الدرجة الثانية  –   أغمب األحكاؿ  –ليارح 

يؤكػػد مػا طػػرأ عمػػي الفػف رػػالمغرب منػػذ ردايػػة العاػر المرينػػ  ك ػػلؿ مرحميػ  األكلػػي مػػف يطػػكرات س كلعػؿ تػػذا 
 نية س يمثمت    رركز رعض العناار الز ر ية النرايية األ رل عمي حبػاب يمػؾ اليكريقػات المعرمػة الم يمػة 

 س ممثل ذلؾ    كؿ مف اليكريقات المزترة س كاليكريقات المبننة .
 ت المزهرة : ( التوريقا5-6)

غير معاكد ركؿ مف الفنيف المرارطػ  كالمكحػدم  ت  مف العناار الز ر ية النرايية الي   مت انيشاران         
 – 668س رحيػػث يمكػػف اعيرارتػػا أحػػد مظػػاتر اليجديػػد كاليطػػكير  ػػ  الفػػف رػػالمغرب  ػػلؿ العاػػر المرينػػ  ) 

 ـ ( .6464 – 6969تػ / 869
غير مبركؽ رز ارؼ الجام  الكرير ريازة س حيث نجدتا  مف اليكريقات   كران شادت تذم الز ر ة ح        

( س كرعػػض الييجػػاف اليػػ  يريكػػز عمياػػا العقػػكد  66اليػػ  يػػزيف المبػػيكل الثػػان  مػػف يػػاج  المحػػراب س لكحػػة ) 
( س كمػػا نشػػادتا كعناػػر ر يبػػ   ػػ  ز ر ػػة رػػاطف العقػػديف  67س لكحػػة )  (47)الجانريػػة حػػكؿ مررػػ  المحػػراب 

( س ك   ز ر ة المباحة البفمي مف كاجاة تػذيف  69س  68جانرييف عمي يميف كيبار المحراب س لكحات ) ال
إلي جانب اليكريقات المعرمػة  –س ككذلؾ يمثؿ العنار الر يب     الحشك  (48)العقديف دا ؿ مرر  المحراب 

 . (49)ككر ية نرايية لمنقش القرآن  المؤطر لعقد المحراب  -
ير رالػػػػذكر أف تػػػػذم اليكريقػػػػات المزتػػػػرة نشػػػػادتا راػػػكرة محػػػػدكدة كألكؿ مػػػػرة  ػػػػ  الفػػػػف المرارطػػػػ  الجػػػد        

س  ػػػمف الز ػػػارؼ النراييػػػة اليػػػ  يػػػزيف القرػػػة الثانيػػػة ) الكرػػػرل ( رػػػالرلط المحػػػكرم مػػػف جػػػام   (56)رػػػالمغرب 
اليػ  س األكنػيس  ( س إ  أف تػذم اليكريقػات محشػكة ركرمػة 96ـ ( س لكحة ) 6636تػ / 536القركييف رفاس ) 

حظيػت رػركاج كريػر  ػ   نػكف ذلػؾ العاػر س كتػذا عمػي  ػلؼ مػا نجػدم رنمػاذج الجػام  الكريػر ريػازة س كاليػ  
 ( . 69س  68الكريدات الطريعية س لكحات )  –رد  مف كرمات األكنيس  –يزيناا 

زتػػرة س بػػكا  يمػػؾ اليػػ   ػػ  الفػػف المكحػػدم لػػيس را مكػػاف الكمػػكؼ عمػػي نمػػاذج مػػف تػػذم اليكريقػػات الم        
( س أك تػذم اليػ  يزيناػا الكريػدات الطريعيػة  96يزيناا كرمة األكنيس كما تك الحػاؿ رػالفف المرارطػ  س لكحػة ) 

ػػ 69س  68كمػػا تػػك الحػػاؿ رز ػػارؼ الجػػام  الكريػػر ريػػازة س لكحػػات )  رؼ عػػف الفػػف ( س كمػػرد ذلػػؾ تػػك مػػا ع 
يمكػف ا عيقػاد إف تػذم اليكريقػات المزتػرة س عمػي ذلػؾ  اعيمادان المكحدم رميم  إلي اليقمؿ كالرعد عف الحشك س ك 

ف كػػاف تػػذا راػػكرة محػػدكدة س إ  أناػػا عػػاكدت  يرجػػ   ػػ  أاػػكلاا رػػالفف المغررػػ  إلػػي العاػػر المرارطػػ  س كا 
راػكرة غيػر مبػركمة  ػلؿ المرحمػة األكلػي مػف الفػف  -رعد ا يفا اا مػف الفػف المكحػدم  –الظاكر مرة أ رل 

   ابيرداؿ كرمة األكنيس المرارطية رالكريدات الزترية الطريعية س حبب  ا يلؼ جكترم ممثلن  المرين  س م 
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س حيػث يػرل الػرعض أنػ  ررمػا نجػد تػذم اليكريقػات المزتػرة  (56)ماكر حمرا  رن  نار رغرناطػة    ما شاع 
غرناطػة س منياػؼ القػرف ) ألكؿ مرة    الفف ا بران  ا بلم     القرة الممكية ) الرػرج ( بػانيك دكمنجػك ر

س األمر الذم يحمؿ عمي القكؿ ركف ظاكر يمػؾ  (53)س ثـ    ررج الررطؿ رقاكر الحمرا   (59)ـ ( 63تػ / 7
اليكريقات المزترة رالكريدات الطريعية    الفف المغرر  كألكؿ مرة س  لؿ المرحمة المركرة مف العار المرينػ  

 . (54)لغرناط  إنما كاف يحت يكثير الفف األندلب  اس 
تػػذم اليكريقػػات المزتػػرة  ػػلؿ المرحمػػة الثانيػػة  ػػ  الفػػف المرينػػ  ركتميػػة كرػػرل  ػػلؿ عاػػد أرػػ   يػتحظ        

س حبػب مػا يعكبػ  ز ػارؼ مدربػة العطػاريف  ـ (6336 – 6366تػػ / 736 – 766)  بػعيد عثمػاف يحديػدان 
مػػف رػػيف الز ػػارؼ  النراييػػة األكثػػر رػػركزان ـ ( س رحيػػث يمكػػف اعيرارتػػا الز ر ػػة 6394تػػػ / 795رفػػاس الرػػال  ) 

 ػلؿ عاػدم كػؿ مػف أرػ  الحبػف عمػ  ) س المميػدة النرايية ريمؾ المنشكة س أما الفيػرة الراميػة مػف يمػؾ المرحمػة 
ـ ( 6357 – 6348تػػ / 759 – 749ـ ( س ك مف  أرػ  عنػاف  ػارس ) 6348 – 6336تػ / 749 – 736

لاػػذم اليكريقػػات المزتػػرة س كرػػذلؾ ييجمػػي األتميػػة الكرػػرل  كريػػران  عمػػا ر كػػؿ منامػػا يراجعػػان   ػػ   ػػك س  يي ػػح 
لز ػػػارؼ جػػػام  يػػػازة رػػػالفف المرينػػػ  س كاليػػػ  يرػػػرز مػػػف  للاػػػا رعػػػض العنااػػػر الز ر يػػػة اليجديديػػػة  ػػػ  الفػػػف 

اػػدل حقيقػػ  لطػػراز الحمػػرا   ػػ  عاػػر رنػػ  ناػػر رغرناطػػة  ػػلؿ  –مػػف جانػػب آ ػػر  –المغررػػ  س يمثػػؿ 
 . (55)ـ ( 6369 – 6937تػ / 766 – 635)  مرحمي  المركرة أي ا

 ( التوريقات المسننة :6-6)
يعد اليكريقات ذات الحكاؼ المبننة ) المشرشرة ( س ت  أكثر أنكاع اليكريقات النرايية شيكعا رز ػارؼ         

شػي  ( الجام  الكرير ريازة س كراػكر  نيػة غنيػة مينكعػة س حيػث لعرػت الػدكر الر يبػ   ػ  ز ر ػة رنيقيػ  ) كك 
كالحرية  ػ  الحركػة كا ليػكا  حػكؿ أغاػاناا اليػ  ييفػرع مناػا س س عقد المحراب س ركبمكب  ن  مفعـ رالحيكية 
( س كمػا نجػدتا أي ػا ك ػؽ تػذا األبػمكب الفنػ  يمعػب الػدكر  69عمي أر ية مف اليكريقات المعرمة س لكحة ) 

( س كمػػرة ثالثػػة رػػنفس األبػػمكب  65ة ) الر يبػػ  كػػذلؾ  ػػ  ز ر ػػة رنيقيػػ  عقػػد مػػد ؿ ماػػمي الجنػػا ز س لكحػػ
 64المفعـ رالحيكية كالجمالية ررنيقي  عقد مرر  المحراب المقارؿ ل  مف جاي  المكالية لريت الالة س لكحة ) 

 ( . 5( س كأي ا ررنيقي  عقد مرر  الرلط المشيمؿ عمي الثريا الكررل مف الجاة المكالية لمقرمة س لكحة ) 
مػؾ اليكريقػات المبػننة  ػ  ز ر ػة رعػض الم ػاتيات اليػ  يػزيف أعمػي يجكيفػة المحػراب س نجد أي ا ي        

( س  99ركبػػػمكب شػػػديد الحيكيػػػة كالرمػػػة  ػػػ  أك ػػػاع يناظريػػػة راليقارػػػؿ كاليػػػدارر حػػػكؿ محػػػكر كتمػػػ  س لكحػػػة ) 
ة أبػفؿ ( س ككػذلؾ  ػمف الز ػارؼ النراييػ 66ك مف اليكريقػات النراييػة اليػ  يػزيف يػاج  المحػراب س لكحػة ) 

اليػػ  يعمػػك مررػػ  الميقاطعػػة ( س أمػػا القرػػة ذات ال ػػمكع  69العقػػديف الجػػانرييف حػػكؿ مررػػ  المحػػراب س لكحػػة ) 
س إذ يزيف رعض المباحات الز ر يػة  (56)لاذم اليكريقات المبننة  كثيفان   يشاد ت  األ رل ح كران س المحراب 

( س كاليكريقػػػات  93س  63أ ػػػرل س لكحػػػات ) اليػػػ  يي مػػػؿ أبػػػفؿ أ ػػػلع القرػػػة س  ػػػ  يكػػػرار مػػػ  لكحػػػات  نيػػػة 
( س كمػػف  ػػلؿ يمػػؾ النمػػاذج  93المككنػػة لمعقػػكد المفااػػة اليػػ  يػػؤطر يمػػؾ المبػػاحات الز ر يػػة س لكحػػة ) 
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يي ح مدل ما حظيت ر  تػذم اليكريقػات المبػننة مػف مكانػة مامػة  ػ  الفػف المرينػ  رمرحميػ  المركػرة س كاليػ  
 ـ ( .6357 – 6366تػ / 759 – 766الثانية )   لؿ مرحمي  إ فاما كريران  شادت

إذا ما حاكلنا معر ة جذكر تذا النكع مف اليكريقات النرايية رالفف المغرر  س  الذم يمكف القػكؿ رػ  تػك         
راكرة محػدكدة  -ر ت أف الح كر القكم لاا رالفف المرين     مرحمي  األكلي س يحمؿ عمي ا عيقاد ركناا ع  

غيػػر مبػػركؽ   نيػػان  س ليشػػاد ح ػػكران  (57)مرارطػػ  أك المكحػػدم رػػرلد األنػػدلس عمػػي كجػػ  اليحديػػد  ػػ  الفػػف ال -
 .  (59)س انعكس أثرم عمي الفف المرين  منذ مرحمي  المركرة  (58)رطراز الحمرا     غرناطة 

الفن  المكحػدم مف الناحية الفنية س   ف نماذج تذم اليكريقات المبننة رجام  يازة منفذة ك ؽ األبمكب         
س حيػػث ايبػػمت يمػػؾ اليكريقػػات رػػالقكة كالك ػػكح س مػػ  الرعػػد عػػف اليعقيػػد كاليػػدا ؿ الشػػديد س كمػػا أناػػا حا ظػػت 
عمػػي نفػػس ال اػػا ص الفنيػػة لميكريقػػات المكحديػػة الممبػػا  المزدكجػػة س كاليػػ  ييكػػكف مػػف  اػػيف أحػػدتما أكثػػر 

إمػػا لمػػدا ؿ أك إلػػي ال ػػارج حػػكؿ البػػيقاف  س ميػػك  ابػػيطالة مػػف اآل ػػر س مػػ  انياػػا  األكثػػر طػػك  منامػػا رطػػرؼ م
س  64س  69س  5كحريػػة  ػػ  اليمايػػؿ كالحركػػة س لكحػػات ) س اليػػ  ييفػػرع عناػػا س ركبػػمكب مفعػػـ رحيكيػػة مفرطػػة 

( س تػػػذا   ػػػل عمػػػا يميػػػزت رػػػ  يمػػػؾ اليػػػ  يػػػزيف رعػػػض المبػػػاحات المحاػػػكرة رػػػيف  93س  99س  69س  65
( س  93س  63أغااناا ييفػرع عػف بػاؽ محكريػة س لكحػات )  ككفمف  أ لع القرة الي  يعمك مرر  المحراب

ـ ( س 6636 – 999تػػػ / 499 – 366كتػػك أبػػمكب  نػػ  مرطرػػ  مػػديـ حظػػ  را نيشػػار منػػذ عاػػد ال ل ػػة ) 
س غيػػر أف الجديػػد تػػك أف يمػػؾ  (66)كابػػيمر شػػيكع  ركػػؿ مػػف الفنػػيف المرارطػػ  كالمكحػػدم رػػالمغرب كاألنػػدلس 

(  93س  65س  64س  69س  5نفذة عمي أر ية أ ػرل مػف اليكريقػات المعرمػة س لكحػات ) اليكريقات المبننة م
س س كتك عمي  لؼ الحػاؿ رػالفف المكحػدم الػذم ي مػك مػف تػذا الحشػك الز ر ػ  س كيك ػح مػف ناحيػة أ ػرل 
س اليراجػػ  الفنػػ  لمكرمػػة المعرمػػة الم يمػػة رعػػدما أاػػرحت ذات دكر ثػػانكم ممػػثل  ػػ  ا مياػػار عمػػي الحشػػك 

كأ بحت المجاؿ أماـ رعض اليكريقات الز ر ية اليجديدية س الي  حظيػت رالح ػكر القػكم  ػلؿ يمػؾ المرحمػة 
 األكلي مف مراحؿ الفف المرين  رالمغرب .

 ( الصنوبريات :7-6)
ت  مف العناار الز ر ية النرايية الي  لـ يحظ را نيشار  ػمف ز ػارؼ الجػام  الكريػر ريػازة س إذ           

 الميقاطعػة جد لاا نمػاذج بػكل يمػؾ اليػ  يػزيف رعػض المبػاحات الز ر يػة مػف المبػيكل البػفم  لقرػة ال ػمكعن
أعمػػي المحػػراب س ركبػػمكب  نػػ  مريػػب مػػف الطريعػػة س  ػػ  يكػػرار يرػػادل  مينػػاغـ مػػ  اليكريقػػات المبػػننة س حػػكؿ 

 .(  93س  63باؽ محكرية ينيا  أعلتا ركاحدة مف يمؾ الانكرريات س لكحات ) 
يي ػح أف تػذم الز ر ػة رػرزت ككحػدة ز ر يػة مبػيقمة س  –كرغػـ ممػة يكػرارم  –مف  لؿ تػذا النمػكذج         

ليمعػػب الػػدكر الر يبػػ   ػػ  ز ر ػػة يمػػؾ المبػػاحات اليػػ  يزيناػػا راػػذم القرػػة س مػػ  مػػا ييبػػـ رػػ  مػػف ا نبػػيارية س 
اكر البارقة منػذ عاػد ال ل ػة رقرطرػة الحيكية س كالحرية    الحركة س ككماا  اا ص ممما نجدتا رفنكف الع

ـ ( 6969 – 6645تػػ / 668 – 546ـ ( س حيػي العاػر المكحػدم ) 6636 – 999تػ / 499 – 366) 
ذات دكر ثانكم س  مف عديد  –رغـ شيكعاا  –س كالي  كانت  ياا يمؾ الانكرريات  (66)رالمغرب كاألندلس 
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ا ييبػـ رػ   ػ  أغمػب األحػكاؿ مػف الجمػكد س كممػة الحيكيػة س مف العناار النرايية األ رل المنفذة معاا س م  م
( س كراػػذا يي ػػح األتميػػة اليجديديػػة ليمػػؾ الز ر ػػة  ػػلؿ  96س  6س لكحػػات )  كالرعػػد عػػف الحريػػة  ػػ  الحركػػة

 – 766 ػػلؿ المرحمػػة الثانيػػة )  كابػػعان  انيشػػاران  تس كاليػػ  شػػاد (69)المرحمػػة المركػػرة لمفػػف المرينػػ  رػػالمغرب 
 – 6348تػ / 759 – 749)  ـ ( س كرما طرأ عمياا  لؿ عاد أر  عناف يحديدان 6357 – 6366تػ / 759

   ينفيذتا راكرة مجبمة س شديدة الرركز إلي ال ارج عػف رػام  العنااػر  ـ ( س مف يطكر ماـ ممثلن 6357
 الز ر ية النرايية األ رل . 

 ( الشبكة المعينية النباتية :8-6)
المعينيػػة رػػالفف األندلبػػ  المغررػػ  مكانػػة مامػػة س إذ تػػ  مػػف أتػػـ العنااػػر الز ر يػػة  لز ر ػػة الشػػركة        

الدالػػة عمػػي تػػذا الطػػراز الفنػػ  ركػػؿ مػػف رػػلد األنػػدلس كالمغػػرب س كمػػد انرثقػػت  ػػ  األاػػؿ مػػف يقػػاط  العقػػكد 
 – 969تػػ / 355 – 356 ػلؿ اليكبػعة الكرػرل عمػي عاػد الحكػـ المبيناػر ) س المفااة رجام  مرطرة 

س كلعؿ مف أمدـ النماذج لاػذم الشػركة المعينيػة س يمػؾ اليػ  يغشػ  رعػض  يحػات ا  ػا ة اليػ   (63)ـ ( 966
مػػف  كبػػطيي مػػؿ المبػػيكل البػػفم  مػػف القرػػة المقرناػػة الكرػػرل اليػػ  يعمػػك المػػررعيف الثػػان  كالثالػػث رػػالرلط األ

د أف تػذم الز ر ػػة كانػت معرك ػػة ( س كتػك مػا يؤكػػ 96ـ ( س لكحػػة ) 6636تػػ / 536جػام  القػركييف رفػػاس ) 
 . (64)رالفف المرارط  مرؿ العار المكحدم 

يمكػف يقبػػيـ الشػركة المعينيػػة  ػ  الفػػف األندلبػ  المغررػػ  إلػي نمطػػيف س األكؿ ذك طػار  تندبػػ  كتػػك         
( س كالثػػان  ذك طػػار  نرػػاي  س كتػػذا األ يػػر تػػك مػػا نجػػدم  ػػمف ز ػػارؼ الجػػام   5األكثػػر شػػيكعا س شػػكؿ ) 

لكرير ريازة س حيث يزيف رعض الم اتيات الي  يعمك حنية المحراب نكعيف مف يمػؾ الشػركة المعينيػة النراييػة ا
س كالي  ييككف مف يكريقات ممبا  ميامة م  رع اا الرعض عمي تي ة يشريكة م فرة س ي ـ ردا ماا رراعـ 

ل البفم  مف رعض تذم الم اتيات س عف رعض النقكش الكيارية رالمبيك  نرايية كأكراؽ ككبية مكررة س   لن 
 ( . 96س  95لكحات ) 
 –س إذ نجػدتا  (65)رالفف المكحػدم  تذا النمط مف اليشريكات المعينية ذات الطار  النراي  كاف ميداك ن         

( س إ   6يزيف راطف العقديف الجانرييف عمي يميف كيبار محراب جام  يينممؿ س شكؿ )  -عمي بريؿ المثاؿ 
مف أم حشك ز ر   س كتذا عمي  لؼ ما نجدم رنماذج جام  يازة س األمر  لملحظ تك أناا جا ت  مكان أف ا

الػػذم يؤكػػد مػػرة أ ػػرل مػػا طػػرأ عمػػي الفػػف رػػالمغرب  ػػلؿ يمػػؾ المرحمػػة المركػػرة مػػف العاػػر المرينػػ  مػػف الميػػؿ 
ف كػاف  ػ  ال لما كػاف بػا دان  نحك الحشك الز ر   س  ل ان  كمػت ذايػ  راػكرة لػـ ياػؿ رعػد رػالفف المكحػدم س كا 

 766ي رقكة    عما ر المرحمة الثانية مػف الفػف المرينػ  ) إلي حد ا غراؽ    ذلؾ الحشد الفن  س كالذم يجم  
ـ ( س إذ   يػػزاؿ مبػػاجد كمػػدارس يمػػؾ المرحمػػة رالحكا ػػر الكرػػرل مثػػؿ  ػػاس س 6357 – 6366تػػػ / 759 –

لعميػػؽ  ػػ  مبػػار الفػػف المرينػػ  ريمػػؾ المرحمػػة س مػػف الميػػؿ شػػاتدة عمػػي اليحػػكؿ اس مػػراكش س مكنػػاس س كبػػل 
ي ػـ رػدا ماا س   نحك تذا اليكج  الفن  س رحيث أارحت يمؾ الشركات المعينية النرايية إطػارات  ارجيػة الكم  

 الي  يمم  كؿ الفراغات .س عديد مف الز ارؼ النرايية كالنقكش الكيارية المينكعة 
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 الزخارف الهندسية :   -9
 النجمة الثمانية :  (6-9)

   الفف  يعرؼ    ا اطلح المغرر  رػ ) ال ايـ البميمان  ( س كت  أكثر الكحدات الاندبية شيكعان         
س كلذا  ا  العنار الر يب     يكػكيف األ ػاريز الاندبػية رجػام  يػازة  (66)ا بلم  ررلد األندلس كالمغرب 

س  9س لكحػات )  كبػط( س أك يمػؾ اليػ  يعمػك الػرلط األ 97لكحػة ) بكا  تذم الي  يؤطر كاجاة المحراب س س 
98 . ) 

شػػاع  –ك ػػؽ تػػذا األبػػمكب الفنػػ  رجػػام  يػػازة  –الكامػػ  أف يمػػؾ األ ػػاريز المككنػػة مػػف النجمػػة الثمانيػػة         
ؿ س كحػػػك  (67)ريػػػة رمػػػراكش ي  ابػػػي داماا رػػػالفف المكحػػػدم س حيػػػث نجػػػدتا يعمػػػك جػػػدارف رػػػلط القرمػػػة رجػػػام  الك  

( س غيػر أنػ  ثمػة ا ػيلؼ  8( س ككذلؾ محػراب جػام  يينممػؿ س شػكؿ )  7محراب الجام  المذككر س شكؿ ) 
جكترم ريف يمؾ األ اريز المكحدية س كتذم الي  يػزيف محػراب جػام  يػازة س ممػثل ذلػؾ  ػ  كػكف األ ػاريز اليػ  

ح المجاؿ أماـ األشرطة الكياريػة يزيف محراب جام  يازة أارحت ذات دكر ثانكم رعدما يقمص حجماا س ليفب
( س كذلػػػؾ عمػػػي  97س  9كاجاػػػة المحػػػراب س لكحػػػات )  –كألكؿ مػػػرة مػػػف رعػػػد الفػػػف المرارطػػػ   -اليػػػ  غمػػػرت 

س كاليػػ  لعرػػت  ياػػا يمػػؾ األ ػػاريز الاندبػػية الػػدكر الر يبػػ   ػػ  الز ر ػػة س  ػػلؼ الحػػاؿ رالمحاريػػب المكحديػػة 
( س إ  إنػ  عمػي الػرغـ مػف ذلػؾ س  ػ ف األ ػاريز النجميػة اليػ   7س  6لغياب يمؾ األشرطة الكيارية س أشػكاؿ ) 

يػزيف كاجاػة محػػراب جػام  يػػازة أ ػحت ك طػارات تندبػػية لعديػد مػػف الز ػارؼ النراييػة المينكعػػة س المنفػذة  ػػ  
مػف ذلػؾ الحشػك الز ر ػ  س  يكرار دا ـ عمي طكؿ اميػدادتا س كتػذا  ل ػا لأل ػاريز المكحديػة اليػ  جػا ت  مػكان 

مػػب عمػػي األ ػػاريز اليػػ  يعمػػك الػػرلط المحػػكرم رجػػام  يػػازة س اليػػ  لػػـ ي ػػؿ يمامػػان حبػػ مػػف  ب مػػا نجػػدم أي ػػا غ 
 ( . 98س  9س لكحات )  (68)الحشك الز ر   

يعكػس ايجػاتيف ميلحقػيف يػـ س يي ح مف تذا أف أ اريز جام  يازة المككنة مػف يمػؾ النجػـك الثمانيػة         
مػف حيػث ككناػا عاطمػة س أل ػاريز العاػر المكحػدم  األكؿ تك أناا جػا ت يقميػدان الجم  ريناما    آف كاحد س 

م  ما ييبـ ر  مف كرػر الحجػـ كالمبػاحة اليػ  يغطياػا س كتػك مػا يعكبػ  األ ػاريز اليػ  س مف الحشك الز ر   
يقميػدم س ( س أما ا يجام الثان   اك أي ا ك ؽ األبمكب المكحػدم ال 98س  9س لكحات )  كبطيعمك الرلط األ

رعػدما احيمػت س إ  أف األ اريز يميزت عناػا رالحشػك الز ر ػ  النرػاي  مػف الػدا ؿ رغػـ ككناػا ذات دكر ثػانكم 
( س كعميػػ   97ر يبػػيا  ػػ  الز ر ػة س حبػػب مػػا يعكبػػ  أ ػاريز كاجاػػة المحػػراب س لكحػػة )  النقػكش الكياريػػة دكران 

 ة رػالفف المكحػدم س ك ػ  الكمػت ذايػ  يرػرز يكجاػان يمكف القكؿ إف ز ارؼ كنقكش جام  يازة كانػت كثيقػة الاػم
اػػرح البػػمة أنحػػك اليحػػرر مػػف ميػػكد ذلػػؾ الفػػف الميقشػػؼ الربػػيط س رالميػػؿ نحػػك الحشػػد الفنػػ  س كالػػذم  جديػػدان 

 – 6366تػػػػ / 759 – 766البػػػا دة ريمػػػؾ األ ػػػاريز  ػػػلؿ المرحمػػػة الثانيػػػة مػػػف مراحػػػؿ ذلػػػؾ الفػػػف المرينػػػ  ) 
 الطار ة    يشكيؿ الكحدات الاندبية الي  ييكبطاا يمؾ النجمة الثمانية . ـ ( س م  رعض اليطكرات6357
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 ( الطبق النجمي : 9-9)
 ػػػ  يكػػػكيف رعػػػض األ ػػػاريز  رػػػارزان  إلػػػي جانػػػب النجمػػػة الثمانيػػػة س  قػػػد لعػػػب الطرػػػؽ النجمػػػ  كػػػذلؾ دكران         

لي جانب تذم األ اريز س  36س  99س لكحات )  كبطالاندبية الي  يزيف كل مف رلط القرمة كالرلط األ ( س كا 
 36س لكحػة )  (69) اك الكحدة الز ر ية الر يبية    يغشية الشمبيات ) الشمابيات ( الي  يعمك جػدار القرمػة 

غيػػر معاػػكد ركػػؿ مػػف الفنػػيف المرارطػػ  كالمكحػػدم س رمػػا  جديػػدان   نيػػان  ( س ك ػػ  كػػؿ مػػف الحػػاليف يعػػد تػػذا أبػػمكران 
رػػالقركؿ  يػػتس كاليػػ  حظ (76)ص الجديػػدة رػػالفف المرينػػ   ػػلؿ مرحميػػ  األكلػػي يمكػػف اعيرػػارم إحػػدل ال اػػا 

ـ ( س كلعػػؿ تػػذا يحػػت يػػكثير 6357 – 6366تػػػ / 759 – 766كا نيشػػار الكريػػر  ػػ  المرحمػػة الثانيػػة منػػ  ) 
ت الفف األندلب  الغرناط  س الذم شاد أي ا شيكع يمؾ األطراؽ النجمية ركػؿ مػف األ ػاريز الاندبػية كيشػريكا

 . (76)ز ارؼ ماكر الحمرا  رغرناطة  -راكر غنية مينكعة  –النكا ذ س حبب ما يعكب  
 ( الزخرفة المعمارية :3-9)

الدكر الر يب   ػ  تػذم الز ر ػة س كتػك مػا يحمػؿ عمػي يبػميياا  –كأشارتا المفاص  –يمعب العقكد         
ف كاف الرعض يطمؽ عمياا  أشػرام  "س    حيف ينعياا الػرعض اآل ػر رػػ  (79) "ز ر ة الكك    "راذا ا بـ س كا 

تػػػاييف اليبػػميييف األ يػػػرييف لكػػػكف تػػػذم الز ر ػػة شػػػديدة الشػػػر  رنقػػػكش ال ػػػط  س كمػػػرد   (73) "الحػػركؼ الكك يػػػة 
تػػػ / 897 – 635س الػػذم شػػاع ابػػي دام  ركػػؿ مػػف األنػػدلس  ػػ  عاػػر رنػػ  ناػػر )  (74)الكػػك   المعمػػارم 

 .ـ ( 6464 – 6969تػ / 869 – 668عار رن  مريف ) س كالمغرب  لؿ  (75)ـ ( 6499 – 6938
 يمػػا ييعمػػؽ ركاػػكؿ تػػذم الز ر ػػة  ػػ  الفػػف األندلبػػ  المغررػػ  س  الػػذم يمكػػف اعيقػػادم تػػك أناػػا عر ػػت         

 – 6969تػػػػ / 646 – 669رػػػالفف األندلبػػػ  ي اياػػػان س  ػػػلؿ المرحمػػػة الميػػػك رة مػػػف العاػػػر المكحػػػدم ) 
رػػالفف  - ػػ   ػػك  الدرابػػات المياحػػة  –أنػػ    نقػػؼ عمػػي أمثمػػة يشػػاد لاػػا ـ ( س تػػذا عمػػي الػػرغـ مػػف 6948

نمػػػا يؤكػػػد تػػػذا القػػػكؿ أحػػػد النمػػػاذج الفريػػػدة ليمػػػؾ الز ر ػػػة المعماريػػػة  ػػػ   (76)األندلبػػػ   ػػػلؿ يمػػػؾ الفيػػػرة  س كا 
ن  اليػ  يكبػك م ذنػة المشػاد الحبػي -األندلبية الطػار   –اكرياا الردا ية س المنفذة  مف الز ارؼ الجاية 

ـ ( س عمػػي كجػػ  6936تػػػ / 634إلػػي العاػػر األيػػكر  عػػاـ )  –كمػػا بػػرؽ ا شػػارة  –رالقػػاترة س اليػػ  يرجػػ  
اليحديد س حيث نراتا يزيف ارة الطامية المشعة س الي  يعمك المباحة الز ر ية الكبطي مػف الكاجاػة الجنكريػة 

 ( .  39الغررية س لكحة ) 
أناػا عر ػت  ػ  الفػف  –كمػا بػرؽ القػكؿ آنفػا  – ر ة المعماريػة س يؤكػد إف تذا النمكذج المركر لاذم الز        

بػػرب ظاكرتػػا  -مػػف جاػػة أ ػػرل  –األندلبػػ   ػػلؿ المرحمػػة األ يػػرة مػػف العاػػر المكحػػدم س كتػػك مػػا يفبػػر 
راػػكرة جميػػة س مػػ  مػػا اػػاحراا مػػف مراحػػؿ أكثػػر يطػػكران كجماليػػة رجػػام  يػػازة س يحػػت كطػػكة اليػػكثير األندلبػػ  

 الغرناط  .
يعكػػس ز ػػارؼ الجػػام  الكريػػر ريػػازة رعػػض النمػػاذج النػػادرة المامػػة لاػػذا النػػكع مػػف الز ر ػػة الاندبػػية س         

اليػػػ  يعمػػػك مررػػػ  الميقاطعػػػة يػػػزيف رعػػػض المبػػػاحات البػػفمي مػػػف مرػػػة ال ػػػمكع راػػػكرة  نيػػػة را قػػػة حيػػث نراتػػػا 
رنيقيػػػ  )  -قػػػات النراييػػػة كعناػػػر ر يبػػػ  عمػػػي أر ػػػية مػػػف اليكري –( س كمػػػا يػػػزيف  33المحػػػراب س لكحػػػة ) 
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( س ك ػ  ز ر ػػة المبػاحييف المػػررعييف  34عمػػي يمػيف كيبػػار المحػراب س لكحػػة )  ككشػي  ( العقػػديف الجػانرييف
س نشػػادتا رػػرعض المبػػاحات  ( س كأ يػػران  35الميػػيف يػػي ملف الػػنقش القرآنػػ  المػػؤطر لعقػػد المحػػراب س لكحػػة ) 

 ( . 97ارطة لمقرة المقرناة الي  يعمك حنية المحراب س لكحة ) الي  يي مؿ النطاؽ البفم  س ريف األرجؿ الا
كما تك ملحػظ س  ػ ف تػذم الز ػارؼ شػديدة الشػر  رػالنقكش الكياريػة المنفػذة رػال طيف الكػك   المرآيػ          

كالكػػػك   المعمػػػارم س كاليػػػ  يمعػػػب  ياػػػا العقػػػكد المفااػػػة كز ر ػػػة الع قػػػد ) ال ػػػفا ر ( س الػػػدكر الر يبػػػ   ػػػ  
س األمػر الػذم  (77)رػالمغرب   نعادتا ركػؿ مػف الفنػيف المرارطػ  كالمكحػدم المعمارية الز ر ة  يمؾيذتا س ك ينف

تػػ / 766 – 668يرجح أناا مف العناار الز ر ية اليجديدية مػ  المرحمػة األكلػي مػف مراحػؿ الفػف المرينػ  ) 
مػف ا بػيمرارية المحػدكدة  نكعػان  تكاليػ  شػاد يحت اليكثير األندلب  الغرنػاط  س س (78)ـ ( 6366 – 6969

س  (79)ـ ( 6357 – 6366تػػػػ / 759 – 766 ػػػلؿ المرحمػػػة الثانيػػػة مػػػف مراحػػػؿ ذلػػػؾ الفػػػف المرينػػػ  )  جػػػدان 
نػادرة عمػي مػدر كريػر مػف األتميػة لاػذا  كراذا يي ح األتميػة الفنيػة لز ػارؼ جػام  يػازة س كاليػ  يعكػس اػكران 

 .  (86)النكع مف الز ر ة 
 بية : النقوش الكتا -3

لجام  يازة أتمية كررل  يما ييعمؽ رفف ال ط كالكيارة س بكا  أكاف تذا مف حيث الشكؿ أك مف ناحية         
الم مكف س  اك  ير شاتد عمي مدل اليحكؿ الجذرم    مبار الفػف رػالمغرب منػذ يمػؾ المرحمػة المركػرة مػف 

لمنقكش الكياريػة  مف ح كر كثيؼ جدان ـ ( س رما ايبـ 6366 – 6969تػ / 766 – 668العار المرين  ) 
غير مبركؽ رمباجد كؿ مف العاػريف المرارطػ  كالمكحػدم س إذ جػا ت محاريػب العاػر المكحػدم عاطمػة س 

 8س  7مف أية نقكش كيارية س حبب ما نقؼ عمي  ركؿ مف جام  يينممؿ س جام  الكيريػة رمػراكش س أشػكاؿ ) 
حيكيا    الز ر ة س حبب ما يعكب  نقكش كؿ مف محػراب  دكران ( س أما العار المرارط   قد لعب  ي  ال ط 

 ريػدـ ( س 6637/  ػت536ـ ( س كمحراب جام  القركييف رفاس ) 6636/  ػت536الجام  األعظـ ريممباف ) 
نقكش جام  يازة مػف حيػث الغنػي كالينػكع  ػ  ال طػكط المبػيعممة س أك مػف حيػث كثا ػة  ناا   ي ات  مطعان إ

عمػي اليحػكؿ العميػؽ أحػد الػد  ؿ المؤكػدة  –كمػا بػرؽ القػكؿ  –يف يمػؾ النقػكش س كتػذا ح ػكر كيعػدد م ػام
 ػػ  يكجاػػات الفػػف رػػالمغرب  ػػلؿ المرحمػػة األكلػػي مػػف العاػػر المرينػػ  س كاليػػ  يمكػػف ابػػيجل اا مػػف  ػػلؿ 

 المراحث اآليية ك 
 ( النقوش الكتابية من حيث الشكل : 3-6)
 ( الخط المين : 3-6-6)

غيػر معاػكد لاػذا النػكع مػف ال ػط عمػي حبػاب ال ػط الكػك   س  كريران  كس نقكش جام  يازة ح كران يع        
ركػػؿ مػػف الفنػػيف المرارطػػ  كالمكحػػدم س بػػكا   يمػػا ي ػػػص  كالػػذم كػػاف تػػذا األ يػػر تػػك األكثػػر شػػارة كيػػػداك ن 

المحػػراب كمػػا الناػػكص اليبػػجيمية أك النقػػكش الز ر يػػة س كمػػف  ػػلؿ إلقػػا  نظػػرة عامػػة عمػػي ز ػػارؼ كاجاػػة 
حكل  س   ل عف النقش اليبجيم  لمجام  س ييريف مدل ما أحرزم ال ط الميف مػف يقػدـ كأتميػة  ػ  الز ر ػة س 

س  36س  97س  93س  65س  66س  8س  9س  6إذ جا ت غالرية النقكش الكيارية منفػذة راػذا ال ػط س لكحػات ) 
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 رنقػػػكش تػػػذا مامػػػان      يػػػزاؿ يشػػػاد ح ػػػكران ( س إ  أنػػػ  عمػػػي الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ س  ػػػ ف ال ػػػط الكػػػك  35س  34
 الجام .
مف ناحية أ رل س  قد اكيبب ذلؾ ال ط الميف أتميػة  نيػة مػف الناحيػة الينفيذيػة س إذ نجػدم  ػ  رعػض         

كاليكريقات المعرمة الم يمػة س أك المزتػرة س س عمي أر ية كثيفة مف اليكريقات النرايية المينكعة  األحياف منفذان 
عف ذاياا مف  لؿ  كيعريران  ( س كما أف الناكص المبجمة أارحت أكثر ك كحان  35س  34س  97) لكحات 

س تذا م  ا يزاف العاـ المبػيطر عمػي أشػكاؿ الحػركؼ  كعر ان  ر ز ر ية زادت مباحياا طك ن ط  نقشاا دا ؿ أ  
الثمػث األندلبػػ   ػ  ماػػكر مماثمػة لنظا رتػا ر ػػط  -مػػف ناحيػة الربػػـ  –المفػردة أك الميدا مػة س كاليػػ  جػا ت 

 .  (89)س رما ياح مع  يبمية تذا ال ط أي ا    الفف المغرر  رػ ) ال ط األندلب  (  (86)الحمرا  رغرناطة 
جام  يازة نقطة ا نطلمة لمزيد مف األتمية لاػذا النػكع مػف ال ػط  ػلؿ المرحمػة  نقكشيمكف اعيرار         

ـ ( س بػػكا   يمػػا ييعمػػؽ رالمبػػاحات الز ر يػػة 6357 – 6366ػ / تػػ759 – 766الثانيػػة مػػف الفػػف المرينػػ  ) 
الم ااة ل  س أك ما ي ص أشكاؿ الحركؼ الي  أحرزت رعض مظاتر اليطكر الرطيػ  س كلعمػ  مػف  ػلؿ 

 – 6356تػػ / 756 – 756عمي نقكش المدربػة الركعنانيػة كجامعاػا )  –عمي بريؿ المثاؿ  –إطللة عامة 
 كانة الكررل الي  شادتا تذا ال ط الميف ركا ة م اميناا اليبجيمية كالز ر ية .ـ ( س يي ح يمؾ الم6355

 ( الخط الكوفي :3-6-9)
مػػف اليراجػػ  المحػػدكد لحبػػاب   ػػ   ػػك  نقػػكش جػػام  يػػازة يمكػػف القػػكؿ إف ال ػػط الكػػك   بػػجؿ نكعػػان         

غمػػب  يامػػا ابػػيعماؿ ال ػػط  ال ػػط المػػيف س عمػػي  ػػلؼ األمػػر ركػػؿ مػػف الفنػػيف المرارطػػ  كالمكحػػدم س المػػذيف
الكك   كما برؽ ا شارة س حيث نجد ال ط الكك      مكا   عدة  مف نقكش المحراب ككاجايػ  س لكحػات 

مػػػػػػف  ( س كرغػػػػػـ تػػػػػذا س  ػػػػػػ ف يمػػػػػؾ النقػػػػػكش يعكػػػػػػس مزيػػػػػدان  37س  35س  34س  99س  97س  63س  66س  8) 
الفف المرين  رالمغرب س كييمثػؿ ذلػؾ  ػ  كثا ػة اليطكرات الفنية الي  شادتا تذا ال ط م  المرحمة األكلي مف 

عمي  لؼ الحاؿ ركؿ مف الفنيف المرارط  كالمكحدم س كالػذم كػاف  ػ  تػذا س األر ية النرايية المنفذة عمياا 
ربػيطة س أمػا  ػ  الفػف المرارطػ   مػـ يكػف ريمػؾ الكثا ػة اليػ  كيفريعات األ ير غالرا ما يي مؿ حرك   يكريقات 

 ( . 37س  35م  يازة س لكحات ) نجدتا رنقكش جا
مف جانػب آ ػر س  قػد حظيػت أشػكاؿ الحػركؼ المنفػذة راػذا ال ػط  ػمف نقػكش جػام  يػازة رمزيػد مػف         

العناية كاليطكر الفن  س  يما ييعمؽ رربـ رعض الحركؼ كػ ) الاا  س اللـ ألؼ ( س مف حيث أشكاؿ عقيداياا 
حػػػركؼ األ ػػػرل كػػػػ ) األلػػػؼ س الػػػلـ ألػػػؼ ( س زادت أتميياػػػػا راػػػكر  نيػػػة غنيػػػة س كمػػػا أف تامػػػات رعػػػض ال

الز ر يػػػة رعػػػػدما يشػػػػعرت كيشػػػػاركت ال ػػػػفا ر المياػػػػمة راػػػػا راػػػػكرة جماليػػػػة غيػػػػر مبػػػػركمة رػػػػالفنيف المرارطػػػػ  
نمػػػػػا نجػػػػػد يمػػػػػؾ األتميػػػػػة لاامػػػػػات الحػػػػػركؼ  37س  35س  96س  67س  63س لكحػػػػػات )  (83)كالمكحػػػػػدم  ( س كا 

س كتػػك مػػا يؤكػػد األثػػر  (84)نقػػكش جػػام  يػػازة  ػػ  نحػػك مػػا نػػرام ريمامػػ   يجبػػدتا نقػػكش ماػػكر الحمػػرا  عمػػي
 668األندلب  الغرناط  أي ا عمي يطكر تذا ال ط رالفف المغرر   لؿ المرحمة األكلي مف الفف المرين  ) 

 - ػ  أغمػب األحػكاؿ  -ت  الميرعػة كػذلؾ  تـ ( س كيمؾ ال اا ص الفنية ظم6366 – 6969تػ / 766 –
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تػػذا ال ػػط  لِحػػؽـ ( س رغػػـ مػػا 6357 – 6366تػػػ / 759 – 766مػػة الثانيػػة مػػف الفػػف المرينػػ  )  ػػلؿ المرح
 مف يراج  ممحكظ لحباب ال ط الميف .

 ( الخط الكوفي المرآتي : 3-6-3)
ػػ         يكػػكف  –كاليػػ    ييعػػدل  ػػ  غالػػب األمػػر كممػػة أك كمميػػيف  –رؼ رػػذلؾ ألف الكيارػػات المنفػػذة رػػ  ع 

لمكامػ  عمػي يبػارم س  س رحيث يارح الشطر الكام  عمي يميف الناظر إلياػا ممػاثلن  كعكبان  طردان رطريقة اليقارؿ 
كككف تذا األ ير اكرة مرآيية لمشطر األكؿ المقارؿ ل  س كنجد أمثمة تذا ال ط رجام  يازة منفذة أعمي يػاج  

 97المحػراب س لكحػة ) ( س ككذلؾ  مف ز ارؼ رعض الم اتيات الي  يعمػك جك ػة  66المحراب س لكحة ) 
( س كمرة ثالثة أبفؿ المباحييف الز ر يييف المحاكرييف ريف الشمبيات الثلث اليػ  يعمػك المحػراب س لكحػة ) 

س رػػػرعض المبػػػاحات الز ر يػػػة اليػػػ  يي مػػػؿ األرجػػػؿ الاارطػػػة لمقرناػػػات منػػػاطؽ انيقػػػاؿ القرػػػة  ( س كأ يػػػران  35
( س كيقػرأ الكيارػات المنفػذة راػذا ال ػط  ػ  كػؿ تػذم المكا ػ   66الم معة الي  يعمك مرر  المحراب س لكحة ) 

 عرارة ) ي مف ( .
الكامػػ  أنػػ    يكجػػد نمػػاذج اػػريحة بػػارقة لاػػذا النػػكع مػػف ال ػػط ركػػؿ مػػف الفنػػيف المرارطػػ  كالمكحػػدم         
ك    ػػ  س رمػػا يمكػػف اعيرػػار ذلػػؾ أحػػد ملمػػح اليطػػكير  ػػ  النقػػكش الز ر يػػة المنفػػذة رػػال ط الكػػ (85)رػػالمغرب 

ـ ( س ككحػػد 6366 – 6969تػػػ / 766 – 668الفػػف المغررػػ   ػػلؿ المرحمػػة المركػػرة مػػف العاػػر المرينػػ  ) 
لاذا النكع مف ال ػط  ػ  ينفيػذ  مكيان  كالي  يعكس ماكرتا رالحمرا  ح كران س مظاتر اليكثيرات الفنية الغرناطية 

مرحمػػػة الثانيػػػة مػػػف مراحػػػؿ الفػػػف المرينػػػ  س حبػػػب مػػػا شػػػاع أي ػػػا  ػػػلؿ ال (86)يمػػػؾ العرػػػارة الدعا يػػػة كغيرتػػػا 
ـ ( س كتك مما يزيػد  ػ  يككيػد القػكؿ رالعلمػة الكثيقػة رػيف كػؿ 6357 – 6366تػ / 759 – 766رالمغرب ) 

مف الفنيف المرين  رالمغرب كالناػرم رغرناطػة  ػلؿ مراحمامػا الميعامرػة س عمػي يػد المػدارس الفنيػة األندلبػية 
 ينية رمزيد مف جماليات الفف األندلب  الغرناط  .     الي  أْثرت يمؾ العما ر المر 

 ( النقوش الكتابية من حيث المضمون : 3-9)
غيػػر مبػػركؽ أي ػػا  يمػػا ييعمػػؽ رم ػػاميف النقػػكش الكياريػػة اليػػ    نػػ يشػػاد الجػػام  الكريػػر ريػػازة غنػػي         

س مػػ  ردايػػة العاػػر المرينػػ   يػػزيف كاجاػػة المحػػراب كمػػا حكلػػ  س كد لػػة عمػػي مظػػاتر اليطػػكير رػػالفف المغررػػ 
حظيػا  نػكعيف ر يبػييفلكؿ مف العاريف المرارط  كالمكحدم س كيعكػس م ػاميف يمػؾ النقػكش الكياريػة   ل ان 

مف الناكص القرآنية س كالعرػارات الدعا يػة الدينيػة س ككلتمػا يرػرز بػيطرة الػركح  رالمكانة الكررل س كتما كلن 
 ػػػ  ذلػػػؾ عمػػػي المعاػػػكد رالعاػػػكر  ل ػػػط  ػػػلؿ يمػػػؾ المرحمػػػة س جريػػػان الدينيػػػة ا بػػػلمية عمػػػي م ػػػاميف  ػػػف ا

ا بلمية البػارقة س تػذا إ ػا ة إلػي رعػض العرػارات الدعا يػة الدنيكيػة س كيمكػف ا مياػار  ػ  درابػة األنػكاع 
 مف جكانب اليجديد رالفف المغرر  عمي النحك اليال  ك مزيدان الثلثة عمي يمؾ الي  يعكس 

 رآنية :  ( اآليات الق3-9-6)
س غير أف الذم يمكف اعيرارم أحػد أكجػ   (87)ينكعت اآليات القرآنية الي  يزيف كاجاة كمرر  المحراب         

اليجديد    م اميف يمؾ اآليات القرآنية س تك يكرار رعض آيات رعيناا  ػ  ييػار  دا ػـ رالمبػاحة الم ااػة 
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لكريمة    مكؿ ا  عز كجؿ ك ) كما يػك يق  إ  رػا  لاا  مف أعماؿ النقش كالز ر ة س كييمثؿ تذم اآليات ا
لي  أنيب  ( س كمػد كردت تايػاف اآلييػاف  ػ   (89)كما النار إ  مف عند ا  العزيز الحكيـ  (88)عمي  يككمت كا 

يكرار مييػار  را طػار الػذم يػزيف  يحػة عقػد كػؿ مػف المػد ميف المف ػييف إلػي ماػمي الجنػا ز رجػدار القرمػة س 
ذات ال ػػػمكع ( س كمػػػا نراتػػػا  ػػػ  يكػػػرار مييػػػار  كػػػذلؾ رػػػا  ريز الػػػذم يعمػػػك منػػػاطؽ انيقػػػاؿ القرػػػة  38لكحػػػة ) 
 ( . 63س  66الي  يغط  مرر  المحراب س لكحات )  الميقاطعة
إف تذا الجم  ريف كؿ مف تػاييف اآلييػيف كيكرارتمػا  ػ  ييػار  مياػؿ  ػمف أعمػاؿ الز ر ػة رػالنقكش         

ظاػػر تنػػا رجػػام  يػػازة لممػػرة الثانيػػة رمبػػاجد رػػلد المغػػرب األماػػي  ػػلؿ يمكػػف القػػكؿ إنػػ  الكياريػػة القرآنيػػة س ي
س ك  نقؼ عمياا رمباجد كؿ  (96)ـ ( 6366 – 6969تػ / 766 – 668المرحمة األكلي مف الفف المرين  ) 

ماػػكر نقػػكش  ػػ  مػػف العاػػريف المرارطػػ  كالمكحػػدم س كرالمقارػػؿ س  ػػ ف تػػذا الجمػػ  لكػػؿ مػػف اآلييػػيف نجػػدم 
 ممػثلن  -س كتػك مػا يحمػؿ عمػي القػكؿ رػكف ذلػؾ اليطػكير  ػ  م ػاميف النقػكش الكياريػة  (96)الحمرا  رغرناطػة 

إنمػا كػاف أحػد مظػاتر اليػكثيرات الفنيػة الغرناطيػة  –   الجم  ريف آيييف مرآنيييف أك أكثر كيكرارتما    ييػار  
 – 766رانيشار كاب   لؿ المرحمػة الثانيػة )  ميعتيعمي الفف المرين  رالمغرب منذ مرحمي  المركرة س كالي  

 . (99)ـ ( س حبب ما يعكب  نقكش عديد مف مباجد كمدارس يمؾ الفيرة 6357 – 6366/  ػت759
 ( العبارات الدعائية :3-9-9)

 يعكس النقكش الكيارية رجام  يازة نكعيف مف العرارات الدعا ية س األكؿ ك عرػارات دعا يػة دينيػة كتػ         
األكثػػر شػػيكعا س كالثػػان  ك عرػػارات دعا يػػة دنيكيػػة س كمػػد ينكعػػت م ػػاميف كػػؿ مػػف تػػذيف النػػكعيف س غيػػر أنػػ  

 يمكف درابة أكج  اليجديد كاليطكير لاا عمي النحك اليال  ك
 ( الحمد هلل ، الشكر هلل ، الممك هلل ، العزة هلل ، البقا هلل :3-9-9-6)

 ػمف النقػكش الكياريػة رجػام  يػازة س حيػث نجػدتا  ػ  يكػرار دا ػـ  كابػعان  تػذم العرػارات انيشػاران  تشاد        
( س ككػػذلؾ يػػزيف ا طػػار ال ػػارج  المػػؤطر  8دا ػػؿ مبػػاحات  ػػيقة حػػكؿ بػػنجات عقػػد المحػػراب س لكحػػة ) 

( س كمػػرة ثالثػػة دا ػػؿ شػػريط كيػػار  يػػؤطر العقػػكد الجانريػػة الثلثػػة رمررػػ   97لعقػػد المحػػراب كرنيقييػػ  س لكحػػة ) 
( س كمػػا يي مػػؿ األطرػػاؽ النجميػػة اليػػ  يػػزيف المبػػاحات المحاػػكرة رػػيف عقػػكد الػػرلط  37اب س لكحػػة ) المحػػر 

( س غيػػر أف البػػمة اليطكيريػػة لاػػذم العرػػارات الدعا يػػة تػػك  36س  4المحػػكرم كا  ريػػز الػػذم يعمػػكم س لكحػػات ) 
اط   طكط تندبية ميدا مة س ينفيذتا دا ؿ دكا ر مبننة الشكؿ س ييكبط أطراؽ نجمية بدابية نايجة عف يق

 ( . 39حبب ما نرام يزيف راطف عقد المحراب س لكحة ) 
جػػام  يػػازة  ػػ  إف تػػذا األبػػمكب الفنػػ   ػػ  ينفيػػذ كيكزيػػ  يمػػؾ العرػػارات الدعا يػػة رػػذلؾ النمػػكذج الكحيػػد         

ف المرارطػ  كالمكحػدم يمكف اعيرارم األكؿ مف نكع  رالفف المغرر  س إذ   نجد ل  نماذج بارقة ركػؿ مػف الفنػي
س ك   المقارؿ س   ف الرعض يفيد أف ذلؾ األبمكب الز ر      ينفيذ يمؾ العرارات نشػادم رالز ػارؼ الجاػية 

ثػػـ حظػػ  را نيشػػار رعػػد ذلػػؾ  ػػ  غرناطػػة  -ك ػػ  جػػام  يػػازة  –ـ ( 63/  ػتػػ7 ػػ  منػػزؿ العمػػلؽ ررنػػدة ) ؽ 
ييػرجح القػكؿ رػكف ذلػؾ المممػح اليطػكيرم  ػ  س عمػي تػذا  س كاعيمػادان  (93)كرقاكر الحمرا  عمي كج  اليحديػد 
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ينفيذ تذم العرارات الدعا ية ك ؽ تذا األبمكب الفن  الجديد رجػام  يػازة س إنمػا كػاف أي ػا أحػد مظػاتر اليػكثير 
الفن  األندلب  الغرناط  عمي الفف المرين  منذ مرحمي  المركػرة س كالػذم حظػي را نيشػار ريمػؾ الاػكرة الفنيػة 

 . (94)ديدية    عديد مف العما ر الدينية الي  يرج  إلي المرحمة الثانية مف مراحؿ الفف المرين  رالمغرب اليج
 ( اهلل عدة :3-9-9-9)

نجد يمؾ العرارة الدعا ية    رعض المكا   الز ر ية  مف نقكش جػام  يػازة س إذ نقػؼ عمياػا ليػزيف         
( س كمػا يي مػؿ المبػيكل البػفم   ػمف اليكريقػات اليػ  يػزيف  8البنجة الكبػطي مػف عقػد المحػراب س لكحػة ) 

س  مف النقكش الكيارية الي  يزيف رعض  ( س كأ يران  66الم اتية الكبطي أعمي يجكيفة المحراب س لكحة ) 
 ( . 39المباحات الي  يي مؿ أرجؿ مقرناات القرة الي  يعمك حنية المحراب س لكحة ) 

إ   ػ  نمػكذج  - ػ  حػدكد مػا أعمػـ  –  ية   ناػاد اا  يمػا بػرؽ رػالفف المغررػ إف تذم العرارة الدعا        
 ريد س حيث يزيف رعض الحشكات المككنة لقرص ) اينية ( الثريا الكررل رجام  القركييف س كالي  يرج  إلػي 

 مػػػف ( س كلعػػػؿ تػػػذا يعطػػػ  مزيػػػدان  46س لكحػػػة )  (95)ـ ( 6963/  ػتػػػ666عاػػػد ال ميفػػػة النااػػػر المكحػػػدم ) 
عػف  األتمية ليمؾ العرارة الدعا ية  لؿ المرحمة المركرة مف الفف المرين  س رحيث أارحت أكثر شارة كيػداك ن 

ذم مرػػؿ مػػف  ػػلؿ ينفيػػذتا عمػػي العمػػا ر س كتػػك مػػا يعكبػػ  كػػذلؾ نقػػكش ماػػكر الحمػػرا  س كاليػػ  يرػػرز تػػ  
رػػالفف األندلبػػ  الغرنػػاط   كانيشػػاران  ك ن مػػف األتميػػة الفنيػػة ليمػػؾ العرػػارة رحيػػث أاػػرحت أكثػػر يػػدا األ ػػرل مزيػػدان 

س رما يمكف اعيرار تذا أي ػا أحػد مظػاتر اليػكثيرات الفنيػة الغرناطيػة عمػي الفػف المرينػ  رػالمغرب  ػلؿ  (96)
ف كاف راكرة محدكدة س مثمما ظؿ عمي  الحاؿ كذلؾ رالمرحمة الثانيػة ) س مرحمي  األكلي  تػػ / 759 – 766كا 

لمػا حظيػت رػ  مػف  ليمػؾ العرػارة الدعا يػة س  ل ػان  مممكبػان    نشاد  ياػا ح ػكران  ـ ( س كالي 6357 – 6366
 .  مكانة مامة رنقكش ماكر الحمرا     غرناطة

 ( وال غالب إال اهلل :3-9-9-3)
يمؾ العرارة رنقكش جام  يازة    مك   كاحد  قط س إذ نجدتا منقكشة رالجامة الي  يزيف الرنيقة  رلن        
( .  65مف عقد المد ؿ المف   إلي مامي الجنا ز س الكام  عمي يميف المكاج  لممحػراب س لكحػة ) اليبرل 

تػػػ / 897 – 635الشػػارة الدالػػة عمػػي عاػػر حكػػاـ رنػػ  ناػػر رغرناطػػة )  كانػػت تػػ   شػػؾ أف تػػذم العرػػارة 
د حظيػػت س كمػػف جانػػب آ ػػر س  قػػ (97)عػػرؼ إ  مػػ  ردايػػة عاػػرتـ راألنػػدلس ـ ( س إذ لػػـ ي  6499 – 6937

رالمكػػاف األر ػػ   ػػمف نقػػكش عمػػا رتـ ك نػػكناـ س ك  يػػزاؿ ماػػكرتـ رػػالحمرا  شػػاتدة عمػػي ذلػػؾ س كتػػذا يحمػػؿ 
الػػذم انيقػػػؿ  -عمػػي القػػكؿ إف ظاكرتػػا رنقػػكش جػػام  يػػازة أحػػد الػػد  ؿ الاػػريحة ليككيػػد أثػػر الفػػف الغرنػػاط  

غرب  ػػلؿ مرحميػػ  األكلػػي راػػكرة  ريػػدة  ػػ  الفػػف المرينػػ  رػػالم -الفنػػانيف األندلبػػييف  دراػػكرة مراشػػرة عمػػي يػػ
 ييكرر رالمرحمة الثانية إ   يما ندر . ـس ل (98)
 ( ي من :3-9-9-4) 

مػػػف رػػػيف مػػػا ايبػػػمت رػػػ  م ػػػاميف النقػػػكش الكياريػػػة رجػػػام  يػػػازة تػػػك اشػػػيمالاا عمػػػي رعػػػض العرػػػارات         
 –عمػػي بػػريؿ المثػػاؿ  –  س إذ نجػػد الدعا يػػة ذات الرعػػد الػػدنيكم س كتػػ  ميػػزة ع ر ػػت  يمػػا بػػرؽ رػػالفف المرارطػػ
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عرارات مثؿ ك ) الغرطة المياػمة ( س ) الغرطػة المياػمة كالبػعادة ( س ) الػيمف كا مرػاؿ كالبػعادة ( س منقكشػة 
عمػػي اليغشػػيات الرركنزيػػة لػػرعض أرػػكاب جػػام  القػػركييف مػػف ذلػػؾ العاػػر المرارطػػ  س كلعػػؿ ظاػػكر مثػػؿ يمػػؾ 

تػػػ / 484 – 499يحػػت يػػكثير  ػػف عاػػر ممػػكؾ الطكا ػػؼ راألنػػدلس )  العرػػارات رػػالفف المرارطػػ  س إنمػػا كػػاف
 . (99)ـ ( س المكثكر عن  ا غراؽ    كؿ ما تك دنيكم 6696 – 6636
ف كػػػاف راػػػكرة  – يمػػػا ييعمػػػؽ رالعرػػػارة ك ) ي مػػػف ( س  ػػػ ف ظاكرتػػػا تكػػػذا مفػػػردة رنقػػػكش جػػػام  يػػػازة          كا 
ررمػا  – ل ا لمػا بػرؽ ذكػرم آنفػا رػالفف المرارطػ   –األ رل  دكف اميراف ركم مف العرارات الدعا ية –محدكدة 

األكؿ مف نكع  رالفف المغرر  س حيث نجػدتا منفػذة رػال ط الكػك   المرآيػ   ػ  مكا ػ  عػدة بػرؽ ذكرتػا  كاف
تكػػذا  –مػػف (  ػمف الحػػديث عػف تػػذا النػكع مػػف ال ػط س كرالمقارػػؿ س  ػػ ف تنػاؾ نمػػاذج مركػرة لاػػذم العرػارة ) ي  

تػػ / 7رغرناطػة س منياػؼ القػرف )  "بػانت دكمنجػك  "لفف األندلب  يرج  إلي  نكف الغر ة الممكية را –مفردة 
 . (666)ـ ( 63تػ / 7ـ ( س ك   الز ارؼ الجاية ررندة  لؿ القرف ) 63

ـ ( س كالنماذج المشار إلياػا 6996/  ػت696لعؿ تذا اليزامف ريف ياريف الزيادة المرينية رجام  يازة )         
آنفػػا  ػػ  الفػػف األندلبػػ  س يؤكػػد الاػػمة الكثيقػػة رػػيف كػػؿ مػػف الفنػػيف المرينػػ  رػػالمغرب  ػػلؿ مرحميػػ  المركػػرة ) 

 – 635ـ ( س كالفػػػف الناػػػرم رغرناطػػػة  ػػػلؿ مرحميػػػ  األكلػػػي أي ػػػا ) 6366 – 6969تػػػػ / 766 – 668
األكلػػي الفعميػػة  الرػػدايات -حبػػب مػػا بػػرؽ ذكػػرم  –ف شػػادا معػػا اس كالمػػذ (666) ـ (6369 – 6937تػػػ / 766

لم ػػط الكػػك   المرآيػػػ  الػػذم نفػػذت رػػػ  يمػػؾ العرػػػارة س كتػػك مػػا يرػػػرز الح ػػكر الػػدا ـ الميجػػػدد لممػػدارس الفنيػػػة 
األندلبية رالمغرب س كالي  عمي يدياا كانت ينيقؿ يمؾ المظاتر اليجديدية رػالفف الناػرم إلػي الفػف المرينػ  س 

ليمػػؾ العرػػارة الدعا يػػة  كابػػعان  ـ ( س انيشػػاران 6357 – 6366تػػػ / 759 – 766كالػػذم شػػاد رمرحميػػ  الثانيػػة ) 
 حبب ما يعكب  مدارس كمباجد يمؾ الفيرة .س عمي كج  ال اكص 

 ( العناصر المعمارية : 4)
 : ذات الضموع المتقاطعة( القبة 4-6)

العركؽ / األكيار إف مف أتـ ما ايبمت ر  الزيادة المرينية رجام  يازة س تك يمؾ القرة ذات ال مكع )         
المغػرب عمػي أرض ( س  اػ  آيػة مػف آيػات الفػف األندلبػ   3( الميقاطعة الي  يعمك مرر  المحراب س لكحػة ) 

 ػ  العمػارة األندلبػية المغرريػة س س كأاؿ تػذا النػكع مػف القرػاب  (669) لؿ المرحمة المركرة مف الفف المرين  
 ػػػمف يكبػػػعة ال ميفػػػة الحكػػػـ س   محػػػراب جػػػام  مرطرػػػة يرجػػػ  إلػػػي القرػػػاب الػػػثلث اليػػػ  يعمػػػك مقاػػػكرة كمررػػػ

( س إذ كانػػػت ذات غػػػرض كظيفػػػ  معمػػػارم  9ـ ( س شػػػكؿ ) 966 – 969تػػػػ / 355 – 356المبيناػػػر ) 
كاميدت س كرداية لمدربة معمارية ايبمت رالثرا   رالمقاـ األكؿ س ثـ ما لرثت أف أارحت ررلد األندلس أبابان 

 . (663)ت إلي ز ر ة مح ة    الزماف كالمكاف رعدما يحكل
رػرز النمػاذج اليػ  ي   يشادت مباجد المرارطيف رالمغرب تذا النكع مػف القرػاب س ككػاف مػف أجمػؿ كأرمػ        

س  (664) ـ (6635تػ / 536يمؾ الي  يعمك مرر  محراب الجام  الكرير ريممباف ) س الدكر الفن  الز ر   لاا 
طػػكرات المعماريػػة كالفنيػػة المامػػة اليػػ  لػػـ يشػػادتا مرػػاب جػػام  ( س إذ يعكػػس تػػذم القرػػة رعػػض الي 46لكحػػة ) 
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س  (665)س راألكيػػار اآلجريػػة ال فيفػػة  مرطرػػة س ممثمػػة  ػػ  ابػػيرداؿ األكيػػار الحجريػػة الثقيمػػة رقرػػاب جػػام  مرطرػػة
األمر الذم بمح رزيادة اليشعب كاليػدا ؿ المعمػارم الفنػ  المػذتؿ ليمػؾ األكيػار رقرػة جػام  يممبػاف رعػدما زاد 

س ممػا أبػػاـ  ػ  الناايػة ر عطػا  مزيػد مػف القيمػة الفنيػة الكرػػرل  (666)ددتا عمػي  ػلؼ مرػاب جػام  مرطرػة عػ
الز ر ية الغنية س الي  يي مػؿ كا ػة الفراغػات النايجػة عػف يقػاط  أ ػلعاا  كليفاتلاذم القرة مف  لؿ يمؾ الي

ن  س رحيػث يمكػف اعيرارتػا أرػدع كأثػرل س كيمؾ ال اا ص اليجديدية الثلث يجبدتا رقكة مرة جام  يازة المري
مػف اليطػكرات الفنيػة كالجماليػة  س رعدما أحػرزت مزيػدان  (667)نمكذج لاذا النكع مف القراب رالفف المغرر  ماطرة 

 . (668)الي  يعمك محراب الجام  الكرير ريممباف س الي  ر ز ت  ياا عف يمؾ المرارطية 
 (669)رة جام  يازة س كمراب ال مكع رالمباجد المرارطية رالمغرب مما برؽ ييريف الامة الكثيقة ريف م        

س رعدما يراج  ناا يا الدكر الفن  الماـ ليمؾ القراب رمباجد المكحديف س كالي    نقؼ راا عمي أية نماذج لاا 
س كتػػك مػػا يرػػرز إحػػدل أتػػـ  اػػا ص الفػػف رػػالمغرب  ػػلؿ المرحمػػة المركػػرة مػػف  (666)يعمػػك مررػػ  محاريراػػا 

ؿ الفف المرين  س ممثمة    الميؿ نحك ا غػراؽ كاليػكنؽ  ػ  الز ر ػة رشػيي العنااػر الز ر يػة المينكعػة س مراح
كالعػػكدة مػػرة أ ػػرل إلػػي جماليػػات الفػػف األندلبػػ  المفعمػػة رالرمػػة كالحيكيػػة اليػػ  أ شػػرراا الفػػف المرارطػػ  س كاليػػ  

 ػػ  القرػػة ذات ال ػػمكع  ممػػثلن س مػػكذج كحيػػد مػػرة أ ػػرل رالمرحمػػة الثانيػػة مػػف مراحػػؿ الفػػف المرينػػ   ػػ  ن تيجم ػػ
الي  يعمك ماعة الد ف الممحقة رالجاة الغررية مف الجام  الكرير رفاس الجديد س مف عاد أرػ  عنػاف الميقاطعة 
 .  (666)ـ ( 6357تػ / 758 ارس ) 

 ( القبة المقرنصة : 4-9)
المرينية رجام  يازة أي ػا ذلػؾ النػكع مػف  س  قد شادت الزيادةالميقاطعة إلي جانب القرة ذات ال مكع         

( س كيرل الرعض أف أبمكب اليغطيػة رالقرػاب  39القراب المقرناة س إذ نجدتا يعمك حنية المحراب س لكحة ) 
س  (669)ـ ( 6696 – 6636تػػ / 484 – 499عاد ممكؾ الطكا ػؼ )   لؿالمقرناة عرؼ ررلد األندلس 

شاد يمؾ القراب المقرناة أعمي يجكيفة محراب جام  القركييف رفاس ) عمي أن     الفف المرارط  رالمغرب ن
تػػ / 536إلي جنب م  القرة المحارية الي  يعمك يجكيفة محراب جػام  يممبػاف )  ـ ( س جنران 6636تػ / 536

 – 356 ػػػ  يمػػػؾ األ يػػػرة رالقرػػػة المحاريػػػة اليػػػ  يعمػػػك حنيػػػة محػػػراب جػػػام  مرطرػػػة )  س يػػػكثران  (663)ـ ( 6635
 . (664)ـ ( 966 – 969/ تػ 355

المحػراب س كمػا  -كمررػ   –ايبـ الفف المكحدم رشيكع ذلؾ النكع مف القراب المقرناة أعمػي يجكيفػة         
س كجػػػام  القاػػػرة رمػػػراكش  (666)ريػػػة ي  س كمحػػػراب كػػػؿ مػػػف جػػػام  الك   (665)تػػك الحػػػاؿ رمحػػػراب جػػػام  يينممػػػؿ 

س رػالفف المرينػ  س إ  إناػا  ػ  يمػؾ المرحمػة المركػرة  كػذلؾ  ػلؿ المراحػؿ الميعامرػة س كتك ما ظؿ ميرعان  (667)
يلحػظ أناػا  –ككػذلؾ مرػة محػراب الجػام  الكريػر رفػاس الجديػد  –حبب ما يي ح مف مرة محراب جام  يػازة 

مف حيث كرر حجـ مقرنااياا كرباطة يككيناػا س مػ  ممػة س عمي غرار النماذج البارقة عمياا رالفف المرارط  
د األشكاؿ النايجة عناا س إلي جانب مػا يي مماػا مػف مبػاحات مزينػة رػرعض النقػكش الكياريػة كثا ياا كعدـ يعق
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( س كتذا عمي  لؼ ما طػرأ عمياػا  ػلؿ المرحمػة الثانيػة مػف مراحػؿ الفنػ  المرينػ  )  39الربيطة س لكحة ) 
غر حجماػا  ياا يمؾ المقرناات أتمية مف حيػث اػ ازدادتـ ( س كالي  6357 – 6366تػ / 759 – 766

س األمػػػر الػػػذم بػػػاعد عمػػػي زيػػػادة كثا ياػػػا س كيعقػػػد األشػػػكاؿ الز ر يػػػة النايجػػػة عػػػف يرييراػػػا كيكزيعاػػػا س كتػػػ  
 ال اا ص نفباا الي  نممح إرتاااياا رقراب المباجد المكحدية بارؽ ا شارة إلياا .

رطػػ  س إذ إف األتميػػة مػػف تػػذا يي ػػح علمػػة طرديػػة كثيقػػة رػػيف مرػػاب جػػام  يػػازة كمرػػاب العاػػر المرا        
( س كمػا تػك  3اليػ  يعمػك مررػ  المحػراب س لكحػة )  الميقاطعػة الكررل أ كليت    جام  يازة لمقرة ذات ال ػمكع

 عػدماـ ( س  ػ  حػيف أاػرحت القرػة المقرناػة أمػؿ أتميػة ر6635تػػ / 536الحاؿ رجام  يممباف المرارط  ) 
( س كتذا عمي  لؼ الحاؿ رالفف المكحػدم س  39كحة ) اميار دكرتا عمي ز ر ة أعمي يجكيفة المحراب س ل

كالذم احيمت  ي  القراب المقرناة محؿ الادارة بكا   يما ييعمؽ ريمؾ الي  يعمك رلط القرمة كمرر  المحراب 
 س أك الي  يعمك جك ة محاريب مباجدتـ .

 ( المحاريات : 4-3)
ندلب  منذ ظاكرتا ركبمكب طريع  را ؽ أعمي يجكيفة ت  مف العناار الز ر ية المحررة    الفف األ        

س كراػذا األبػمكب الطريعػ  مػ  مػا ايبػمت رػ  مػف اليجبػيـ شػاع  (668)محراب جام  مرطرة كمػا بػرؽ ا شػارة 
ابي داماا    الفف المرارط  راكرة غير مبركمة س حبب ما يررزم ز ارؼ مرة الرػاركدييف رمػراكش س لكحػة ) 

المكحدم ييحكؿ ذلؾ العنار إلي ز ر ػة مجػردة س محػكرة عػف شػكماا الطريعػ  الػذم ( س غير أن     الفف  6
س ك  نراتػػا راػػكرياا القريرػػة مػػف  (669)عر ػػت رػػ   ػػ  الفػػف المرارطػػ  س لياػػرح أشػػر  مػػا يكػػكف ربػػعؼ الن يػػؿ 

 . (696) مميلالطريعة ا  
رنمطػ  المجبػـ س لعنار الز ر   ييجمي عكدة يجديدية لاذا اس     ك  ز ارؼ الجام  الكرير ريازة         

القريب مف الطريعة مثمما شاع    الفػف المرارطػ  س كعمػي  ػلؼ مػا ايبػـ رػ   ػ  الفػف المكحػدم س حبػب مػا 
س  (696)نجدم  مف ز ارؼ المباحة المركزية المقرناة رراطف العقديف الجانرييف عمي يميف كيبار المحراب 

( س كمػا يػزيف ركنػ  منطقػة  69اة المقارمة لممحراب س لكحػة ) ( س كرطر   تذيف العقديف مف الج 49لكحة ) 
س نجػد تػذم المحاريػات يػزيف يػاج  المحػراب س  ( س كأ يػران  38انيقاؿ القرة الي  يعمك جك ة المحػراب س لكحػة ) 

 ( .  67( س كرعض الييجاف األ رل الي  يعمكتا عقكد مرر  المحراب س لكحة )  66لكحة ) 
كر أف ابي داـ يمؾ المحاريات    ز ر ة ييجاف األعمدة عمي عاػد أرػ  يعقػكب يكبػؼ ) الجدير رالذ        

س إذ    (699)ـ ( س يعد األكؿ مف نكع     الفػف رػرلد المغػرب األماػي 6366 – 6986/  ػت766 – 685
 كريػران  ران   ف يمؾ البمة الفنية عر ت انيشػاس نشادتا ركؿ مف ييجاف العاريف المرارط  كالمكحدم س كرالمقارؿ 

حػػد مظػػاتر اليػػكثيرات أ( س رمػػا يمكػػف اعيرػػار ذلػػؾ  66 ػػ  الفػػف الغرنػػاط  رييجػػاف ماػػكر الحمػػرا  س شػػكؿ ) 
 ػ   راػكرة أكثػر ح ػكران  تاألندلبية الغرناطية عمي الفف المرين  رالمغرب  لؿ مرحمي  المركرة س كالي  يجم ػ

ـ ( 6357 – 6366/  ػتػ759 – 766الثانية )   ك  يمؾ المحاريات المجبمة القريرة مف الطريعة رالمرحمة
 س كالي  يمثؿ    مجمكعاا ذركة ن م كيرمكر الفف المرين  رالمغرب .
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 : ( العقد ذو الستارة4-4)
س كتذا النكع مف العقكد  (693)رؼ رذلؾ لككن  أشر  ما يككف رالبيارة المر اة ذات الطيات الميعددة ع          

ة المرينية رجام  يازة س إذ نجدم رالجاات الثلث حكؿ مرر  المحراب س لكحات  مف الزياد مامان  شاد ح كران 
( س كرطر ػ  رػلط المحػػراب  ػ  ايجػػام عمػكدم عمػي جػػدار القرمػة أبػػفؿ القريػيف الطػػر يييف س  43س  34س  9) 

اف إلػي ( س كما يزيف كاجاة المد ميف الجػارييف رجػدار القرمػة عمػي يمػيف كيبػار المحػراب كالمف ػي 43لكحة ) 
س نػػرل تػػذا النػػكع مػػف العقػػكد يػػزيف الجاػػة الجنكريػػة مػػف المررػػ  الػػذم  ( س كأ يػػران  38ماػػمي الجنػػا ز س لكحػػة ) 

( س كتػػػذا العقػػػد األ يػػػر يػػػرل الػػػرعض أنػػػ  يرجػػػ  إلػػػي  98ييكبػػػط  الثريػػػا الكرػػػرل رػػػالرلط المحػػػكرم س لكحػػػة ) 
إلػػي عاػػد اليكبػػعة المرينيػػة رالجػػام  ) س غيػػر أف الػػذم يمكػػف اعيقػػادم تػػك أنػػ  يرجػػ   (694)العاػػر المكحػػدم 

 . (695)ـ ( 6996 – 6996/  ػت696 – 696
رػيف أبػمكريف  نيػيف س  ف تنػاؾ جمعػان إعمي يمؾ النماذج المشار إلياػا رجػام  يػازة يمكػف القػكؿ  اعيمادان         

لكامػػ  رالجاػػة س كتػػك مػػا يعكبػػ  ذلػػؾ العقػػد ا (696)لاػػذا النػػكع مػػف العقػػكد رػػالفف المكحػػدم  أحػػدتما جػػا  يقميػػدان 
   ينفيذتا س كتك ما يعكب   جديدان  ( س أما اآل ر  يمثؿ ايجاتان  98الجنكرية مف مرر  الثريا الكررل س لكحة ) 

( س كرػػػالنظر إلػػػي  43س  38س  34س  9س لكحػػػات )  (697)رػػػام  عقػػػكد مررػػػ  المحػػػراب كرػػػلط كجػػػدار القرمػػػة 
كب المحػػػاك  لػػػنمط العقػػػكد المكحديػػػة تػػػك األكثػػػر ال اػػػا ص الفنيػػػة لكػػػؿ منامػػػا يمكػػػف اليككيػػػد عمػػػي أف األبػػػم

( س كأمػؿ جماليػة مػف  جمالية كانبيارية مف ذلؾ األبمكب الثػان  س كالػذم أاػرحت عقػكدم أكثػر حػدة ) انكبػاران 
ف كػػاف راػػكرة محػػدكدة  -س كتػػك مػػا ظػػؿ ميرعػػا كػػذلؾ  (698)يمػػؾ البػػارقة عمياػػا رػػالفف المكحػػدم   ػػلؿ  -كا 

 المرحمة الثانية لمفف المرين  رالمغرب .
 ( تيجان األعمدة :4-5)

عمػػي اليقاليػػد المعماريػػة الفنيػػة المعرك ػػة رالعمػػارة ا بػػلمية س  قػػد شػػادت الزيػػادة المرينيػػة رجػػام   بػػيران         
 ػػ   ػػياع ملمحاػػا  ر يبػػيان  اػػا مػػف الجػػص س كتػػك مػػا كػػاف بػػرران يػػازة رعػػض نمػػاذج لييجػػاف األعمػػدة غيػػر أن

لػـ ي ػؿ  مناػا س حبػب مػا يي ػح ركػؿ مػف يػاج   -مػ  يعامػب الزمػاف  –الجمالية األاػيمة س كاليػ  رغػـ ذلػؾ 
 ( . 67( س كرعض الييجاف الي  يقكـ عمياا عقكد مرر  المحراب س لكحة )  66المحراب س لكحة ) 

الييجاف أناػا بػارت عمػي نفػس الػنمط الكلبػيك  ) اليقميػدم ( لاػا  ػلؿ العاػكر  الملحظ عمي تذم        
مف ثلثػة مبػيكيات س البػفم  مناػا مكامػ  ز ر ػة  ككنااس كالميمثؿ     (699)البارقة منذ عاد ال ل ة رقرطرة 

راليقارؿ كاليدارر رأس الحية ) المحنش ( س كالثان  الذم يعمك مكام  يكريقات كأزتار نرايية    أك اع يناظرية 
مرمػة ) طرمػة ( اليػاج ذات الشػكؿ المقعػر لمػدا ؿ س كتػ  يػارة إمػا أف يكػكف مزينػة رػرعض الز ػارؼ  س س كأ يران 

مػػا أف يكػػكف  67س  66الاندبػػية أك النراييػػة أك الكياريػػة كمػػا تػػك الحػػاؿ رييجػػاف جػػام  يػػازة س لكحػػات )  ( س كا 
 لمرحمة الثانية لمفف المرين  .حبب ما غمب عمياا  لؿ اس  الية مف الز ر ة 

لاػػذا  كن ػػجان  إف مػػف أتػػـ الميػػزات اليػػ  نجػػدتا رييجػػاف جػػام  يػػازة تػػك أناػػا يعكػػس اػػكرة أكثػػر يرمػػكران         
 ػػ  ذلػػؾ عمػػي إيقػػاع ييجػػاف ماػػكر الحمػػرا  رغرناطػػة س  الػػنمط اليقميػػدم الشػػا    ػػلؿ العاػػكر البػػارقة س بػػيران 
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( س شػكؿ )  67س  66س لكحػات )  ر يبػيان  اليكريقات المزترة كالمبػننة دكران كالي  لعرت  ياا ز ر ة المحاريات ك 
( س كتك ما يؤكد مرة أ رل ذلؾ الػدكر الماػـ لميػكثيرات الفنيػة األندلبػية الغرناطيػة عمػي الفػف المرينػ  منػذ  66

اليػػة رػػالفف عمػػي ييجػػاف المراحػػؿ الي -رغػػـ يكمفاػػا عػػف بػػنة اليطػػكر  –آثارتػػا  يركػػتمرحميػػ  المركػػرة س كاليػػ  
 المرين  س حبب ما يعكب  عديد مف النماذج ركؿ مف المباجد كالمدارس المرينية رحكا ر المغرب الكررل .

 ة :اتمخ
تػػ / 766 – 668يمكف القكؿ إف الفف المرين   ػلؿ مرحميػ  األكلػي )  ما برؽ درابي عمي  اعيمادان         
ريف  ـ ( س كاف جمعان 6996تػ / 696كرير ريازة ) ـ ( س     ك  ز ارؼ كنقكش الجام  ال6366 – 6969

مػػف الثػػرا  س الغنػػي س   اػػا ص كبػػمات كػػؿ مػػف الفنػػيف المرارطػػ  كالمكحػػدم س  اػػك مػػف ناحيػػة يعكػػس مزيػػدان 
كالينػػكع الفنػػ  الػػذم ايبػػـ رػػ  الفػػف المرارطػػ  س  ػػ  حػػيف حػػا ظ  ػػ  الكمػػت ذايػػ  عمػػي رعػػض  اػػا ص الفػػف 

 اليعرير عف ماتية عناارم الز ر ية .  المكحدم مف حيث الك كح س كالقكة   
لمفػػف رػػالمغرب مػػ  ردايػػة  جديػػدان  عمػػي الػػرغـ مػػف ذلػػؾ س  ػػ ف ز ػػارؼ كنقػػكش جػػام  يػػازة يعكػػس ايجاتػػان         

 ػػ  الي مػػ  عػػف مرػػادئ اليقمػػؿ كالربػػاطة اليػػ  ميػػزت الفػػف المكحػػدم البػػارؽ عميػػ  س  العاػػر المرينػػ  س ممػػثلن 
كالحشد لكا ػة العنااػر الز ر يػة س كاليػ  رػرزت  ياػا النقػكش الكياريػة ردرجػة  كا يجام نحك ا غراؽ    الحشك

غير مبركمة    ياريف الز ر ة ال طية رالفف المغرر  س كمػد يػرؾ ذلػؾ اليكجػ  الجديػد راػماي  رقػكة عمػي الفػف 
أبمكب ـ ( س كالي  ايبمت رما يعرؼ رػ ) 6357 – 6366تػ / 759 – 766المرين   لؿ مرحمي  الثانية ) 

 مف الز ر ة .   مكان  س رحيث   نكاد نجد مك عان  (636)الز ر ة الكامؿ ( 
رز ػارؼ كنقػكش جػام   مامػان   ااػة ح ػكران راػفة س   ف لميكثيرات األندلبية عامػة كالغرناطيػة  أ يران         

اريػة اليػ  يازة س حيث شادت رركز رعض العنااػر الز ر يػة اليجديديػة س ككػذلؾ رعػض النقػكش كالعرػارات الكي
نمػا شػػاد الفػف األندلبػػ  ميلدتػا  ػػلؿ المرحمػػة  لػـ نشػػادتا ركػؿ مػػف الفنػيف المرارطػػ  كالمكحػدم رػػالمغرب س كا 

ـ ( س ك ػػ  ماػػكر الحمػػرا  6369 – 6937تػػػ / 766 – 635األكلػػي مػػف مراحػػؿ الفػػف الناػػرم رغرناطػػة ) 
 ػ  الناايػة عمػي يككيػد مػا ذتػب عمي كج  الي اػيص س ك ػؽ أبػاليب  نيػة يطكيريػة ميعػددة س كتػك مػا يحمػؿ 

كأناػا مػف س مف ككف يمؾ الز ارؼ الي  يزيف جام  يازة م يرعة رمػكركث الفػف األندلبػ  س إلي  رعض الراحثيف 
 . (636)ر ا  أندلبييف نياج ع  
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 ( ك الجام  الكرير ريازة س مبقط أ ق  س عف ك6شكؿ )
Maslow : Les Mosquées de Fès et du nord du Maroc . P 36 , Fig (9) . 

 

 
( ك نماذج مف ز ر ة األكنيس رمدينة الزترا  كجام  مرطرة س عف ك9شكؿ )  

( .598س شكؿ ) 766س اػ  9س جػ 9رمراس ك ياريف إبرانيا ا بلمية . مم  
 

 
( ك الجام  الكرير ريازة س نماذج مف الكرمات الككبية ربنجات عقد المحراب .3شكؿ )  
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مة ككبية    الفف المكحدم س عف ك( ك نمكذج لكر 4شكؿ )  

Marçais : L´ Architecture Musulmane dʼ Occident . P 255 , Fig (162 / A) . 

 

 

 

( ك نمكذج لمشركة المعينية الاندبية راكمعة جام  حباف رالرراط س عف ك5شكؿ )  
 ( . 9/  43س لكحة مجمعة )  959س اػ  3مالدكنادك ك عمارة المباجد . جػ

 

 

 
( ك نمكذج لمشركة المعينية النرايية رجام  يينممؿ س عف ك6ؿ )شك  

Marçais : L´ Architecture Musulmane dʼ Occident . P 257 , Fig (166) . 
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( ك محراب جام  الكيرية س عف ك7شكؿ )  

( . 4/  7س لكحة مجمعة )  697س اػ  3مالدكنادك ك عمارة المباجد . جػ   
 

 
   يينممؿ س عف ك( ك محراب جام8شكؿ )

Golvin : Essai sur L´ Architecture Religieuse Musulmane . T.4 , P274 , Fig (92). 

 
 

 
( ك مرة ال مكع الميقاطعة أعمي مرر  محراب جام  مرطرة س عف ك9شكؿ )  

Golvin : Essai sur L´ Architecture. T.4 , P 119 , Fig (31) . 
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 رقاكر الحمرا     غرناطة س عف ك( ك نمكذج لياج عمكد 66) شكؿ
Marçais : L´Architecture Musulmane dʼOccident . P 340 , Fig , 208 . 

 

 
 ( ك الجام  الكرير ريازة ك النقش اليبجيم  لميكبعة المرينية .6لكحة )

 

 
 ( ك الجام  الكرير ريازة ك المحراب .9لكحة )
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 أعمي مرر  المحراب .الميقاطعة ذات ال مكع ( ك الجام  الكرير ريازة ك القرة 3لكحة )

 

 
 ( ك الجام  الكرير ريازة ك ز ر ة األكنيس حكؿ عقكد الرلط األكبط رريت الالة .4لكحة )

 

 
 ( ك الجام  الكرير ريازة ك ز ر ة األكنيس حكؿ العقد الجنكر  لمرر  الثريا الكررل .5لكحة )
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 مراكش .   دييف ( ك ز ر ة األكنيس رقرة الرارك 6لكحة )

 

 
 ( ك ز ر ة األكنيس حكؿ عقكد جام  القارة رمراكش .7لكحة )

 

 
( ك الجام  الكرير ريازة ك يفايؿ لز ارؼ رعض بنجات عقد المحراب س ك   أماي اليميف كاليبار ز ر ة 8لكحة )

 الكرمة الككبية .
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 م  الكيرية رمراكش .( ك يكليفات مف الكرمة الككبية رحشكة ز ر ية مف منرر جا9لكحة )

 

 
 ( ك الجام  الكرير ريازة ك اليكريقات الممبا  حكؿ مناطؽ انيقاؿ مرة مرر  المحراب .66لكحة )

 

 
 ( ك الجام  الكرير ريازة ك اليكريقات الممبا  رالم اتية الكبطي أعمي يجكيفة المحراب .66لكحة )
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 مة ككر ية لميكريقات المبننة ررنيقي  المحراب .( ك الجام  الكرير ريازة ك اليكريقات المعر 69لكحة )

 

 
 ( ك الجام  الكرير ريازة ك اليكريقات المعرمة كمااد لز ارؼ مرة ال مكع .63لكحة )

 

 
( ك الجام  الكرير ريازة ك اليكريقات المعرمة كمااد لميكريقات المبننة ر حدل رنيقي  العقد الشمال  رمرر  64لكحة )

 المحراب .
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( ك الجام  الكرير ريازة ك اليكريقات المعرمة ككر ية لميكريقات المبننة ر حدل رنيقي  عقد مد ؿ مامي 65)لكحة 

 الجنا ز .
 

 
 ( ك الجام  الكرير ريازة ك أحد ياج  المحراب .66لكحة )

 

 
 حراب .( ك الجام  الكرير ريازة ك أحد الييجاف الي  يريكز عمياا العقكد الجانرية رمرر  الم67لكحة )
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 . راطف العقديف عمي يميف كيبار المحرابر( ك الجام  الكرير ريازة ك اليكريقات المزترة 68لكحة )

 

 
 . المحراب رمرر راطف العقديف الجانرييف ر( ك الجام  الكرير ريازة ك اليكريقات المزترة 69لكحة )

 

 
 مف جام  القركييف رفاس . ( ك اليكريقات المزترة راألكنيس رز ارؼ القرة الكررل96لكحة )
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 ( ك الياج الجا  المماؽ رالجاة الشرمية مف جدار مرمة جام  القركييف رفاس .96لكحة )

 

 
 المبننة ر حدل الم اتيات أعمي يجكيفة المحراب .( ك الجام  الكرير ريازة ك اليكريقات 99لكحة )

 

 
 القرة الي  يعمك مرر  المحراب .المبننة ر( ك الجام  الكرير ريازة ك اليكريقات 93لكحة )
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 يزيف إحدل ميذف المشاد الحبين  رالقاترة .الم يمة ( ك اليكريقات المبننة كالمعرمة 94لكحة )

 

 
 شركة معينية نرايية ر حدل الم اتيات أعمي يجكيفة المحراب . ( ك الجام  الكرير ريازة ك95لكحة )

 

 
 معينية نرايية أ رل ر حدل الم اتيات ريجكيفة المحراب . شركة ( ك الجام  الكرير ريازة ك96لكحة )
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 ( ك الجام  الكرير ريازة ك ز ارؼ كاجاة المحراب .97لكحة )

 

 
 . كبط( ك الجام  الكرير ريازة ك ا  ريز الاندب  أعمي العقكد الي  يي مؿ الرلط األ98لكحة )

 
 

 
   أعمي رلط القرمة .( ك الجام  الكرير ريازة ك ا  ريز الاندب99لكحة )
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 . كبط( ك الجام  الكرير ريازة ك ا  ريز الاندب  أعمي عقكد الرلط األ36لكحة )

 

 
 إحدل الشمبيات أعمي جدار القرمة . ( ك الجام  الكرير ريازة ك36لكحة )

 

 
 م ذنة الراب األ  ر مف المشاد الحبين  رالقاترة . يزيف( ك الز ر ة المعمارية 39)لكحة 
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 الز ر ة المعمارية رالمبيكل البفم  مف مرة مرر  المحراب . ( ك الجام  الكرير ريازة ك33لكحة )

 

 
 الز ر ة المعمارية ررنيقي  العقديف الجانرييف رمرر  المحراب . ( ك الجام  الكرير ريازة ك34لكحة )

 
 

 
ف المحاكريف ريف الرحكر الثلثة مف النقش الز ر ة المعمارية يزيف المررعي ( ك الجام  الكرير ريازة ك35لكحة )

 القرآن  حكؿ المحراب .
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 ( ك يفايؿ مف ز ارؼ القرة المقرناة أعمي مرر  محراب الجام  الكرير ربل .36لكحة )
 
 

 
 نقكش كيارية رال طيف الميف كالكك   أعمي مرر  المحراب . ( ك الجام  الكرير ريازة ك37لكحة )

 
 

 
 ز ارؼ عقد المد ؿ المف   إلي مامي الجنا ز .   الكرير ريازة ك( ك الجام38لكحة )
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 ( ك الجام  الكرير ريازة ك النقكش الكيارية رراطف عقد المحراب .39لكحة )

 

 
 ( ك العرارة الدعا ية " ا  عدة " ر حدل حشكات مرص الثريا الكررل مف جام  القركييف .46لكحة )

 

 
 قاطعة أعمي مرر  محراب الجام  الكرير ريممباف س عف ك( ك مرة ال مكع المي46لكحة )

Bourouiba : L´ Art Religieux Musulman en Algérie . P 105 . 



 (9102سبتمبر ) العذد الخامس                                                                                      مجلة البحوث والذراسات األثرية              

722 

 

 
 ( ك الجام  الكرير ريازة ك الز ر ة المحارية يزيف راطف العقد الشمال  رمرر  المحراب .49لكحة )

 
 

 
 راب كرلطة القرمة .( ك الجام  الكرير ريازة ك عقكد مرر  المح43لكحة )
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 الحواشي:
                                                 

األنيس المطرب رركض القرطاس    أ رار ممكؾ المغرب كياريف مدينة  اس .   زرع ( ك انظر ك الفاب  ) عم  ارف أر – (6)
ارف  مدكف ) عرد .س  368س اػ  ـ6999/  ػت6496س  9ك عرد الكتاب رنمناكر س المطرعة الممكية س الرراط س ط  راجع

.  رط ك  ف عاارتـ مف ذكم البمطاف األكرركياب العرر كديكاف المريدا كال رر    أياـ العرب كالعجـ كالرررر كمالرحمف ( ك 
الناارم ) أحمد س . 994س اػ  7ـ س جػ9666/  ػت6496أ.  ميؿ شحادة س مراجعة ك د. بايؿ زكار س دار الفكر س ريركت س 

رف  الد ( ك ا بيقاا أل رار دكؿ المغرب األماي . يحقيؽ كيعميؽ ك أحمد الناارم س منشكرات كزارة ا يااؿ س مطرعة 
 . 63س اػ  4س جػ ـ 9666لنجاح الجديدة س الدار الري ا  س ا
س  7.س ارف  مدكف ك العرر . جػ  367 – 365عف أاكلاـ كنبراـ انظر ك ارف أر  زرع ك األنيس المطرب . اػ اػ  – (9)

 .  996اػ 
س اػ  7ف ك العرر . جػ .س ارف  مدك  466 – 368عف تذم األحداث انظر ك ارف أر  زرع ك األنيس المطرب . اػ اػ  – (3)

 .    99 – 64س اػ اػ  4.س الناارم ك ا بيقاا . جػ 946 – 946س  935 – 994اػ 
 . 396 – 396ارف أر  زرع ك األنيس المطرب . اػ اػ  – (4)
ر الذ يرة البنية    ياريف الدكلة المرينية . دا.س نفب  ك  476 – 475ارف أر  زرع ك األنيس المطرب . اػ اػ  – (5)

س اػ  4.س الناارم ك ا بيقاا . جػ 956س اػ اػ  7ارف  مدكف ك العرر . جػ  .س 96س اػ ـ 6979المناكر س الرراط س 
) محمد ( ك أ كا  عمي مدينة أندلبية مجاكلة ك الر ني ة المدينة  الشريؼ.س كلممزيد عف تذم المدينة الداربة س انظر ك  47

محا رات كمراحث    ياريف المغرب المرين  كح اري  ( س مطرعة الاداية س يطكاف س  الممككية المرينية راألندلس .  مف )
 .     663 – 666المغرب س اػ اػ 

 . 958 ػس ا 7ػ ج .ك العرر .س ارف  مدكف  496ارف أر  زرع ك األنيس المطرب . اػ  – (6)
)  ( س المدينة الري ا )  ( س الري ا )  ثؿ كمأ طمؽ عمي تذم المدينة رالماادر المعاارة رعض المبميات األ رل  – (7)

. الذ يرة البنية ك .س نفب   496ػ ا. األنيس المطرب ارف أر  زرع ك  ( . دار ا مارة)  ( س الرمد الجدرد)  ( س المدينة البعيدة
  ماـ أر  الحبفثر كمحابف مك نا ايالمبند الاحيح الحبف    م( ك  محمد ارف مرزكؽ)  اليممبان س . 669س  96 ػا ػا
 .رحمة ارف رطكطة  ( ك محمدارف رطكطة ) س . 396 س 666 ػ اػس ا ـ9669ػ / ت6433س  6س ط س الرراط دار األماف .

ا حاطة     ك(  لباف الديفارف ال طيب ) س . 969ػ س ا 4س مم ـ6997ػ / ت6467س  س الرراط مطرعة المعارؼ الجديدة
معيار ا  ييار    ذكر ك س نفب  . 455ػ س ا 4س مم ـ6977ػ / ت6397س  6س ط لقاترةس ا  نجمكيرة ال ا . أ رار غرناطة
ك ذكر رعض مشاتير ؿ مؤلؼ ماجك .س  676 ػس ا ـ9669ػ / ت6493س  س القاترة مكيرة الثقا ة الدينية . المعاتد كالديار

س . 958 ػس ا 7ػ ج .ك العرر  مدكف  ارفس . 69 – 49ػ ا ػا ـ س6979دار المناكر س الرراط س  . أعياف  اس    القديـ
 45س  97س  95ـ س اػ اػ 6999دار بعد الديف س دمشؽ س  . نية كالممحة المرينيةيالنفحة النبر  ( ك إبماعيؿارف األحمر ) 

 .  99ػا س ـ6996ػ / ت6466س  9ط س س الرراط المطرعة الممكية . ك ة النبريف    دكلة رن  مريف.س نفب  ك ر  54س 
 .   669رف أر  زرع ك الذ يرة البنية . اػ ا – (8)
 .   669ارف أر  زرع ك الذ يرة البنية . اػ  – (9)
 . 646 – 639س اػ اػ  9. جػ ا حاطة كارف ال طيب  – (66)
 . 499 – 496س  493ارف أر  زرع ك األنيس المطرب . اػ اػ  – (66)
ة الركاد    ذكر الممكؾ مف رن  عرد الكاد . يقديـ كيحقيؽ ك رك عف رن  عرد الكاد انظر ك ارف  مدكف ) يحيي ( ك رغي – (69)

ـ .س الينب  ) محمد رف عرد ا  ( ك ياريف رن  زياف ممكؾ يممباف . مقيطؼ 9667زيان  الدراج  س دار األمؿ س الجزا ر س 
ـ .س 9666نشر س الجزا ر س مف ك ) نظـ الدر كالعقياف    رياف شرؼ رن  زياف ( س يحقيؽ ك محمد أغا رك عياد س مك ـ لم
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ـ 9663مؤلؼ مجاكؿ ك زتر الربياف    دكلة رن  زياف . يحقيؽ ك رك زيان  الدراج  س مؤببة رك زيان  لمنشر س الجزا ر س 
 .  3س  9س  6ـ س جػ9669.س م يار حبان  ك ياريف الدكلة الزيانية . منشكرات الح ارة س الجزا ر س 

 ػس ا 7ػ ج .ك العرر .س ارف  مدكف  567 – 565س  569 – 566س  499مطرب . اػ اػ ارف أر  زرع ك األنيس ال – (63)
 . 987 – 984س  986 – 986اػ 

الفاب  ) يق  عمي نحك أررعيف ميل جنكب الرحر الميكبط كعمي نفس الرعد يقريرا مف مدينة يممباف س كعناا انظر ك  – (64)
ك محمد حج  س محمد األ  ر س دار الغرب ا بلم  س ريركت س لرناف س  الحبف رف محمد الكزاف ( ك كاؼ أ ريقيا . يرجمة

 . 63 – 69س اػ اػ  9س جػ ـ 6983س  9ط
 . 568ارف أر  زرع ك األنيس المطرب . اػ  – (65)
 . 569ارف أر  زرع ك األنيس المطرب . اػ  – (66)
إلي ثلث مراحؿ ر يبية س األكلي  -باليب الفنية اعيمادان عمي ال اا ص كاأل –يمكف يقبيـ الفف المرين  رالمغرب  – (67)

ـ ( س 6986 – 6969تػ / 685 – 668ت  مرحمة اليرمكر كاليككيف كيمثؿ عادم كؿ مف أر  يكبؼ يعقكب رف عرد الحؽ ) 
 766ـ ( س كالثانية يردأ  لؿ عاد أر  بعيد عثماف الثالث ) 6366 – 6986تػ / 766 – 685ك مف  أر  يعقكب يكبؼ ) 

ـ ( س ربمبمة مف اليطكرات الفنية غير الميكمفة لياؿ إلي ممة ا زدتار كالرم   لؿ عاد أر  6336 – 6366تػ / 736 –
ـ ( س أما المرحمة الثالثة  ا  مرحمة اليراج  كاليقاقر اليدريج  لمفف المرين  6357 – 6348تػ / 759 – 749عناف  ارس ) 

ف 6464 – 6358تػ / 869 – 766اراـ ذلؾ العار المرين  ) س كالي  أعقرت عاد أر  عناف  ارس حيي ان ـ ( س تذا س كا 
رداية المرحمة الثانية س  –مف الناحية الياري ية أك الفنية  –كاف رعض الراحثيف يرل أف عاد أر  يعقكب يكبؼ رف يعقكب يمثؿ 

دم أر  يكبؼ يعقكب ك مف  أر  يعقكب غير أن  مف  لؿ مراحث تذم الدرابة بيي ح مظاتر ا ريراط الفن  الكثيؽ ريف عا
يكبؼ س رما يجعماما يشكلف معان أكلي مراحؿ الفف المرين  رالمغرب األماي . انظر ك المنكن  ) محمد ( ك كرمات عف 

 96ح ارة المرينييف . منشكرات كمية اآلداب كالعمـك ا نبانية رالرراط س جامعة محمد ال امس س بمبمة رحكث كدرابات رمـ ) 
.س حركات ) إرراتيـ ( ك  66 – 64ـ س اػ اػ 6996تػ / 6466س  9س مطرعة النجاح الجديدة س الدار الري ا  س ط (

.س أرك رحاب ) محمد البيد  95س اػ  9ـ س جػ9666تػ / 6496المغرب عرر الياريف . دار الرشاد الحديثة س الدار الري ا  س 
.س  38ـ س اػ 9666س  6بة آثارية معمارية . دار الك ا  س ا بكندرية س ط( ك المدارس المغررية    العار المرين  ك درا

عكن  ) الحاج مكبي ( ك  ف المنقكشات الكيارية    الغرب ا بلم  . مدكنة الكيارات المنقكشة البعدية كالعمكية رمدينة  اس 
الدار الري ا  س س ا بلمية كالعمـك ا نبانية ؿ بعكد لمدرابات آك درابة ياري ية ك نية . منشكرات مؤببة الممؾ عرد العزيز 

 .   667 – 664اػ اػ س ـ 9666منشكرات عكاظ لمطراعة س 
مف الحكا ر ا بلمية المامة رالمغرب األماي  لؿ العاكر ا بلمية الميعامرة س كالعاريف المكحدم مدينة يازة  – (68)

 . 355 – 354س اػ اػ  6جػ ريقيا . ك كاؼ أ الكزافكالمرين  عمي كج  اليحديد . انظر ك 
.س كعف تذا الرراط يشير ااحب " ا بيراار "  مف حديث  عف مدينة  946ارف أر  زرع ك األنيس المطرب . اػ  – (69)

يازة رقكل  ك ) كمد ر ن     تذم المدة مدينة الرراط س كت  مدينة كريرة    بفح جرؿ مشر ة عمي ربا ط  س يشقاا جداكؿ الميام 
بنة س    حيف  96عذرة كعمياا بكر عظيـ كمد رن  رالجير كالحاي س يرقي م  الدتر س ... س كأببت تذم المدينة مف نحك ال

يكج  ال ميفة ر   ] كذا [ إلي  يح رلد رن  الناار ( . مؤلؼ مجاكؿ ك ا بيراار    عجا ب األماار . نشر كيعميؽ ك 
 .  686ررية س الدار الري ا  س اػ د. بعد زغمكؿ عرد الحميد س دار النشر المغ

تناؾ رعض الدرابات الي  يناكلت تذا الجام  رالدرابة اآلثارية  لؿ العاريف المكحدم كالمرين  س كمناا عمي بريؿ  – (96)
ية العمارة ا بلمية    الغرب ا بلم  س عما ر المكحديف الدينية    المغرب ك درابة أثر المثاؿ ك الكحلكم ) محمد ( ك 
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م 1222هـ/ 1222،  نية . م طكط ربالة دكيكراة    اآلثار ا بلمية س جامعة القاترة س كمية اآلثار س مبـ اآلثار ا بلمية 

 .س  667 – 634 اػ اػ، 
Maslow ( Boris ) : Les Mosquées de Fès et du nord du Maroc . Paris , 1934, PP 17 – 37 ., Terrasse ( Henri ) : La 

Grande Mosquée de Taza . Paris ,1943 .   aghir   Ma rou    : Les Monuments  istoriques de la  ille de  a a  u 

      au         siecle .  iplome dʼetude Approfondies    ous La directionde : Mr.Les  rofesseeurs :  ean-Pierre 

Sodini et Michel Terrasse , Universite de Paris –  or onne    aris    U.E.R   dʼart et dʼArchéologie      291 – 313 . 

راليكج  الذم غمب عمي الفف رالمغرب  لؿ العار  –  لن عف الشكاتد المادية الرامية  –يفيد الماادر الياري ية  – (96)
  زرع  مف حديث  عف محراب جام  القركييف راليكبعة ما أشار إلي  ارف أرالمكحدم كالميبـ رالرباطة كاليقمؿ س كمف ذلؾ 

المرارطية رقكل  ك ) ككاف يرات الناظريف إلي  مف حبن  كيشغؿ الماميف س  مما د ؿ المكحدكف المدينة ...  اؼ  قاا  المدينة 
ليقمؿ س  قيؿ لاـ إف أمير كأشيا اا أف ينيقد عمياـ المكحدكف ذلؾ النقش كالز رؼ الذم  كؽ المحراب س ألناـ مامكا راليقشؼ كا

المؤمنيف عرد المؤمف رف عم  يد ؿ غدا المدينة م  أشياخ المكحديف رربـ الة الجمعة رالقركييف   ا كا لذلؾ س  كيي 
الحمامكف الجام  يمؾ الميمة س  ناركا عمي ذلؾ النقش كاليذتيب الذم  كؽ المحراب كحكل  رالكاغد س ثـ لربكا عمي  رالجص س 

س كانظر . 76رالرياض كدلؾ س  نظفت يمؾ النقكش كماا كاارت ريا ا ( . ارف أر  زرع ك األنيس المطرب . اػ  كغبؿ عمي 
العمارة ا بلمية    األندلس ك عمارة القاكر . يرجمة ك عم  إرراتيـ منك   س أي ا ك مالدكنادك ) رابيميك راركف ( ك 

 . 84 – 83س اػ اػ  4س جػ ـ 9666س  6ركع القكم  لميرجمة س طمنشكرات المركز القكم  لميرجمة س القاترة س المش
يمكف اعيرار ز ارؼ كنقكش الجام  الكرير ريازة أتـ كأررز النماذج الي  يرج  إلي المرحمة المركرة مف العار المرين   – (99)
ة الي  يرج  إلي  يرة يكبعة ـ ( س كالي    يزاؿ يحيفظ رالكثير مف ميمياا الفنية األايم6366 – 6969تػ / 766 – 668) 

ـ ( س كالذم يعر ت 6978تػ / 677الجام  س كذلؾ عمي  لؼ الجام  الكرير رفاس الجديد مف عاد أر  يكبؼ يعقكب ) 
نقكش كز ارؼ كاجاة محرار  لميغيير شر  الكامؿ  لؿ الفيرات اللحقة س كلـ يرؽ إ  النذر القميؿ الذم يرج  إلي عاد رنا  

تػ / 696رؼ العقكد الدا رة رمرر  المحراب س ككذلؾ س   ف الجام  الكرير ركجدة مف عاد أر  يعقكب يكبؼ ) الجام  رز ا
دادم ) مارية ( ك ياريف ـ ( س لـ ييرؽ مف ز ار   األايمة إ  النذر القميؿ أي ا رمحرار  كالعقد الذم ييقدم  . انظر ك 6996

كجدة س جامعة محمد األكؿ س بمبمة  –كرات كمية اآلداب كالعمـك ا نبانية ـ . منش6836مدينة كجدة مف اليكبيس إلي بنة 
 .س 495س اػ  9س جػ ـ 9664س مطرعة شمس س كجدة س المغرب س  99رحكث كدرابات 

Terrasse : La Grande Mosquée de Taza . PP 36 , 40 , 47 ., Marçais   Georges   : L´ Architecture Musulmane dʼ 

Occident , Tunisie , Algerie , Maroc , Espagne et Sicile . Paris , 1954 , P 271 .   

رمراس ) ليكركلدك يكريس ( ك ياريف إبرانيا ا بلمية . يرجمة ك عم  عرد الر كؼ الرمر  كآ ركف س منشكرات المجمس  – (93)
س  536س  594س  593 س اػ اػ 9س الجز   9لمجمد ـ س ا9669س  6األعمي لمثقا ة س المشركع القكم  لميرجمة س القاترة س ط

س  683س اػ اػ  6ك عمارة القاكر . جػ  مالدكنادك ( .س 533س  954س  945س  935س  934س األشكاؿ )  763س  535
 .(  4س شكؿ )  966س  688( س  Pس شكؿ )  686

ك د. عم  إرراتيـ منك   س منشكرات تي ة أرك ظر  عمارة المباجد    األندلس . يرجمة ك  ( رابيميك راركف ) مالدكنادك – (94)
س لكحة  646( س اػ  7/  36س لكحة مجمعة )  664س اػ  9جػ س ـ 9666/  ػت6439س  6لمثقا ة كاليراث ) كممة ( س ط 

 Aس شكؿ )  964 س اػ 6مالدكنادك ك عمارة القاكر . جػ ( .س  6-48س لكحة مجمعة )  644( س اػ  9/  6-46مجمعة ) 
 ( . 6س شكؿ )  965س اػ ( 
( .س حيث يشير رعض  6/  69س لكحة مجمعة )  694س  646س اػ اػ  9. جػ  عمارة المباجدك  مالدكنادك – (95)

المي اايف أف اليكج  الفن  ليمؾ الزيادة األ يرة بار عمي النبؽ الفن  البارؽ رجام  مرطرة  لؿ يكبعة الحكـ المبينار 
( ك الفف ا بلم     إبرانيا . يرجمة ك د. البيد عرد العزيز بالـ س د. لطف  عرد الردي  س مكرينك ) مانكيؿ جكميث . 

س الجز   9ياريف إبرانيا ا بلمية . المجمد ك  رالراس.س  699س  689س اػ اػ  مؤببة شراب الجامعة س ا بكندرية س د.ت
 . 949 – 946اػ اػ  س 9
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 . 663س اػ  4القاكر . جػ  عمارةك  مالدكنادك – (96)
 مف )  لعرج ) عرد العزيز ( ك جمالية الز ارؼ النرايية    الفف ا بلم  رجامع  يممباف الكرير كبيدم رمحبف . – (97)

ـ 9666أكيكرر  5 - 3يممباف ا بلمية ريف اليراث العمران  كالمعمارم كالميراث الفن  ( س أعماؿ مميقي دكل  ريممباف أياـ 
 .س 966 – 965س اػ اػ  6س جػ شؤكف الدينية كاألكماؼ س الجماكرية الجزا رية الشعرية س منشكرات كزارة ال

 errasse    enri   : L´ Art  ispano – Mauresqe des origins au         siecle  .  aris   1932 , PP231, 235 , Fig ( 38 ) ., 
Marçais : L´ Architecture Musulmane . P 255 , Fig ( 160 ) ., Bourouiba ( Rachid ) : L´ Art Religieux Musulman en 

Algérie . Ministère de la Culture , Algérie , 2013 , P 122 , Fig ( 36 / 2 ) , PL. XII , 1 , PL. XIII , 3 .     
 ناا انظر ك ـ ( س كع6644 – 6666تػ / 539 – 566يرج  تذم القرة إلي عاد عم  رف يكبؼ رف ياشفيف )  – (98)

Maslow ( Boris ) : La Qubba Barudiyyin à Marrakuch . Al-Andalus , 1948 , Fasc , I , PP 180 – 185 ., Maria Marcos 

Cobaleda : Los Almorávides : Territorio , Arquitectura Y Artes Suntuarias . Tesis Doctoral , Universidad de 

Granada , Facultad de Filosofia Y Letras , Departamento de Historia del Art , 2010 , PP 300 – 326 .   

برؽ ا شارة إلي ما أ اد ر  ارف أر  زرع  مف حديث  عف محراب جام  القركييف كد كؿ عرد المؤمف رف عم  مدينة  – (99)
طية النقكش المذترة كالممكنة رمحراب الجام  س  اس رربـ الة الجمعة رالجام  المذككر س كما ماـ ر   قاا  المدينة مف يغ

لككف تؤ   المكحديف مامكا راليقشؼ كاليقمؿ كتك ما يعكب  عما رتـ الرامية رالمغرب س أما  يما ييعمؽ ررلد األندلس س   ف 
س ( ك الفف المرارط  رالراس ) ليكركلدك يكريالرعض يرل أف الفف المكحدم تنالؾ كاف أكثر ثرا ن كغنين عن  رالمغرب . انظر ك 

س اػ  3. جػ  عمارة المباجدك  مالدكنادك.س  63س اػ ـ 6976كالمكحدم . يرجمة ك د. بيد غازم س دار المعارؼ رمار س 
966  .  

مرؿ ز ارؼ الجام  الكرير ريازة نجد لاذا األبمكب الفن     ينفيذ كرمة األكنيس ح كران مكيا رز ارؼ الجام  الكرير  – (36)
ـ ( س كذلؾ  مف ز ارؼ عقكد مرر  المحراب كحكؿ عقكد 6978تػ / 677الجديد مف عاد أر  يكبؼ يعقكب )     اس 

ريت الالة جميعاا س را  ا ة إلي عقكد المدا ؿ الر يبية لمجام  مف دا ؿ ريت الالة س كتك ما يحمؿ عمي القكؿ إف 
مف مراحؿ الفف المرين  رالمغرب س إنما كاف م  عاد أر  يكبؼ  العكدة اليجديدية لاذا األبمكب الفن   لؿ المرحمة المركرة

يعقكب رجام  حا ري  الممكية الي  أبباا  اس الجديد س كذلؾ عمي يد الفنانيف األندلبييف الذيف مامكا رال دمة    رنا  تذا 
 الجام  س حبب إ ادة ااحب " الذ يرة البنية " س كما برؽ ا شارة .

 – 756ز ر ة راذا األبمكب الفن  حكؿ عقكد ريت الالة رجام  المدربة الركعنانية رفاس الرال  ) حيث نجد يمؾ ال – (36)
ـ 6354 – 6356تػ / 755 – 759( س كحكؿ عقكد مرر  محراب جام  الحمرا  رفاس الجديد )  6355 – 6356تػ / 756

 ـ ( .6357/ تػ 759( س كأي ا حكؿ عقكد احف كمجنرات مبجد الزتر رفاس الجديد أي ا ) 
رابيميك  ) مالدكنادكيبمياا الرعض رػ ) زترة المكيس ( س حيث يرل أناا يرج     أاكلاا إلي الفف المارم القديـ .  – (39)

ك الفف ا بلم     األندلس ك الز ر ة النرايية . يرجمة ك عم  إرراتيـ عم  منك   س منشكرات المجمس األعمي لمثقا ة (  راركف
 . 66س اػ ـ 9669س  6م  لميرجمة س القاترة س طس المركز القك 

 إذ جا ت يمؾ الز ارؼ مغطاة رطرقة كثيفة مف الملط الحديث يكارت ربرر  يفاايؿ يمؾ اليكريقات . – (33)
 ( .س  99س شكؿ )  69. اػ  الز ر ة النرايية ك مالدكنادكانظر ك  – (34)

Dodds ( Jerrilyynn .D ) : AL-Andalus The Art of Islamic Spain . The Metropolitan Museum of Art , New York , 

1992 , PP 201 , 203 .  

( .س نفب  ك عمارة  53 – 33س األشكاؿ )  76( س اػ  66 – 66س األشكاؿ )  69. اػ  الز ر ة النراييةمالدكنادك ك  – (35)
 . 946س اػ  6القاكر . جػ 

 س( . 98س  88 – 89س األشكاؿ )  79ػ . ا الز ر ة النراييةمالدكنادك ك  – (36)
Marçais : L´ Architecture Musulmane . P 252 , Fig ( 155 ) . 

نما عرؼ رمنرر جام  الكيرية ألف عرد المؤمف رف عم  الككم   – (37)  ميفة  -يرح  تذا المنرر إلي عاد عم  رف يكبؼ س كا 
  عم  رف يكبؼ رف ياشفيف س نقؿ تذا المنرر إلي جامع  الجديد لم ا تدـ جام –المادم ارف يكمرت دع  الدكلة المكحدية 
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المعركؼ رجام  الكيرية س لككن  يحفة  نية  ريدة س ك  يزاؿ النقكش اليبجيمية عمي المنرر يفيد رنبري  إلي العار المرارط  س 
لمراكشية . حقق  ك د. بايؿ زكار مؤلؼ مجاكؿ ك الحمؿ المكشية    ذكر األ رار اكأن  ان  رقرطرة لجام  مراكش . انظر ك 

 .س  644 ـ س اػ6979تػ / 6399س  6س أ. عرد القادر زمامة س دار الرشاد الحديثة س الدار الري ا  س ط
Sauvaget ( Jean ) : Sur le Minbar de la Kutubîya de Marrakech . Hespéris , 1949 , T XXXVI , PP 313 – 314 ., Bloom 

( Jonathan .M ) et Autres : Le Minbar de la Mosquée Kutubiyya . Ministère des Affaires Culturelles, Maroc , 1998 , 

P 104 .  

 .س 49 – 48. اػ اػ  ك الفف المرارط  كالمكحدم رالراس – (38)
Terrasse : L´ Art Hispano – Mauresqe . P 363 , Fig ( 76 ) ., Marçais : L´ Architecture Musulmane . P 231 , Fig ( 140 

) , P 255 , Fig ( 162 ) . 

لمنشر  74( ك المغرب كالحرؼ اليقميدية ا بلمية    العمارة . يعريب ك د. بام  جرجس س دار أيكل    راكار ) أندري – (39)
 . 686س اػ  6س جػ ـ 6986س د.ـ س 

تػ / 696ليمؾ الي  يزيف بنجات محراب جام  يازة ) الجدير رالذكر إف تناؾ نماذج مماثمة يماما كرغـ ذلؾ س   – (46)
ـ ( س كلعؿ تذا اليزامف ريف كؿ مناما يحمؿ عمي القكؿ راليكثير 63تػ / 7ـ ( س رالفف ا شريم  المدجف  لؿ القرف ) 6996

 ( . 633شكؿ )  س 73. اػ  الز ر ة النراييةمالدكنادك ك الفن  األندلب  عمي يمؾ الي  يزيف محراب جام  يازة . انظر ك 
 .س 49. اػ  ك الفف المرارط  كالمكحدم رالراس – (46)

Terrasse : L´ Art Hispano – Mauresqe . PP 348 , Fig ( 66 ) , 352 , Fig ( 68 ) , 361 , Fig ( 74 ) .,  Marçais : L´ 

Architecture Musulmane . P 255 , Fig ( 161 , 163 ) . 

ك األثر الفن     العمارة المكحدية .  مف ) لمحات عف العمارة كالفنكف ا بلمية    الجزا ر  ( محمد البيدعقاب )  –( 49)
 . 99ـ س اػ 9669س  6زترا  الشرؽ س القاترة س طدار ( س 

الطاترم ) أحمد االح ( ك الجمالية المغررية عمي عاد المرينييف ك ملحظات حكؿ الفف الز ر   انظر أي ا ك  – (43)
المحمدية س جامعة الحبف الثان  س مطرعة النجاح الجديدة س الدار  -س . مجمة كمية اآلداب كالعمـك ا نبانية رمدارس  ا

 . 693ـ س اػ 9665/  63 -69الري ا  س عدد مزدكج 
ـ ( س     ك  6986 – 6969تػ / 685 – 668كتذا اليكج  كاف تك البا د أي ا  لؿ عاد أر  يكبؼ يعقكب )  – (44)

األامية الميرقية ررنيقات العقكد الثلثة الحاممة لقرة محراب الجام  الكرير رفاس الجديد س را  ا ة إلي ز ارؼ  الز ارؼ
 رنيقي  العقد األكبط مف الرا كة الشمالية المطمة عمي الاحف رالجام  المذككر .

ا ات البمطاف أر  الحبف المرين  س حبب ما المدربة الركعنانية رمكناس ت  المعرك ة رػ " المدربة الجديدة " س مف رن – (45)
نما يبمي  طكن رالركعنانية س نبرة إلي  مف  أر  عناف . المنكن  )  يشاد ل  النقكش اليبجيمية الي    يزاؿ ييك ر عمياا س كا 

الثقا ية س  الي طيط المعمارم لمدينة مكناس عرر أررعة عاكر .  مف " أرحاث م يارة " س منشكرات كزارة الشؤكفمحمد ( ك 
 . 56ـ س اػ 9666المممكة المغررية س مطرعة دار المناتؿ س الرراط س  رراير 

لي عمب العاج عمي  –( 46) يرج  الجذكر األكلي لاذا النكع مف اليكريقات المعرمة الم يمة إلي  نكف عاد ال ل ة رقرطرة س كا 
يمؾ العمب ح كران ممحكظا لاذم اليكريقات س رما يمكف  كج  اليحديد س حيث يعكس الز ارؼ النرايية المنفذة عمي عديد مف

جديدة مف مراحؿ يطكر الفف القرطر  س بيكيب لاا ا بيمرار كا نيشار     رداية مرحمة –أم يمؾ اليحؼ العاجية  –اعيرارتا 
. انظر ك البيد عرد الز ارؼ الجاية  لؿ عار ممكؾ الطكا ؼ راألندلس س ماحكرة رمزيد مف العناية كالينكع    ينفيذتا 

 46س  46العزيز بالـ ك يحؼ العاج األندلبية    العار ا بلم  . مؤببة شراب الجامعة س ا بكندرية س د.ت س اػ اػ 
 389س اػ اػ  9س جػ 9.س رالراس ك ياريف إبرانيا ا بلمية . مم 68س  64س  66س  56س  49س  48س  46س  45س  44س 
( .س نفب  ك  99س  96س  96س  8-6س أشكاؿ )  636س  636س  697 ر ة النرايية . اػ اػ .س مالدكنادك ك الز  396 –

.س نفب  ك اليككيف الز ر      الفف األندلب  . يرجمة ك المركز الثقا   لميعريب  98 – 97س اػ  4عمارة القاكر . جػ 
 . 697ـ س اػ 9669كاليرجمة س دار الكياب الحديث س 
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ريقات ركؿ مف المثاليف المذككريف أعلم لطمس كرير ريمؾ الطل ات الحديثة الي  يريب عمياا بد يعر ت تذم اليك  – (47)
 الفراغات الي  كانت يي مماا  يردك كككناا ممبا  س  الية مف اليفاايؿ .

يعر ت أي ا اليكريقات الي  يزيف تذم المباحة ركؿ مف العقديف لطمس كم  ربرب طل ات حديثة بدت كؿ  – (48)
 لفراغات الي  يررز تكية يمؾ اليكريقات س كالي  مف  لؿ اليدميؽ يريف أناا مف نكع اليكريقات المزترة .ا
يعر ت كذلؾ يمؾ اليكريقات لطمس كم  كحاؿ النماذج البارقة س إ  أن  مف  لؿ الدرابة الي  ماـ راا البيد ك تنرم  – (49)

      غاية مف الرمة كالجمالية . انظر كييراس س يردك يمؾ اليكريقات المزترة راذا المك 
Terrasse : La Grande Mosquée de Taza . PI. L , PI. LI   

يرل الرعض أف تذم اليكريقات المزترة يرج     أاكلاا إلي  ف عار ال ل ة رقرطرة س كانيقمت رعد ذلؾ إلي  ف  – (56)
   .  695. مالدكنادك ك الز ر ة النرايية . اػ  عار ممكؾ الطكا ؼ ربرمبطة س ثـ إلي الفف المرارط  رالمغرب

.س رزم  ) نريمة ( ك الز ر ة الجاية    عما ر المغرب األكبط  695انظر ك مالدكنادك ك الز ر ة النرايية . اػ  – (56)
ة كالعمـك ـ ( ك درابة يحميمية مقارنة . م طكط ربالة دكيكراة س كمية العمـك ا نباني64 – 63تػ / 8 – 7كاألندلس ) ؽ 

   .  634ـ س اػ 9665 – 9664ا جيماعية س مبـ عمـ اآلثار س جامعة أر  ركر رمقايد س الجزا ر س عاـ 
س لكحة مجمعة  643س  99س اػ اػ  4.س نفب  ك عمارة القاكر . جػ  639س اػ  3مالدكنادك ك عمارة المباجد . جػ  – (59)
 (97  /66 . ) 
   ( .  6/  33س لكحة مجمعة )  365س  639س  636س اػ اػ  3. جػ  مالدكنادك ك عمارة القاكر – (53)
تػ / 685 – 668مما يجدر إلي  ا شارة س أن    يكجد نماذج ليمؾ اليكريقات المزترة  لؿ عاد أر  يكبؼ يعقكب )  – (54)

ـ ( 6978تػ / 677يد ) ( س حبب ما يعكب  الرقايا األامية مف ز ارؼ كنقكش الجام  الكرير رفاس الجدـ 6986 – 6969
نجدتا رنمكذج نادر بارؽ عمي يمؾ الي  يزيف ـ ( س    حيف أن  6976تػ / 675س كز ارؼ مدربة الافاريف رفاس الرال  ) 

( س ككحد األدلة  96مرمة جام  القركييف رفاس س لكحة )  جام  يازة ممثل    الياج الجا  المماؽ رالجاة الشرمية مف جدار
ة ما أ اد ر  ارف أر  زرع س حكؿ أعماؿ ا الح كاليجديد لاذا الجدار  لؿ عاد أر  يعقكب يكبؼ عاـ ) الشاتدة عمي اح

ـ ( س كتذا يحمؿ عمي القكؿ إف ظاكر يمؾ اليكريقات الزترية  لؿ المرحمة األكلي مف الفف المرين  رالمغرب 6989تػ / 688
ـ ( عمي كج  اليحديد . ارف أر  زرع ك األنيس 6366 – 6986/  تػ766 – 685س إنما يرج  إلي عاد أر  يعقكب يكبؼ ) 

 . 83المطرب . اػ 
 6333تػ / 755 – 733يرج  جؿ المنشيت الحالية رقاكر الحمرا  إلي عادم كؿ مف أر  الحجاج يكبؼ األكؿ )  – (55)
ا ة إلي رعض المنشيت ـ ( س را  6396 – 6354تػ / 794 – 755ـ ( س ك مف  محمد ال امس الغن  را  ) 6354 –

ـ ( س كالي  يعكس تذم األ يرة رركزان حقيقيان مماثلن لما نجدم 6368 – 6369تػ / 768 – 766القميمة مف عاد محمد الثالث ) 
ـ ( س األمر الذم يرجح ظاكرتا رفنكف ماكر الحمرا  6996تػ / 696يماما مف يمؾ اليكريقات الزترية رجام  يازة المرين  ) 

ـ ( عمي أماي يقدير س كالذم   نقؼ ريمؾ القاكر عمي أرنية 6369 – 6979تػ / 766 – 676محمد الثان  )  لؿ عاد 
الجمؿ ) محمد عرد المنعـ ( ك ماكر الحمرا  ديكاف العمارة كالنقكش العررية . يرج  إلي عادم يعكس يمؾ الز ر ة . انظر ك 

( .س مالدكنادك ك  663 – 666س المكحات )  666س  659س  56 – 49س اػ اػ ـ 9664منشكرات مكيرة ا بكندرية س 
 .    697س  94 – 93س اػ اػ  3عمارة القاكر . جػ 

يعر ت جؿ تذم اليكريقات لمطمس ركثرة الطل ات الحديثة الي  نيم عناا بد لمفراغات الي  كانت يك ح يمؾ  – (56)
 الحكاؼ المبننة .

ركؿ مف الفنيف المرارط  كالمكحدم ررلد المغرب س غير أف الجدير رالذكر تك أف إذ   نقؼ لاا عمي نماذج مماثمة  – (57)
تناؾ نماذج اريحة لاذا النكع مف اليكريقات المبننة عمي رعض العما ر ا بلمية رمار س يرج  إلي العار األيكر  ) 

ذلؾ العار س كييمثؿ ذلؾ    ( س  مف مكجة اليكثيرات األندلبية القكية عمي  نكف  6956 - 6676تػ / 648 – 567
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النقكش الجاية المنفذة عمي الم ذنة الي  يعمك الراب المعركؼ رالراب األ  ر مف المشاد الحبين     القاترة س كالي  يرج  
ـ ( س حبب النقش اليبجيم  لاا س إذ حظيت تذم الم ذنة رنقكش جاية س   يمكف اليردد    6936تػ / 634إلي عاـ ) 

إلي الفنانيف األندلبييف الذيف كاف لاـ ح كر مكم رمار  لؿ  –مادان عمي أباليراا الفنية كعناارتا الز ر ية اعي –نبرياا 
ذلؾ العار س ك    ك  يمؾ النقكش الجاية نجد ح كران مممكبان ليمؾ اليكريقات المبننة    يناغـ باحر م  أ رل مف 

 ة النرايية األندلبية المغررية دكف غيرتا مف  نكف العالـ ا بلم  رالمشرؽ الي  يميزت راا الز ر  -اليكريقات المعرمة الم يمة 
( س كتك ما يؤكد نبرة يمؾ الز ارؼ لممدربة  94ككماا    أك اع يناظرية راليقارؿ كاليدارر حكؿ محكر كتم  س لكحة )  -

تذا النكع مف اليكريقات المبننة  لؿ أكا ر  الفنية األندلبية س ك   الكمت ذاي  يعد أحد الد  ؿ المادية المامة عمي كجكد
العار المكحدم ررلد األندلس عمي كج  اليحديد س كالي    نيك ر عمي نماذج اريحة لاا رالفف المكحدم    رلد المغرب . 

س اػ  6ـ س جػ 9664) حبف ( ك ياريف المباجد األثرية . طرعة الاي ة العامة لقاكر الثقا ة س القاترة س عرد الكتاب انظر ك 
) محمد عرد المنعـ ( ك اليكثيرات الفنية األندلبية    الفنكف المارية ا بلمية    عار المماليؾ . م طكط  الجمؿ.س  84

ـ س اػ اػ 6998تػ / 6468ربالة دكيكراة س جامعة ا بكندرية س كمية اآلداب س مبـ الياريف كاآلثار المارية كا بلمية س 
36 – 89 . 
  يزاؿ الشكاتد المادية رقاكر الحمرا  يعكس مدل ا نيشار الكاب  لاذم اليكريقات    الز ر ة س انظر ك نريمة رزم  ك  – (58)

 . 633الز ر ة الجاية . اػ 
رمنشيت عاد أر  يكبؼ يعقكب  -كما تك الحاؿ أي ا راليكريقات المزترة  –ليس تناؾ نماذج ليمؾ اليكريقات المبننة  – (59)
( س حبب ما يعكب  الرقايا األايمة مف ز ارؼ كنقكش الجام  الكرير رفاس الجديد ) ـ 6986 – 6969تػ / 685 – 668) 

رالياج الجا  المماؽ رالجاة الشرمية مف جدار مرمة جام  القركييف رفاس س كالذم  ـ ( س    حيف نشادتا6978تػ / 677
( س كتذا يحمؿ  96ـ ( س لكحة ) 6989تػ / 688بؼ عاـ ) يعكد إلي أعماؿ ا الح رالجام   لؿ عاد أر  يعقكب يك 

عمي القكؿ أي ا إف الح كر القكم ليمؾ اليكريقات المبننة رالمرحمة األكلي مف الفف المرين  رالمغرب إنما يرج  إلي المدارس 
 ـ ( عمي كج  الي ايص . 6366 – 6986تػ / 766 – 685الفنية األندلبية عمي عاد أر  يعقكب يكبؼ ) 

س األشكاؿ )  678( س  37س  36 -6س  36س األشكاؿ )  674س  666 – 659مالدكنادك ك الز ر ة النرايية . اػ اػ  – (66)
 ( .س 67س  66

Basset ( Henri ) et Terrasse ( Henri ) : Sanctuaires et Forteresses Almohades . Paris , 1932 , PP 68 , Fig ( 20 ) , 115 , 

Fig ( 37 ) , 125 , PL. XX , 141 , Fig ( 49 ) , 143 , Fig ( 50 ) . 
 . 55مالدكنادك ك الز ر ة النرايية . اػ اػ انظر ك  – (66)
مما يجدر ا شارة إلي  أف يمؾ المكحة الفنية الي  يزيناا تذم الانكرريات رالقرة الي  يعمك مرر  محراب جام  يازة س  – (69)

غير أناا أكثر جمالية كجاذرية كأشد كثا ة كايقانا    عناارتا النرايية  -الشر  راا  ( س نجد لاا أ رل شديدة 93لكحة ) 
يزيف رعض الم اتيات الي  يعمك عقد محراب جام  الكيرية رمراكش س رما يمكف اعيرارتا مف النماذج المكحدية  –الز ر ية 

 كية كا نبيارية عف يمؾ الي  معنا رجام  يازة .النادرة س الي  نفذت  ياا يمؾ الانكرريات ركبمكب ييبـ رمزيد مف الحي
ف كاف الراجح مناا ما يـ ا شارة إلي  أعلم س انظر ك – (63) عثماف  يعددت آرا  الراحثيف حكؿ أاكؿ يمؾ الز ر ة س كا 

اف س د.ت س اػ درابات جديدة    الفنكف ا بلمية كالنقكش العررية رالمغرب األماي . دار الثقا ة س ريركت س لرنإبماعيؿ ك 
 .س 58 – 57اػ 

Ricard ( P ) : Pour Comprender L'Art Musulmane dans L'Afrique du Nord et en Espagne . Paris , 1924 ,  PP 131 – 

134 ., Terrasse : L'Art Hispano - Mauresque . PP 333 – 334 ., Marçais : L´ Architecture Musulmane . P 257 . 
يرل الرعض أف الشركة المعينية الي  يزيف الطارؽ الثان  مف اكمعة جام  الكيرية ت  أكؿ نمكذج لاا رالمغرب  حيث – (64)
. 

Marçais : L´ Architecture Musulmane . P 245 . 
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 ( . 3س شكؿ )  696س  669انظر ك مالدكنادك ك الز ر ة النرايية . اػ اػ  – (65)
ك الفف ا بلم     األندلس ك الز ر ة الاندبية . يرجمة ك عم  إرراتيـ عم  منك   س  ( رابيميك راركف ) مالدكنادك – (66)

 . 963س اػ  ـ9669س  6منشكرات المجمس األعمي لمثقا ة س المركز القكم  لميرجمة س القاترة س ط
(67( - Basset et Terrasse : Sanctuaires et Forteresses Almohades . PP 209 , 213 , 217 , Fig ( 82 , 84 ) , PL. XXV ., 

Golvin ( Lucien ) : Essai sur L´ Architecture Religieuse Musulmane . Paris , 1979 , T. IV , P 280 , Fig ( 96 ) . 
 انظر أي ا ك – (68)

Terrasse : La Grande Mosquée de Taza . PP 47 , 48 . 
(69( - Terrasse : La Grande Mosquée de Taza . PL . XLIV , XLV . 

لـ يكف البارقة    ابي داـ األطراؽ النجمية راأل اريز كيغشية الشمبيات لجام  يازة س رؿ نجدتا يغش  رعض  – (76)
ـ ( س رما يمكف مع  القكؿ إف ابي داـ 6978تػ / 677الشمبيات الي  يعمك جدار القرمة رالجام  الكرير مف  اس الجديد ) 

 – 668ع رؼ رالفف المغرر  م  رداية المرحمة األكلي مف الفف المرين  عمي عاد أر  يكبؼ يعقكب ) ز ر ة األطراؽ النجمية 
 ـ ( .6986 – 6969تػ / 685

س  669 – 668س اػ اػ  3.س نفب  ك عمارة القاكر . جػ  939س  938اػ اػ  الز ر ة الاندبية . ك مالدكنادك – (76)
 . 649 – 646مة رزم  ك الز ر ة الجاية . اػ اػ . نري 37 – 36س اػ اػ  4س جػ  669س  653

 . 396س اػ  6أندرية راكار ك  المغرب كالحرؼ اليقميدية . جػ – (79)
 . 597الحاج مكبي عكن  ك  ف المنقكشات الكيارية . اػ  – (73)
ؽ األباليب الميداكلة    يقاد راذا النكع مف الز ر ة ابيعماؿ  طكط شرياة رالحركؼ الكك ية ييـ يركيراا كيكزيعاا ك  – (74)

ينفيذ األاناؼ الكك ية عامة س ك   الكك   المرآي  س كالكك   الم فر المعمارم  ااة س كركشرام تذم الحركؼ الكك ية يقـك 
الفناف ريشكيؿ لكحات  نية  الاة يشر     مظارتا كيكزيعاا الكيارات الكك ية ذات النزعة الز ر ية س  يشاتد الرآ   اكران 

كك ية   يشكؿ كممات لاا معني س كتذا يعن  أف الحرؼ العرر   قد تكيي  اليكثيقية كالد لية كأارح عناران  نيان  لحركؼ
أندرية راكار ك  المغرب كالحرؼ اليقميدية .س كانظر أي ا ك  597. اػ   ف المنقكشات الكيارية الاا . الحاج مكبي عكن  ك 

 . 396س اػ  6. جػ
نيكنيك  رنانديز ( ك  ف ال ط العرر     األندلس .  مف ) الح ارة العررية ا بلمية    أس ) ركيرياانظر ك  – (75)

س ـ 6999س  9األندلس ( س يحرير ك بممي ال  را  الجيكب  س منشكرات مركز درابات الكحدة العررية س ريركت س لرناف س ط
 معمارم ك أركمة  طية  ردكبية    ماكر الحمرا  .ك الكك   ال(   كبي  ميغؿ) ركيريا .س  948 – 947س اػ اػ  9جػ 

 مف ) مار الحمرا  ذاكرة األندلس ( س إشراؼ كيرجمة ك عرد الكاحد أكمير س منشكرات مركز درابات األندلس كحكار 
 .  84 – 86س اػ اػ ـ 9665س  6الح ارات س الرراط س ط

) رم اف محمكد اك   ( ك الز ارؼ الجاية  مكمكفة .س انظر عمي بريؿ المثاؿ ك مالدكنادك ك الز ر ة الاندبي – (76)
 – 6636تػ / 646 – 493عمي العما ر ا بلمية    األندلس منذ عار ممكؾ الطكا ؼ حيي نااية العار المكحدم ) 

 – 636ـ س اػ اػ 9668تػ / 6446ـ ( ك درابة آثارية  نية . جامعة الفيـك س كمية اآلثار س مبـ اآلثار ا بلمية س 6948
656  . 

مما يجدر رالذكر تك أف القرة المقرراة الي  يعمك مرر  محراب الجام  الكرير ربل س مف عاد ال ميفة يعقكب  – (77)
ـ ( س يعكس نماذج عمي مدر كرير مف األتمية لاذا النكع مف الز ر ة س غير أناا منفذة 6698تػ / 595المناكر المكحدم ) 

( س رما يمكف اعيرارتا  36دعا ية س شاع يداكلاا عمي عما ر ذلؾ العار س لكحة ) ك طارات  ارجية لنقكش كيارية 
 لؿ المرحمة الميك رة مف الفف المكحدم  -ا رتااات األكلي لاذا النكع مف الز ر ة المعمارية س الي  أ حت  يما رعد 

ة يمؾ س رعد ا بيقللية اليامة عف ز ر ة مجردة    اكرياا الردا ي -ـ ( 6948 – 6969تػ / 646 – 669راألندلس ) 
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النقكش الكيارية الي  كانت يااحراا كيحكياا رالدا ؿ س حبرما نجدم  مف النقكش الجاية رم ذنة المشاد الحبين  بارؽ 
( س ثـ ما لرثت أف احيمت مكانة أكثر أتمية كشيكعا عمي العمارة س م  ما ااحراا مف يطكرات     39ا شارة إلياا س لكحة ) 

طرؽ كأباليب ينفيذتا س كيعدد كيعقد أشكالاا س  لؿ المرحمة األكلي رالفف النارم    األندلس س يشاد لاا يمؾ النماذج الي  
 ( . 35س  34س  33يعكباا ز ارؼ الجام  الكرير رمدينة يازة س لكحات ) 

( س كمماثمة  97ا رتا رجام  يازة س لكحة ) نجد نظ -يمكف الكمكؼ عمي تذا النكع مف الز ر ة المعمارية راكرة ردا ية  – (78)
كذلؾ  مف الز ارؼ الي  يزيف النجـك الثمانية را  ريز الاندب   –أي ا لذلؾ النمكذج الفريد رم ذنة المشاد الحبين  رالقاترة 

ـ ( س كتك ما 6978تػ / 677الدا ر رالجاات الثلث أعمي العقكد الجانرية رمرر  محراب الجام  الكرير مف  اس الجديد ) 
يحمؿ عمي القكؿ أي ا إف رداية ظاكر يمؾ الز ر ة المعمارية رالفف المغرر  إنما كاف م  رداية المرحمة األكلي مف الفف 

المؤبس الحقيق  لمدكلة ـ ( س 6986 – 6969تػ / 685 – 668) المرين  عمي عاد أر  يكبؼ يعقكب رف عرد الحؽ 
 المرينية .

لز ر ة  مف النقكش المنفذة عمي ال شب    احف مدربة الااريم رعدكة األندلبييف مف أعماؿ تناؾ نماذج ليمؾ ا – (79)
 ـ ( .6393تػ / 793أر  الحبف عم  ) 

تذم النماذج المركرة    الفف المرين  س دليؿ ماط  عمي أناا عر ت رالفف المغرر  منذ ردايات العار المرين  س عمي  – (86)
الراحثيف س كالذم يرل أف تذم الز ر ة إنما ت  مف نياج الفناف المغرر   لؿ العار العمكم   لؼ ما يبيفاد مف كلـ رعض

كي ر محطة    المبار الطكيؿ لنمط ال ط الكك   رمدينة  اس  ااة كالمغرب عامة . الحاج مكبي عكن  ك  ف المنقكشات 
 . 599 – 598الكيارية . اػ اػ 

 . 966س  946را  . اػ اػ انظر ك محمد الجمؿ ك ماكر الحم – (86)
مما يؤيد ذلؾ أي ا ما أشار إلي  ارف  مدكف رقكل  ك ) كحاؿ    دكلة رن  مريف رعػد ذلػؾ رػالمغرب األماػي لػكف مػف  –( 89)

ال ط األندلب  س لقرب جكارتـ س كبقكط مف  رج مناـ إلي  ػاس مريرػا س كابػيعمالاـ إيػاتـ بػا ر الدكلػة ( . ارػف  مػدكف ) عرػد 
س  6المقدمػػػة . يحقيػػػؽ ك إرػػػراتيـ شػػػركح س إحبػػػاف عرػػػاس س الػػػدار العرريػػػة لمكيػػػاب س القيػػػركاف لمنشػػػر س يػػػكنس س ط الػػػرحمف ( ك

  . 643س اػ  9ـ س جػ 9666
 انظر كذلؾ ك – (83)

Terrasse : La Grande Mosquée de Taza . PP 42 , 42 . 
س  663س  669س المكحات )  936س  998س  996س  667س  666انظر ك محمد الجمؿ ك ماكر الحمرا  . اػ اػ  – (84)

 ( . 55س  54س  59س  46( س األشكاؿ )  693س  699
 . 663الحاج مكبي عكن  ك  ف المنقكشات الكيارية . اػ انظر ك  – (85)

(
86

 - ( Puerta ( José Migule ) : Lire L´ Alhambra : Guide visuel du Monument à Travers ses Inscriptions . Fondation 

Ibn Tufayl d´ Etudes Arabes , Granada , 2011 , PP 33 , 47 , 59 , 60 , 61 , 62 , 66 , 73 , 77 , 81 , 88 , 92 , 95 , 99 , 105 

, 112 , 113 , 117 , 121 , 135 , 141 , 143 , 150 , 165 , 173 , 180 , 187 , 192 , 218 , 223 , 236 , 242 , 254 , 257 , 262 , 

271 , 293 .  

ييمثؿ تذم اآليات    مكؿ ا  يعالي دا ؿ حنية المحراب ر ط الثمث األندلب  ك ) ا  نكر البماكات كاألرض ...  – (87)
( س ك   مكل  جؿ جلل  حكؿ عقد المحراب رال ط األندلب  ك )    ريكت أذف ا  أف  35كي رب ( س بكرة النكر س اآلية ) 

( س ك   مكل  يعالي أعمي رنيقي  المحراب رال ط الكك   ك )  38 – 36ة النكر س اآليات ) ير   ... رغير حباب ( س بكر 
لاكـ إل  كاحد ... الرحمف الرحيـ ( س بكرة الرقرة س اآلية )  ( س كمكل  عز كجؿ أعمي رنيقي  العقديف الجانرييف عمي  663كا 
 3س  9م رجا ... لكؿ ش  مدرا ( س بكرة الطلؽ س اآليياف )  يميف كيبار المحراب رال ط األندلب  ك ) كمف ييؽ ا  يجعؿ ل 

( س كمكؿ ا  يرارؾ كيعالي أعمي رنيقي  العقد الشمال  رمرر  المحراب رال ط األندلب  ك ) كما يقدمكا ألنفبكـ مف  ير يجدكم 
ص ) مؿ تك ا  أحد ... ( س رال ط ( س تذا را  ا ة إلي يكرار بكرة ا  ل 96... غفكر رحيـ ( س بكرة المزمؿ س اآلية ) 
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الثمث را  ريز الكام  أبفؿ مرة المقرناات الي  يعمك د مة المحراب س كيكرارتا كذلؾ رال ط الكك   را  ريز الكام  أبفؿ القرة 
 المعرمة الي  يغط  مرر  المحراب .

 ( . 88مرآف كريـ س بكرة تكد س اآلية )  – (88)
 ( .  696عمراف س اآلية ) مرآف كريـ س بكرة آؿ  – (89)
أما النمكذج األكؿ ليكرار تاييف اآليييف  نجدم را  ريز الذم يعمك العقكد الجانرية الثلثة الدا رة رمرر  محراب الجام   – (96)

 ـ ( .6978تػ / 677الكرير رفاس الجديد مف عاد أر  يكبؼ يعقكب ) 
ـ ( س كالذم 6368 – 6369تػ / 768 – 766محمد الثالث )  كذلؾ  مف النقكش الكيارية رقار الررطؿ مف عاد – (96)

يمثؿ عادم رداية المرحمة الثانية مف مراحؿ الفف النارم رغرناطة س كالمعاار    الكمت ذاي  لياريف اليكبعة المرينية رجام  
 .س 657ـ ( . انظر ك محمد الجمؿ ك ماكر الحمرا  . اػ 6996تػ / 696يازة ) 

Puerta : Lire L´ Alhambra. P265. 
ـ ( س ككلتما رفاس 6355تػ / 756ـ ( س كالمدربة الركعنانية كجامعاا ) 6394تػ / 795مثؿ مدربة العطاريف )  – (99)

 الرال  .
 ( . 9-6/  83س لكحة مجمعة )  374س  936س اػ اػ  3مالدكنادك ك عمارة القاكر . جػ  – (93)
س كعمي جانر  عقد مد ؿ دار الك ك  ـ ( 6394تػ / 795اريف ) حبب ما نقؼ عمي   مف ز ارؼ مدربة العط – (94)

ـ ( س ككلتما رفاس الرال  س كأي ا عمي جانر  عقد مد ؿ مدربة 6355تػ / 756الكررل لجام  المدربة الركعنانية ) 
رقرة  - طك  –ـ ( س رعدكة األندلبييف مف  اس الرال  كذلؾ س ك مف نقكش مرة الد ف المعرك ة 6393ق/ 793الااريم ) 

 أر  الحبف رشالة مف رراط الفيح .
اليازم ) عرد الاادم ( ك جام  القركييف المبجد كالجامعة رمدينة .س  86انظر ك ارف أر  زرع ك األنيس المطرب . اػ  – (95)

 .س 89اػ س  9س جػ ـ 6973س  6 اس ك مكبكعة لياري اا المعمارم كالفكرم . دار الكياب المرنان  س ريركت س لرناف س ط 
Terrasse ( Henri ) : La Mosqée Al-Qaraouiyin à Fès . Paris , 1968 , P 80 .   

 كذلؾ مف  لؿ نقشاا رايغة ك ) ا  عدة لكؿ شدة ( .  – (96)
Puerta : Lire L´ Alhambra . PP 59 , 61 , 76 , 81 , 87 , 89 , 90 , 91 , 94 , 95 , 98 , 99 , 105 , 112 , 129 , 133 , 134 , 143 

, 150 , 255 , 257 , 270 , 275 . 
 . 988 – 987محمد الجمؿ ك ماكر الحمرا  . اػ اػ  – (97)
تػ / 768 – 766يرل الرعض أف أكؿ ظاكر لاذا الشعار النارم ) ك  غالب إ  ا  ( س يرج  لعاد محمد الثالث )  – (98)

ـ ( س كاألبرؽ ياري يان مف عاد محمد 6996تػ / 696ام  يازة ) ـ ( س غير أف المثاؿ المشار إلي  أعلم رج6368 – 6369
الثالث س يؤكد أف تذا الشعار عرؼ مرؿ عاد العاتؿ المذككر س أم أن  عرؼ  لؿ المرحمة األكلي مف مراحؿ الفف الغرناط  

  إلي عاد محمد األكؿ ـ ( س كتك ما يشاد ل  الربا ؿ كالكثا ؽ الي  يرج6369 – 6937تػ / 766 – 635رقاكر الحمرا  ) 
ـ ( س كالي  كانت ي يـ رعرارة ك ) ك  غالب إ  ا  ( . محمد الجمؿ ك ماكر الحمرا  . 6979 – 6937تػ / 676 – 635) 

 .    638س  639س اػ اػ  3.س مالدكنادك ك عمارة القاكر . جػ  988 – 987اػ اػ 
يشيمؿ عمي مزيد مف تذم العرارات الدنيكية س الي  يعكس اكران  تناؾ رعض اليحؼ الفنية الي  يرج  إلي ذلؾ العار – (99)

حقيقية مف مظاتر اليرؼ البا دة  لؿ ذلؾ العار س كمف ذلؾ إحدل عمب العاج كرد منقكشا عمياا ك ) ربـ ا  الرحمف 
نعاـ كا   مراؿ كا   اؿ كرمكغ آماؿ لااحر  أطاؿ الرحيـ رركة دا مة كنعمة شاممة كعا ية رامية كغرطة كاممة كآ   مييارعة كعز كا 

ا  رقام مما عمؿ رمدينة مكنكة ركمر الحاجب حباـ الدكلة أرك محمد إبماعيؿ رف المكمكف ذم المجديف رف الظا ر ذم 
الريابييف أر  محمد رف ذم النكف أعزم ا     بنة إحدل كأررعيف كأرر  ماية عمؿ عرد الرحمف رف زياف ( . البيد عرد العزيز 

مرزكؽ ) محمد عرد العزيز ( ك الفنكف الز ر ية ا بلمية    المغرب كاألندلس .  .س 69يحؼ العاج األندلبية . اػ  بالـ ك
 . 698س اػ ـ 6979دار الثقا ة س ريركت س 



 (9102سبتمبر ) العذد الخامس                                                                                      مجلة البحوث والذراسات األثرية              

722 

                                                                                                                                                             

 ( .  95/  63س لكحة مجمعة )  396س  664س  637س اػ اػ  9مالدكنادك ك عمارة القاكر . جػ  – (666)
إلي مراحؿ ثلث أي ا كما تك  –اعيمادان عمي ال اا ص كاألباليب الفنية  –ف النارم رغرناطة يمكف يقبيـ الف – (666)

الحاؿ رالفف المرين  س األكلي ت  مرحمة اليرمكر كالن م كيردأ م  رداية عار رن  نار عمي يد محمد األكؿ حي  نااية عاد 
مف عاد محمد الثالث كالذم يمثؿ رداية بمبمة مف  ـ ( س كالثانية6369 – 6937تػ / 766 – 635 مف  محمد الثان  ) 

 – 766اليطكرات    الفف الغرناط  كامت إلي ممة اليقدـ كا زدتار رطراز الحمرا  عمي عاد محمد ال امس الغن  را  ) 
 – 794ـ ( س أما المرحمة الثالثة  ا  اليالية لعاد محمد ال امس إلي بقكط مممكة غرناطة ) 6396 – 6369تػ / 794
ـ ( س كاآلثار الميرقية مف يمؾ المرحمة نادرة أك ررما شر  منعدمة س رما   يبمح رمعر ة ال اا ص 6499 – 6396تػ / 898

ف كاف رعض المي اايف  الفنية الفعمية ليمؾ المرحمة س كالي  زادت  ياا  غكط حركة ا بيرداد الاميرية ررلد األندلس س كا 
 . 66س اػ  4س جػ  643س  96س  96س  66س اػ اػ  3كنادك ك عمارة القاكر . جػ يافاا رمرحمة ا نحطاط . مالد

 انظر ك – (669)
Maslow : Les Mosquées de Fès . P XVII ., Terrasse : La Grande Mosquée de Taza . PP 46 - 47 .,  Marçais : L´ 

Architecture Musulmane . P 271.,  

(
122

 . 969س اػ  9س جػ  9مم  رمراس ك ياريف إبرانيا . –( 
إذ يرل الرعض أف تذم القرة ت  آ ر يطكر لقراب اليقاط     عاد ال ل ة س كبيكي  ا شارة آنفا أف مرة جام  يازة  – (664)

 .  345ت  ممة الن م كاليطكر لاذا النكع مف القراب رالمغرب كاألندلس . مكرينك ك الفف ا بلم     إبرانيا . اػ 
(

105
 - ( Terrasse : L´ Art Hispano – Mauresqe. PP 234 – 235 . 

 حيث يرمغ عدد األكيار رقرة محراب جام  مرطرة ثمانية س أما    مرة محراب جام  يممباف  عددتا أررعة كعشركف . – (666)
 انظر أي ا ك  – (667)

Maslow : Les Mosquées de Fès . P XVII ., Terrasse : La Grande Mosquée de Taza . P 47. 
ييمثؿ تذم اليطكرات    زيادة يشعب األكيار كالي  رمغ عددتا اثنيف كثلثيف كيران    مقارؿ أررعة كعشريف رقرة جام   – (668)

يممباف س األمر الذم أ في عمي مرة الجام  الكرير ريازة مزيدان مف مظاتر ال فة كالرمة مقارنة رقرة جام  يممباف س كيمؾ 
راتا   يميد رالجاة األ رل المقارمة لاا رؿ يريد مرة أ رل عند اليقا اا رارة ) مركز ( القرة س كتذا األكيار رقرة جام  يازة ن

عمي  لؼ مرة جام  يممباف س كالي  يميد أكيارتا رالجاة األ رل جريان    ذلؾ عمي النمط اليقميدم لقراب جام  مرطرة س ذلؾ 
كرير ريازة س لككف المباحات المحاكرة ريف مناطؽ ا نيقاؿ جا ت اما  س عمي را  ا ة إلي غمرة الدكر الفن  رقرة الجام  ال

 لؼ مرة جام  يممباف كالي  نجدتا مزينة رز ارؼ جاية مفرغة يبمح رنفاذ ال ك  مف  للاا س ك يما ي ص مناطؽ 
ش كيارية لرعض العرارات الدعا ية ا نيقاؿ رقرة جام  يازة س  ا  عرارة عف حنايا ركنية مقرناة مف عدة حطات س يي مماا نقك 

رال ط الكك   المرآي  س أما    مرة جام  يممباف س  مناطؽ انيقالاا عرارة عف حنايا مف حطة كاحدة مف المقرناات ي مك مف 
يقاؿ تذم النقكش الكيارية س كرالنظر إلي المباحات الز ر ية الي  يي مؿ المبيكل البفم  مف أ لع القرة مما يم  مناطؽ ا ن

س نراتا رقرة جام  يازة شاتدة عمي الحفاكة الفنية الشديدة الي  أ كليت لاا س رحيث يعددت اليككينات الز ر ية الي  يي مماا ما 
ريف عناار نرايية غنية مينكعة س كأ رل كيارية رال ط الكك   الرا ؽ لشاادة اليكحيد كالربالة المحمدية كالالة عمي النر  

ت طار  ز ر   تندب  س ككماا مكررة راليرادؿ    يناغـ باحر ريف كا ة أ لع القرة س األمر الذم نجدم كآل  س كثالثة ذا
يقيار    مرة جام  يممباف عمي يكليفة نرايية را قة س ريد إناا مكررة    ريارة ريف كامؿ أ لعاا س أما  يما ييعمؽ رقرة الراك 

ـ ( س كالي  يير  تذا النمط مف مراب ال مكع س 6978تػ / 677كبؼ يعقكب ) رالجام  الكرير     اس الجديد مف عاد أر  ي
القرة الي  يعمك مرر  محراب الجام  المذككر س   ناا يشاد عمي مرحمة مف اليراج   –حبب ما ييرجح  –ككاف عمي غرارتا 

 – 668ؿ عاد أر  يكبؼ يعقكب ) الفن  لاذا النكع مف القراب م  رداية المرحمة األكلي رالفف المرين     المغرب س  ل
ـ ( س كذلؾ مف حيث العناار الز ر ية الي  يمم  الفراغات النايجة عف يقاط  أ لعاا كالممثمة 6986 – 6969تػ / 685

 قط    اليكريقات النرايية س كالي  نفذت ركبمكب يقميدم ربيط س يدؿ عمي نكع مف الجمكد كاليراج  الفن  مقارنة رقرة الجام  
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ـ ( س كراذا كم  يي ح األتمية كالمكانة الفنية الر يعة لقرة محراب الجام  الكرير ريازة س 6635تػ / 536عظـ ريممباف ) األ
 كالي  جا ت شاتدة عمي يطكرات  نية عميقة غير مبركمة رالفف المغرر  . 

ا رعض النماذج األ رل لقراب ـ ( س  اناؾ أي 6635تػ / 536إ ا ة إلي مرة محراب الجام  الكرير ريممباف )  – (669)
ال مكع مف ذلؾ العار المرارط  س حبب ما نقؼ عمي  رالقرة الي  يعمك مك   الثريا الكررل رالرلط المحكرم مف جام  

ـ ( س غير أف تذم األ يرة جا ت أمرب ما يككف إلي مراب جام  مرطرة مف حيث ثقؿ كممة عدد 6636تػ / 536القركييف ) 
أكيار ( س م   مك المباحات الي  يي مؿ يمؾ األكيار مف الز ارؼ الجاية الي  نجدتا رقرة محراب جام   أكيارتا ) ثمانية

يممباف س كتك ما يعط  مزيد مكانة كأتمية  نية ليمؾ القرة س كلممزيد عف تذا النكع مف القراب  لؿ العار المرارط  س انظر 
س  4ة    المغرب كاألندلس    عار المرارطيف . مجمة الدارة س العدد مرة ال مكع الميقاطعك الكحلكم ) محمد محمد ( ك 

  . 66 – 55ػ س اػ اػ ت6465س رجب س شعراف س رم اف  96البنة 
حيث كانت البيادة لمقراب المقرناة بكا  يمؾ الي  يعمك مرر  المحراب يحديدان أك الي  يعمك رلط القرمة عمي كج   – (666)

 جام  يينممؿ كجامع  الكيرية كالقارة رمراكش . انظر كالعمـك س كما تك الحاؿ ر
Basset et Terrasse : Sanctuaires et Forteresses Almohades . PP 58 , Fig ( 15 ) , 199 – 201 , Fig ( 77 – 79 ) , PL. XXII 

, PL. XXIII , 291 , Fig ( 110 ) . 
عداد ك النميرم ) ارف الحاج ( ك  يض العراب كا  ا ة مدا – (666) ح اآلداب    الحركة البعيدة إلي مبنطينة كالزاب . درابة كا 

 . 697 – 696س اػ اػ  ـ6996س  6د. محمد ارف شقركف س دار الغرب ا بلم  س ريركت س لرناف س ط
 . 669 – 666س اػ اػ  4مالدكنادك ك عمارة القاكر . جػ  – (669)
ـ ( . مذكرة لنيؿ 64 - 66تػ / 8 - 5ة المغرب األكبط  لؿ الفيرة ) ك الز ر ة العما رية    عمار ( مرزكؽ ) رية  – (663)

س  976س اػ ـ 9669 – 9668شاادة الماجبيير    اآلثار ا بلمية س جامعة رف يكبؼ رف  دة س معاد اآلثار س الجزا ر س 
 ( .س 36لكحة ) 

Terrasse : L´ Art Hispano – Mauresqe. P 234 , Fig ( 40 ) . 
 . 665س اػ  9.س مالدكنادك ك عمارة المباجد . جػ  967اس ك ياريف إبرانيا . اػ رمر – (664)

(115) - Basset et Terrasse : Sanctuaires et Forteresses Almohades . PP 56 , 57 , Fig ( 13 , 14 ) . 
(116) - Basset et Terrasse : Sanctuaires et Forteresses Almohades . P 722, Fig ( 80 ) . 

أناا  -اعيمادا عمي األبمكب الفن   - يما ييعمؽ رالقرة الي  يعمك يجكيفة محراب جام  القارة س  الغالب عمي الظف  – (667)
 إلي الفف البعدم س كأناا جا ت عمي غرار البارقة عمياا مف العار المكحدم . –كرام  ز ارؼ كاجاة المحراب  –يرج  

ر ة المحارية رالفف األندلب  يرج  إلي رلد المشرؽ س عرر مدربة القيركاف يرل رعض الراحثيف أف ظاكر الز  –( 668)
ـ ( . عرد المنعـ ) أبامة طمعت ( ك القيركاف أحد معارر اليكثيرات الفنية المشرمية 9 – 8تػ / 3 – 9المعمارية  لؿ القرنيف ) 

ية الثانية ) القيركاف كجاياا ك اكيشا ات جديدة س    األندلس ك عنار المحارة المفااة نمكذجا .  مف الندكة العممية الدكل
 83 – 76ـ س جامعة القيركاف س كمية اآلداب كالعمـك ا نبانية س اػ اػ 9666مارس س  8 – 6مقاررات جديدة ( س القيركاف س 

. 

(119) - Marçais : L´ Architecture Musulmane . P 243 , Fig ( 149 / A , B ) . 
(120) - Basset et Terrasse : Sanctuaires et Forteresses Almohades . PL. X (b) , P 218 , Fig ( 85 ) .  

نقؼ عمي  رالعقديف الجانرييف عمي يميف كيبار المحراب رالمباجد المكحدية كالي  اميارت  ياا عمي  كتك ما   – (696)
 . شكماا الاندب  الدا رم س مثمما تك الحاؿ عمي بريؿ المثاؿ رجام  الكيرية

Basset et Terrasse : Sanctuaires et Forteresses Almohades . P 205 , Fig ( 81 ) . 
حيث أن  إ ا ة إلي النماذج المذككرة أعلم رجام  يازة س   ف الياج الجا  المماؽ رجدار مرمة جام  القركييف مف  – (699)

ك ؽ  -إلي  س يزين  تك اآل ر يمؾ الز ر ة المحارية ـ س حبب ما برؽ ا شارة 6988تػ / 688جاي  الشرمية كالمؤرخ رعاـ 
 ( . 96كككؿ نمكذج لييجاف األعمدة ررلد المغرب يشاد تذم الز ر ة س لكحة )  -األبمكب الفن  المير  رييجاف جام  يازة 
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ك عمارة  تكذا يبمي  رعض الراحثيف س كما يطمؽ عمي  الرعض اآل ر ااطلح ) العقد الفبيكن  ( . مالدكنادك – (693)
 .س 653س  3المباجد . جػ 

Marçais : L´ Architecture Musulmane . P 232 , Fig ( 142 ) ., Terrasse : La Grande Mosquée de Taza . P50. 
(124) - Terrasse : La Grande Mosquée de Taza . PP 37 , 38 , 39 .   

ركرر   –كما برؽ ا شارة  –يكبعة المرينية رريت الالة كالمقدرة الذم يؤيد ذلؾ تك أف مكم  تذا العقد عند رداية ال – (695)
( س كتذا يعن  أف ذلؾ العقد  يح رجدار مرمة الجام  المكحدم أم أن  حؿ محؿ محراب الجام  المكحدم  6رلطات س شكؿ ) 

 س . س كراذا ييككد نبرة العقد لميكبعة المرينية كليس لمجام  المكحدم  ل ا لما ذتب إلي  ييرا
 كذلؾ حبب ما نقؼ عمي  ركؿ مف جام  يينممؿ س كجامع  الكيرية كالقارة رمراكش س انظر ك  – (696)

Terrasse : L´ Art Hispano – Mauresqe. PL. LIV ., Basset et Terrasse : Sanctuaires et Forteresses Almohades . PL. 

VIII (a) , PP 193 , 213 , 282 Fig ( 73 , 84 , 104 ) .     
تػ / 677نجد تذا أي ا رالعقد الشمال  لمرر  محراب الجام  الكرير رفاس الجديد مف عاد أر  يكبؼ يعقكب )  – (697)

ـ ( س كتك ما يحمؿ عمي القكؿ إف ذلؾ اليكج  الجديد عرؼ منذ رداية المرحمة األكلي لمفف المرين  رالمغرب س ليارح 6978
 ـ ( .6996تػ / 696  أر  يعقكب يكبؼ ) أكثر ح كران رجام  يازة مف عاد  مف

 انظر كذلؾ ك – (698)
Terrasse : La Grande Mosquée de Taza . P 38 . 
)129  ( -Terrasse : La Grande Mosquée de Taza . P 41 . 

 . 696س اػ  3 مالدكنادك ك عمارة القاكر . جػ – (636)
أف تذا الراحث يقرف    عديد مف المكا   ررعض دراباي  .س كما  966س اػ  3مالدكنادك ك عمارة المباجد . جػ  – (636)

ليمؾ النظرية . انظر ك  ريف نقكش كز ارؼ جام  يازة كريف  نكف ماكر الحمرا  رغرناطة  لؿ مرحمياا األكلي يككيدان 
 . 669س  58س  36س اػ اػ  4س جػ  936س  644 – 643س  635س اػ اػ  3مالدكنادك ك عمارة القاكر . جػ 
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المحفوظة بالمكتبة  مخطوط مقامات الحريريُنسخة تصاوير اإلبل العربية وسماتها في ضوء 
 )دراسة فنية(والمصادر العربية  األهمية بباريس

                 ربيع أحمد سيد أحمد /د                                                                     
 مدرس اآلثار والتصوير اإلسبلمي                                                    
 مصر –جامعة الفيوـ  –كمية اآلثار                                                    

 ممخص البحث:
لقد اىتـ العرب باإلبؿ اىتماما كبيرًا، فالجمؿ مخموؽ فطره اهلل سبحانو وتعالى عمى تحمؿ الصعاب  

والمشاؽ واألثقاؿ، ونقؿ الناس مف مكاٍف آلخر، فيو وسيمة الترحاؿ اليامة لدى العرب منذ القدـ. والواسطّي منفذ 
في التعبير بواقعيٍة شديدٍة عف الجمؿ العربي، وتنوع حركاتو، وحركات قوائمو، تصاوير مقامات الحريري، برع 

 ورقابو، وحظيت اإلبؿ بنصيٍب كبيٍر في معظـ تصاويره. كما تجمّى إبداعو في اختيار ألوانيا بعنايٍة شديدة.
 الكممات المفتاحية:

العصر  –الواقعية  –الحارث  –أبوزيد  –الواسطي  –الحريري  –المقامات  -المنمنمة  –جمؿ عربي  
 األمغر. -العباسي

 

 :والُسنَّة المطهرة  في القرآن الكريم اإلبل
وَيٍَِ اإلِثِمِ اثْنٍَُِْ وَيٍَِ انْجَقَسِ اثْنٍَُِْ قُمْ  وردت لفظ اإلبؿ في التنزيؿ العزيز في مواضع عدة منيا قولو جّؿ وعبل "

ِ اَْحَسَي عَهًَ انهَّهِآنرَّكَسٍََِْ حَسَّوَ ؤَوِ األَُْثٍََُُِْ ؤَيَّب اشْحًََهَثْ عَهَُْهِ ؤَزْحَبوُ األَُْثٍََُُِْ ؤَوْ كُنْحُىْ شُهَدَاءَ إِذْ وَ كَرِثًب نُُِضِمَّ  َّصَّبكُىُ انهَّهُ ثِهَرَا ًٍَََْ ؤَْْهَىُ يًٍَِّ

كما ورد لفظ الجمل ,  2" ؤَََال ََنْظُسُوٌَ إِنًَ اإلِثِمِ كَُْفَ خُهِقَثْ"  وقوله جّل وعال.1" ََهْدٌِ انْقَىْوَ انظَّبنًِِني اننَّبسَ ثِغَُْسِ عِهْىٍ إٌَِّ انهَّهَ ال

ٰإٌَِّ انَّرٍََِ كَرَّثُىا ثِأََبجِنَب في التنزيل العزيز في قوله تعالى "  ََهِجَ وَاصْحَكْجَسُوا عَنْهَب نَب جُفَحَّحُ نَهُىْ ؤَثْىَاةُ انضًََّبءِ وَنَب ََدْخُهُىٌَ انْجَنَّةَ حَحًَّ

 .3"انًُْجْسِيِنيَ ََجْزٌِ نِكَوَكَرَٰ ۚ   انْخَُِبطِ صَىِّ ٍَِ انْجًََمُ

كما جاء ذكر الناقة في العديد مف األحاديث النبوية، ومنيا ما ُيشير إلى أفَّ ىذا الحيواف ُيعد مف 
زجال قبل نهنيب َّصَهًَّ انهَّهُ عَهَُْهِ وَصَهَّىَ: َب زصىل اهلل: ؤيف اجلنة خُم؛ َإٍَ »وقد ورد في الحديث الصحيح أف حيوانات الجنة، 

اجلنة َال جشبء ؤٌ جسكت َسصب، يٍ َبقىجة محساء، جطري ثك يف اجلنة شئث إال َعهث". وقبل دخهك اهلل ؤحت اخلُم؟ َقبل: " إٌ َُ

دخهك اهلل اجلنة؛ ؤَّصجث َُهب يب اشحهث َفضك ونرت األعساثٍ: َب زصىل اهلل: ؤيف اجلنة إثم؛ َإٍَ ؤحت اإلثم؟ قبل: " َب ؤعساثٍ: إٌ َُ

 "عُنك
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" إٌ ؤهم اجلنة َحزاوزوٌ عهً اننجبئت ثُض كإهنٍ انُبقىت، عن أبي أيوب عن النبي صمى اهلل عميه وسمم قال : و 

 . "ٗرواه الطبراني في " الكبير ونُش يف اجلنة شٍء يٍ انجهبئى إال اإلثم وانطري".
عنو قاؿ: " كانت  رضي اهلل أنس بف مالؾ فعفوُروي أنو كاف لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ناقة لمسباؽ، 

 سمى العضباء، وكانت ال ُتسبؽ، فجاء أعرابي عمى قعود لو فسبقيا،تُ  -صمى اهلل عميو وسمـ  -ناقة لرسوؿ اهلل 
إف حقا عمى اهلل  ) : صمى اهلل عميو وسمـ -فقاؿ رسوؿ اهلل  : سبقت العضباء، فاشتّد ذلؾ عمى المسمميف وقالوا

  .٘(أف ال يرفع شيئا مف الدنيا إال وضعو
ونظرًا لما تقدَـّ، فقد نفذَّ الفناف المسمـ ىذا الحيواف سواءًا رسمًا أو تشكيبًل، ولـ يغب عنو أفَّ لو مكانة 

 .  ٙومنزلة خاصة في الديف اإلسبلمي
 :لغةً  اإلبل

نما ىو داؿ عمى الجنس  أف اإلبؿ و . ٚىو اسـ واحد يقع عمى الجميع، وقيؿ ليس بجمٍع، وال اسـ جمع، وا 
ىي مؤنثة؛ ألف أسماء الجموع التي ال واحد ليا مف لفظيا إذا كانت «: الجوىري»واحد ليا مف لفظيا وقاؿ ال 

ذا أدخمت عمييا التاء بقصد التصغير، فنقوؿ: "أبيمة" وىو أقؿ ما يقع عميو  لغير اآلدمييف، فالتأنيث ليا الـز ، وا 
ما زادت ثـ ىنيدة : مئة  ىـ اليجمة أوليا األربعوف إلاسـ اإلبؿ اليرمة وىى التي جاوزت الذود إلى الثبلثيف، ث

 .ٛمف اإلبؿ ، وتأبؿ إببًل اتخذىا
والناقة: األنثى مف اإلبؿ، والجمع أُنوؽ، وأنؤؽ، ونياؽ، وُنوؽ، وأنواؽ. والجمؿ : ىو الذكر مف اإلبؿ،  

والبعير: والجمع أباِعر، وأباعير، وأبعرة، وُبعراف، وىو ما َصُمَح لمركوِب  .ٜوجمعو جماؿ وأجماؿ وجماالت
 .ٓٔوالحمِؿ مف الِجماؿ، وذلؾ إذا استكمؿ أربع سنواٍت، وُيطمؽ عمى الجمؿ والناقة

 المقامة لغًة:
المقامة: الجماعة مف الناس، والمقامة: المجمس، والمقامة: الخطبة أو العظة، والمقامة: قصة قصيرة  

؛ وىي مف الفعؿ قاـ، ٔٔمسجوعة، تشتمؿ عمى عظة أو ُممحة كاف األدباء ُيظيروف فييا براعتيـ، والجمع مقامات
 . Séanceٕٔ، وتعني الجمسة بالفرنسية Assemblyوتعني المجمس أو المجمع أو الجمعية 

 نشأة المقامات: 
غير أنيا لـ تستْو فنًا قائمًا بذاتو لو  لقد نشأت المقامات مع نشأة غيرىا مف الفنوف األدبية شعرًا ونثرًا، 

مقوماتو إال عمى يد بديع الزماف اليمذاني في القرف العاشر فأعطاىا تمؾ المبلمح التي ُعرفت بيا، حيف أخرجيا 
مف نطاؽ الحادث المحدود إلى شكؿ القصة المتتابعة األحداث النابضة بحوار الشخصيات، والتي ترسبت فى 

 .ٖٔمع إلييا عبرة تنبع مف تماسؾ حمقاتياذىف قارئيا أو المست
ولقد ظيرت المقامات أوؿ ما ظيرت في شكؿ الندوة التي يمتقي فييا الناس ويتصدرىا األديب محدثًا  

بالعبارات البميغة الصياغة معقبًا عمى حادث أو عارضًا لحادثة معينة، والشؾ أف ىذا ىو األصؿ الذي اشُتؽ منو 
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ىي المجمس يقوـ فيو األديب محدثًا الجمع المنصت إليو، وىذا ىو الفرؽ الذي فرؽ  اسميا، فالمقامة في المغة
 .ٗٔبينيا وبيف "المجمس" الذي كانت تدور فيو أحاديث عممية أخري ال تدخؿ في مجاؿ األدب

ولعؿ السر الذي جعؿ مؤرخي األدب ينسبوف إلى بديع الزماف اليمذاني استحداث ىذا الفف متناسيف  
رف التاسع(، وابف ُدريد )القرف العاشر( ال يعود إلي تموينو لممقامات بسمتي الخياؿ واإلغراب المتيف الجاحظ)الق

أسبغتا عمي المقامات أىـ مميزاتيا الرئيسية فحسب، بؿ كذلؾ آلف أحداث العصر التي أدار حوليا بديع الزماف 
شيد اليمذاني عصر الخبلفات وانتشار  مقاماتو كانت أىـ بكثير مف أحداث عصرّي الجاحظ، وابف ُدريد، فقد

الفوضي وخروج الوالة عمى الخمفاء، وفقداف اإلستقرار، مما أذاع تمؾ المقامات بيف الناس بوصفيا مرآة صادقة 
 .٘ٔألحداث العصر وصراعاتو ومشكبلتو

مع أما الحريري صاحب المقامات التى نحف بصددىا فقد تعّمـ عمى أيدي عمماء البصرة حتى صار مف أل
عمماء المغة العربية، فغمبت صناعة المفظ عمي إبداعو النثري والشعري، وجرت ببلغتو في صياغة مقاماتو مجرى 

 .ٙٔاألمثاؿ، وظيرت كذلؾ فى ىوايتو لمشعر الذي بّثو بيف ثنايا مقاماتو محدثًا فى سحر حقيقي عف مجتمع قريتو
ة تحتوي عمى جد القوؿ وىزلو، ورقيؽ المفظ وقد كتب الحريري فى تصدير مقاماتو " أنشأت خمسيف مقام 

وجزلو، وغرر البياف ودرره، وممح األدب ونوادره، إلي ما وشحتيا بو مف اآليات ومحاسف الكنايات، ورصعتو فييا 
مف األمثاؿ العربية، والمطائؼ األدبية، واألحاجي النحوية، والفتاوي المغوية، والرسائؿ المبتكرة، والخطب المحيرة، 

اعظ المبكية، واألضاحيؾ المميية، مما أمميت جميعو عمى لساف أبي زيد السروجي، وأسندت روايتو إلى والمو 
 .ٚٔالحارث بف ىماـ البصري"

وعنّي الحريري بالراوي الذى سّماه الحارث بف ىماـ، وقد أخذه مف قوؿ الرسوؿ الكريـ عميو السبلـ " كمكـ  
 .ٛٔواليماـ ىو كثير اإلىتماـحارث، وكمكـ ىماـ" والحارث ىو الكاتب، 

وقد استمع أىؿ األندلس إلى ىذه المقامات وأعجبوا بيا فنشروىا فى ببلدىـ، بعد أف أضافوا إلييا تطورًا  
أخرجيا مف جمود قوالب المشرؽ العربي، وحررىا مف حذلقة المغوييف، وغدت المقامة قصصية الطابع مغرقة في 

صورًا بديعة لممجتمع األندلسي، تتميز بالواقعية، وتفيض بالسخرية الشعبية، يستعرض مؤلفوىا عف طريقيا 
البلذعة مف النماذج البشرية التي كاف يمور بيا ذلؾ المجتمع، وانتيت المقامة فى األندلس إلى عكس ما انتيت 

 .ٜٔقديةألواف القصة اإلجتماعية الن فإليو في المشرؽ، فبعد أف كانت ىناؾ تمرينًا لغويًا أمست ىنا لونًا م
وقد بقيت لنا مف المقامات عشر مخطوطات مزوقة بالتصاوير، إحداىا بدار الكتب بمننجراد، وأخرى  

بالمتحؼ البريطانى،  دار الكتب القومية بباريس، وثبلثب دار الكتب القومية بفيينا، وثبلثبإستنبوؿ، وثالثة ب
نمنماتيا نماذج مختمفة مف أحاسيس المصوريف والعاشرة بالمكتبة البودلية بأكسفورد. ونستطيع أف نتبيف فى م

وخياالتيـ ومناىجيـ إلى جانب تمثيميا لمشاركة الفف لؤلدب فى تصوير الواقع والتأثر بو، فقد عبّر المصور مف 
عف إحساسو بما فى العالـ العربي عامة وبالبيئة العراقية خاصة، وقد  –خبلؿ ىذه المنمنمات عمى غرار األديب 

ات صورًا لمصر ومرو وبرقعيد، كما صوّر الوالة، وجمسات الحكـ وحفبلت العرس واألسواؽ، ضمّف المنمنم
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وأحواؿ الناس فى خصوماتيـ، ونزواتيـ، والمتكسبيف باآلداب، وما كنت تزخر بو البيئة العربية، وما أضفى عمييا 
 .ٕٓالخياؿ مف جماؿ

 : العربي )ذي السنام الواحد(الجمل 
 Dromos، وىي مشتقة مف الكممة اليونانية Dromedaryكممة الجمؿ العربي تعنى باإلنجميزية  

عمى نطاٍؽ واسٍع لئلشارة إلي أي  Dromedaryومعناىا "الطريؽ"، أو"المسار"، لكف مف الناحية العممية ُتستعمؿ 
 .ٕٔنوع مف الجماؿ ذات السناـ الواحد

واإلبؿ سفف ببلد العرب، وبحارىا ىي الفيافي، إنو مخموؽ فطره اهلل كي يحمؿ األثقاؿ فحمولتو العادية 
ذا حكمت الضرورة  ستمائة رطؿ، إال أف بوسعو حمؿ ألؼ رطؿ، وىو يسير أربعة أياـ متواصمة ببل ماء، وا 

حمقو وفمو، وىو حيواف رقيؽ وتسيؿ تصير أربعة عشر يومًا، وىو بتجشؤه الكثير يضغط المثانة التي ُيرطب بيا 
بؿ سائسو فيعضو ويوقعو لقيو مف سوء معاممة مف قِ قيادتو، ما عدا في موسـ التكاثر ففي ذلؾ الحيف يتذكر ما 

 .ٕٕأرضًا ويرفسو أربعوف يومًا متصمة حتي ييدأ غضبو، ويعود بعد ذلؾ إلي وداعتو السابقة
نواع: مزدوجات اإلصابع، والمجترات، وذوات الخؼ. والجمؿ مف رتبة ذوات الظمؼ التي تضـ ثبلثة أ

والمجترات ىي التي تسترجع الطعاـ مف المعدة وتمضغو، وُيسمي الطعاـ في ىذه الحالة "الِجّرة". وفي عصور ما 
قبؿ التاريخ كانت ىناؾ أنواع عديدة مف ذوات الخؼ لكنيا انقرضت، والجماؿ وأشباه الجماؿ في أمريكا الجنوبية 

 .ٖٕما تبقي مف ذوات الخؼىي فقط 
ويقطف الجمؿ العربي المناطؽ الصحراوية لشماؿ إفريقيا وشبو الجزيرة العربية، وتـ إدخالو كحيواف  

مستأنس في اليند، واستراليا، وال يوجد الجمؿ العربي في الواقع بصورة وحشية عمى الرغـ مف وجود ما يعرؼ 
 .ٕٗى وجوىيابالجماؿ البرية التى ىجرت اإلستئناس لتييـ عم

وأما الجمؿ العربي فأنواعو: يماني، وعرابي، وبختي، فاليماني ىو النجيب، وينزؿ بمنزلة العتيؽ مف  
، وتتصؼ اإلبؿ بصفاٍت كثيرٍة جدًا، أىميا أنيا أشير الحيوانات ٕ٘الخيؿ، والعرابي كالبرذوف والبختي كالبغؿ

كجـ، ٓ٘ٔالقادرة عمي تحمؿ الجوع والعطش، ومقاومة حرارة الصحراء، كما أنيا تحمؿ حموالت تصؿ إلى 
كجـ لكف بصعوبة، أما إرتفاعيا فيصؿ إلى نحو المتريف مف عند الكتفيف، ويرجع ذلؾ ٓ٘ٗوتستطيع أف تحمؿ 

جميا التي تبعد جسميا عف سطح األرض لتتقي حرارتيا، وتستطيع اإلبؿ أف تقطع في اليوـ الواحد إلى طوؿ أر 
كـ/ ساعة، وتخزف اإلبؿ الماء في أجساميا بكمية كبيرة، حتى تستطيع العيش بدوف وجود الماء ٘كـ بسرعة ٓٗ

رارة أجساميا يمكف أف ترتفع أطوؿ مدة ممكنة. كما أنيا ال تعرؽ كثيرًا فى أسوأ الظروؼ، ولذلؾ فإف درجة ح
ست درجات مئوية دوف حدوث أي ضرر عمييا، وتقاـو اإلبؿ الحرارة الشديدة بطرؽ عديدة، منيا الراحة، والبحث 
عف الظؿ، ومنيا مواجية الشمس بالوجو حتي ال يتعرض مف جسميا لؤلشعة إال أقؿ ما يمكف، ومنيا تقاربيا إلي 

 .ٕٙلتر يومياً  ٕٓٓرب كمية مف الماء تصؿ إلي بعضيا البعض، يستطيع الجمؿ أف يش
 



(9102سبتمبر ) العذد الخامس                                                                                                      مجلة البحوث والذراسات األثرية                

   072 

 : البكتيري )ذي السنامين(الجمل 
يتميز ىذا الجمؿ بأف لو سناماف، و وغيرىا.  في المناطؽ الباردة مثؿ روسيا الجمؿ ذي السناميف )البكتيري( يعيش

ويزف أمتار،  ٖحوالي طوؿ رأسو وجسمو  يساعدانو عمى تخزيف أكبر قدر مف الدىوف والغذاء لتحمؿ البرد، ويبمغ
معطفو طويؿ يتراوح لونو بيف البني و أقدامو عريضة. ولو ما يشبو المحية عمى حمقو. و ، كيمو جراـ ٓٓٚحوالي 

جمبًل، يقودىا أكبر ذكر في المجموعة  ٕٓو ٙيعيش ضمف جماعات يتراوح عددىا بيف و  ؛الغامؽ والبني الفاتح
سنوات يصبح  ٖشيرًا وبعد  ٖٔأنثاه جمبًل واحدًا بعد فترة حمؿ تدوـ يمكنو تحمؿ درجات الحرارة المنخفضة. تمد 

راشدًا حتى يكتمؿ تماـ نموه في السنة الخامسة. ويتعرض ىذا الجمؿ لبلنقراض حاليًا. إذ ال يوجد منو سوى 
 .ٕٚاعداد قميمة جداً 

فارؽ بيف النوعيف ولـ يرد ىذا الجمؿ ضمف تصاوير مقامات الحريري، وقد أوردت تعريفو ىنا ألوضح ال 
 مف الجماؿ.

 : العربي في الفن اإلسالميالجمل 
كاف اىتماـ العرب بالجمؿ اىتمامًا كبيرًا إذ استخدـ في المسابقات إضافًة لؤلغراض األخري، ونتيجًة ليذا 
اإلىتماـ ظير الجمؿ في العديد مف المنمنمات، والتحؼ التطبيقية في العصر اإلسبلمي، كما ُزودت الجماؿ 
بأردية وأكسية لتوفير الراحة، وأىميا ما ُيشد عمي ظير الجمؿ، ويسمى رحؿ، والجمع ِرحاؿ، وتتكوف مف أعواد 
خشبية مغشاة بالجمد ُتسمي "القتد"، ويشد بواسطة حزاـ منسوج مف الشعر ُيسمي الغرض، كما ُيتخذ سير آخر 

ف الخمؼ بسير أو حزاـ آخر، كما ُيوضع مضفور يمتؼ عمى صدر البعير ليثبت الرحؿ مف األماـ، كما يثبت م
فوؽ الرحؿ نمرقة )طنفسة( ويطرح عمى مقدمو قطعة مف األديـ يتكىء عمييا الراكب ُتدعى )المجنحة(، ويتكوف 

أنؼ البعير، وقد يكوف المقود مف حبٍؿ  مقود الجمؿ مف الخزامة المتخذة مف حمقة شعر، ويجعؿ فى وترة
ب، تدخؿ في أنؼ البعير، وتشد الخزامة بخيط ُيسمّى الزماـ ُيربط فى طرفو مضفور، وقد يكوف عودًا مف الخش

حبؿ مف جمد أو صوؼ، أو ليؼ، ويعقد عمي أنؼ الجمؿ، ليقاد بو، وُيسمي الخطاـ، ومف أجزاء المقود أيضًا 
رأس  العذار، ويتكوف مف حبؿ يضـ إلى حبؿ الخطاـ إلى رأس البعير، كما يجعؿ فى المقود حبؿ آخر يجذب بو

 .ٕٛالبعير أثناء القيادة، وكانت أخفاؼ الجماؿ ُتحمي بطبقة مف الجمد ُتدعى النعؿ أو ُتربط األخفاؼ بسيور جمدية
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 :)لوحات أ, ب, ج, د( ومن نماذج الجمل العربي الفن اإلسالمي
 (:أ تمثال جمل عربي من الخزف)لوحة -

 
, عه, هىاء عذنٍ, انتماحُم فٍ انفه اإلضالمٍ, ص  published Anavian Collection 1976 No.33 –( تمخال رمم مه انخسف أ) نىحح

353. 

بييئة جمؿ يحمؿ عمي سنمو ما ُيشبو اإلبريؽ،  )لوحة أ( مف الخزؼ ذي البريؽ المعدنيجمؿ تمثاؿ  
والجمؿ ذو نسب تشريحية سميمة إلي حد كبير، حيث اف الرأس صغيرة، وموضح عمييا التفاصيؿ بمادة البريؽ 
المعدني كالعيف والمجاـ، أما أذني الجمؿ فقصيرة ومستقيمة، والعنؽ طويمة ومنحنية بشكؿ انسيابي والبدف منتفخ، 

المرتفع في انحناءة سميمة بعكس األرجؿ الممثمة بطريقة زخرفية فيي سميكة وقصيرة باإلضافة  وقد ُمثؿ السنـ
إلي أف القدماف األمامياف يرتكزاف عمي قاعدة مستطيمة تربط بينيما كما تربط قاعدة مستطيمة أخري بيف القدميف 

 الخمفيتيف.
ؼ آدمية بالموف القصديري عمي أرضية وقواـ زخارؼ التمثاؿ عبارة عف دوائر متبلصقة مزخرفة بزخار  

مف أفرع نباتية متداخمة، أما الزخارؼ النباتية التي ُتزخرؼ أرضية التمثاؿ فقواميا أفرع نباتية مف أنصاؼ مراوح 
نخيمية، ويشغؿ الفراغات ما بيف الدوائر نقط مطموسة ُتشكؿ أرضية لمزخارؼ وتعكس رغبة الفناف المسمـ في 

 .ٜٕالتحفةشغؿ الفراغ عمي سطح 
 الغرض من الصناعة:

ىذا التمثاؿ عبارة عف شمعداف حيث أف بو تسعة مواضع لمشموع، ويحوي بدف التمثاؿ خمسة اثناف عمي  
كؿ جانب، وموضع في الخمؼ، بينما يحوي اإلبريؽ ثبلثة مواضع حوؿ اإلبريؽ باإلضاؼ إلى الموضع الرئيسي 

  .ٖٓفي قمة اإلبريؽ
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 :(ب )لوحة م21-21هـ/  7-6من العصر السمجوقي ق  من الخزف عربي تمثال جمل -

 
 , عه,  AUCTION 200 - ASIAN ART –( تمخال رمم مه انخسف بنىحح )

https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/capitolium-art/catalogue-id-capito10008/lot-88a822b2-

b9d9-4a81-8d33-a616009bee07 (15-6-2018). 

ـ، ٖٔ-ٕٔىػ/ٚ-ٙ، يعود إلى القرف )لوحة ب( تمثاؿ مف الخزؼ ذي البريؽ المعدني بالموف العسمي 
وقواـ زخارفو عمي البدف أشرطة تحصر بينيا دوائر قواـ زخارفيا أشكاؿ معينات، ويحمؿ عمي سنمو ىودج أراد 

قدمييا، في حيف تجمس السيدة  تجمس السيدة جية اليميف، وقد بسطت كمتا الفناف أف يوضح أف بداخمو سيدتاف،
المجاورة ليا جمسة التورؾ، ويبدو أف الغرض مف ىذا التمثاؿ أيضًا عمي غرار التمثاؿ السابؽ شمعداف حيث 

 تظير بو خمسة مواضع لمشموع إثناف عمي كؿ موضع، والموضع الخامس في الخمؼ.
 (:ج )لوحةم 21-21هـ/  7-6تمثال جمل المحمل من الخزف من العصر السمجوقي ق  -

 
 , عه,  رمم انهىدد مه انخسف( د نىحح )

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/451741 (15-6-2018) 
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-ٕٔىػ/ٚ-ٙيعود إلي العصر السمجوقي ؽ  )لوحة ج( تمثاؿ جمؿ المحمؿ مف الخزؼ ذي لوف تركوازي 
ـ، وبدا جميًا أف الفناف لـ يراع النسب التشريحية، فجاءت أرجمو قصيرة سميكة، وفوؽ سناـ الجمؿ ىودج لو ٖٔ

قمة تأخذ شكؿ الجمموف، وقواـ الزخارؼ زخارؼ نباتية، والراجح أف التمثاؿ لغرض الزينة، وربما قصد الفناف 
 .ٖٔج مف خبلؿ جمؿ المحمؿاإلشارة إلي شعيرة الح

 :(د )لوحةنحاس من ال عربي تمثال جمل -

 
 , عه,  تمخال رمم مه انىحاش, محفىظح تمزمىعح انخهُهٍ تهىذن( دنىحح )

http://www.khalilicollections.org/collections/hajj-and-the-arts-of-pilgrimage/khalili-collection-hajj-and-
the-arts-of-pilgrimage-statuette-of-a-camel-mtw1667/ (15-6-2018). 

ـ، طريقة صناعتو الصب في القالب، وقد ٘ٔ-ٗٔىػ/ٜ-ٛتمثاؿ جمؿ واقؼ مف النحاس يعود إلى القرف  
بعض األرجؿ عمي بدت عبقرية الفناف المسمـ في محاولة لمتعبير عف حركة الجمؿ، ومشيتو مف خبلؿ تقديـ 

بعض ، وقد راعي الفناف النسب التشريحية إلي حٍد كبيٍر، فبدا الجمؿ فاغرًا فاىو، وعيناه مفتوحتاف، كما راعي 
 الدقة فى نحت السناـ واستدارتو بواقعيٍة شديدٍة.

 
 
 
 
 
 
 

http://www.khalilicollections.org/collections/hajj-and-the-arts-of-pilgrimage/khalili-collection-hajj-and-the-arts-of-pilgrimage-statuette-of-a-camel-mtw1667/
http://www.khalilicollections.org/collections/hajj-and-the-arts-of-pilgrimage/khalili-collection-hajj-and-the-arts-of-pilgrimage-statuette-of-a-camel-mtw1667/
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 لدراسة الوصفية لرسوم اإلبل بمخطوط مقامات الحريري: ا
 :(2)شكل , (2تصويرة نقاش قرب قرية )لوحة

 
ٍّ مه خالل مقاماخ 1231 –دار انكتة انقىمُح تارَص  –مخطىط مقاماخ انحرَرٌ  –( تصىَرج وقاظ قرب قرَح 1نىحح ) و, عه, عكاشح, فه انىاضط

 مهىن؛ 131و, وره انىرقح 1714انحرَرٌ, دار انمعارف تمصر, 

http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-1237AD.htm (10-6-2018). 

 
 مه عمم انثاحج ,أتى زَذ انطرورٍ ومعه انحارث ته هماو, تفرَغ عه انهىحح انطاتقح( 1) شكم

ة إلى حاختار الواسطّي ىنا لمنمنمتو لحظة وصوؿ أبي زيد السروجي والحارث إلى القرية، وقسـّ المو 
ـ، ويدور الحوار بيف ثبلث مستويات نرى فى أدناىا الحارث، وأبا زيد يمتطياف ناقتييما، وأماميما يقؼ الغبل

الثبلثة، وقد عبّر الواسطّى بجبلء عف الحيوية والحركة مف خبلؿ حركات األيدّى، والرقاب، وكذا حركة القدـ 
الخمفية لمناقة ذات الموف البنّي، وأبدع فى رسـ قوائـ الناقتيف وبدت متجانسة مع حركة عنقييما، ورأسييما، وفى 
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بإطار زخرفّي مف النباتات، غرس فى أسفمو زىورًا تداخمت مع قوائـ الناقتيف  اختبلؼ لونييما، وأحاط التصويرة
بداع ؛ وقد استطاع الواسطي أف ُيصور حياة القرية، وما يدور فييا مف فعاليات مختمفة، وما امتد ٕٖفى رىافة وا 

وىما عمى ناقتييما أماميا مف بحيرة ماء ترى عمى جوانبيا الماعز، كما صورَّ الرفيقيف في مقدمة التصويرة، 
، وقد بدا البمح مستويًا بمونو األحمر، وقد ورد كبلـ في المتف عف البمح ُيكمماف الغبلـ، ونرى ىنا صورة النخمة

والرطب، ومف المشاىد في المنظر التصويري أيضًا صورة إمرأة تغزؿ، وسيدة أخرى تبيع الخبز، وثالثة مع 
التصويرة المسجد بقبتو الزرقاء، والمئذنة ذات البدف اإلسطواني، والتي ومف أبنية القرية التي تظير في ابنتيا، 

 .ُٖٖزخرؼ بدنيا بأشرطة مف الكتابات الكوفية
 (:1)لوحة رهط اإلبلتصويرة 

 
ٍّ مه خالل مقاماخ انحرَرٌ, 1231 –دار انكتة انقىمُح تارَص  –مخطىط مقاماخ انحرَرٌ  – رهط اإلتم( تصىَرج 2نىحح ) و, عه, عكاشح, فه انىاضط

 مهىن؛ 101و, وره انىرقح 1714دار انمعارف تمصر, 

http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-1237AD.htm(10-6-2018). 
فتحرؾ خياؿ الواسطّي وأبدع صورة فى مخيمتو، عكسيا فى ورد فى المقامة الثبلثيف ذكر لرىط اإلبؿ،  

؛ ويدور الكبلـ حوؿ اليدية التي حصؿ عمييا السروجي بعد أف منمنمة جاءت آية فى تاريخ التصوير العربي
)وجاء في معنى القينة أنيا الجارية التي  في شتى العموـ، فساؽ لو القـو زودًا مع قينة أجاب عمى مائة سؤاؿ

بدأ المصور تصويرتو مف اليسار إلى اليميف فطالعنا بعنؽ ناقة، وقد ، ٖٗتعمؿ جيدًا، وقيؿ ىي الُمغّنية الجميمة(
وقد تدلّى إلى األرض يمتيـ العشب، وحجب عنيا سائر جسدىا خمؼ بقية مف أعناؽ النوؽ األخري المرتفعة إلى 

تضرع إلى اهلل العمّي القدير، عنقًا خمؼ عنٍؽ إلى منتصؼ التصويرة، حيث تبدو أعجاز بقية أعمى، وكأنيا ت
النوؽ ُتحاكي أنصاؼ قباب، حتى إذا ما انتيينا إلى يميف التصويرة، رأينا ناقة دلت عنقيا تتممس الُعشب فى 

لى الخمؼ يقؼ راعي اإلبؿ فى يقظة ممسكًا بعصاه، وقد ُرسـ  الجسـ والوجو فى وضعة ثبلثية أسفؿ التصويرة، وا 
األرباع مف األماـ، وبدت قوائـ النوؽ، وأخفافيا وكأنيا سيقاف أشجار تعانقت، وتداخمت، والتقت فى حركة 

، وُتعد ىذه التصويرة ٖ٘تبادلية، وانسجاـ شديديف، وتوافقت ألواف النوؽ، وتمازجت تخفت، وتعمو فى إيقاع بديع
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مات الحريري، فقد جاءت فييا جميع أنواع اإلبؿ، وكأف التصويرة معرض مف أجمؿ ما نفّذ الواسطي في مقا
 أللواف اإلبؿ.

 (:1)لوحة موكب الحجتصويرة 

 
ٍّ مه خالل مقاماخ 1231 –دار انكتة انقىمُح تارَص  –مخطىط مقاماخ انحرَرٌ  – مىكة انحذ( تصىَرج 3نىحح ) و, عه, عكاشح, فه انىاضط

 مهىن؛ 74انىرقح  ظهرو, 1714انحرَرٌ, دار انمعارف تمصر, 

http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-1237AD.htm(10-6-2018). 
موكب الحج، ويسخر مف الضجيج والعجيج الذي ُيثيره  يتناوؿ الحريري فى مقامتو الحادية والثبلثيف

الحجاج دوف معني ، وكعادة الواسطّي فى إدراكو العميؽ لمغزى النص وما عناه الحريري منو، رسـ منمنمتو وقد 
غمب عمييا طابع النزؽ والتيريج، فالحركة فييا صخب واىتزاز والنوؽ متبخترة، وقائد القافمة وىو الذى يمتطى 

جواد، وبمعني أشمؿ عمد المصور إلى تجريد رجاؿ القافمة ودوابيا مف سمات القداسة والجدية المفروضة صيوة ال
فى مثؿ ىذا الموكب الدينّى الوقور، وقد حاوؿ الواسطّي التعبير عف الحيوية والحركة فى التصويرة مف خبلؿ 

تقاط العشب مف األرضية ، وُيقرأ أسفؿ حركات رقاب الُنوؽ، فبدت إحداىا فى أسفؿ يسار التصويرة قد ىّمت بإل
 التصويرة أبيات مف الشعر منيا :

 تجريدك الحج ال تبغى به جاجا الحج أن تقصد البيت الحرام عمى
 .16ردع الهوى هاديًا والحق منهاجا وتمتطى كاهل اإلنصاف متخذاً 
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 (:4)لوحة الحارث يستمع إلى أبى زيدتصويرة  

 
ٍّ مه خالل 1231 –دار انكتة انقىمُح تارَص  –مخطىط مقاماخ انحرَرٌ  – َطتمع إنً أتٍ زَذانحارث ( تصىَرج 4نىحح ) و, عه, عكاشح, فه انىاضط

 مهىن؛ 10انىرقح  ورهو, 1714مقاماخ انحرَرٌ, دار انمعارف تمصر, 

http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-f11v.htm(10-6-2018). 
ف المقامة الرابعة الدمياطية، والتي يروي فييا الحارث أنو كاف برفقة قـو ىذه التصويرة ُتوضح عبارات م

في ليمة عندما حطَّ القوـ رحاليـ، وغّطوا في سبات عميؽ، وفي  مسافريف، وجذب انتباىو كبلـ رجؿ إلى ابنو
لقوـ استأذف الصباح تعّرؼ الحارث عمى الرجؿ ووجد أنو السروجي وابنو، وبعد أف حصؿَّ السروجي ما أراد مف ا

قريبة، ووعدىـ أنو سيعود في القريب العاجؿ، ولكف انتظار القوـ طاؿ، ولـ يظير السروجي لئلستحماـ في قرية 
ر القوـ االرتحاؿ، وعندما تييئوا لمرحيؿ وجد الحارث أفَّ السروجي قد ترؾ كتابو عمى رحؿ ناقة ُيخبرىـ فييا  فقرَّ

فتأىبوا لمظعف وال تمووا عمى خضراء الدمف"، ونيضت ألحدج راحمتي، بأنو لف يعود، قاؿ الحارث ألصحابو " 
 :ٖٚوأتحمؿ لرحمتي، فوجدت أبا زيد قد كتب عمى القتب

 يا مف غدا لي ساعدًا **** ومساعدا دوف البشر
 ال تحسبف أني ناسيؾ **** عف مبلؿ أو أشر

 لكنني مذ لـ أزؿ **** إذا طعـ انتشر
قاؿ فأقرأت الجماعة القتب، ليعذره مف كاف عمى عتب، فأعجبوا بخرافتو، وتعودوا مف آفتو، وىنا أظير   

يتطمعوف إلى ما اكتشفو الحارث مف خبر أبي زيد، والمنظر بيف شجرتيف تمتد الواسطي ثبلثة أفراد مف القافمة 
مف الكتابة عمى الرحؿ بؿ زخرؼ ثوب أغصاف إحداىما فوؽ رؤوس الرجاؿ والناقة، ولـ ُيظير الواسطي شيئًا 

بواقعيًة شديدة فى ىذه رسـ الجمؿ وقد جثّى عمى ركبتيو  ىتجمَّ وقد ، ٖٛالرجؿ بزخارؼ كتابية كوفية ُمتقنة وجميمة
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بؿ الواسطّي، وفيما يبدو أف الواسطّي كاف ييوى رسـ الجماؿ، ويجيده بؿ ويتبلعب بو فى قدرٍة التصويرة مف قِ 
تقاٍف، فى حيف جاء رسـ األشجار بأسموٍب زخرفٍي وقد استغميما الواسطّي فى عمؿ إطارات لمتصويرة  .ٜٖوا 

 (:5)لوحة رحمة العودة من الشام إلى العراقتصويرة 

 
ٍّ مه 1231 –دار انكتة انقىمُح تارَص  –مخطىط مقاماخ انحرَرٌ  – انعىدج مه انشاو إنً انعراقرحهح ( تصىَرج 5نىحح ) و, عه, عكاشح, فه انىاضط

 مهىن؛ 31انىرقح  ورهو, 1714خالل مقاماخ انحرَرٌ, دار انمعارف تمصر, 

http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-f31r.htm(10-6-2018). 
ولعًا شديدًا أولع رحمة العودة مف الشاـ إلى العراؽ ليصور القافمة واإلبؿ التى اختار المصور ىنا  

بتصويرىا، وجاء بجديٍد فى كؿ منيا، فنراه ىنا، وقد رسميا متجمعة، وكانت لو إيقاعات عمى وقع أخفافيا، 
ينًا بديعًا كؿ وحركات سيقانيا، واضطراب اعناقيا، وتّطوح رؤوسيا، وخفؽ أذنابيا، فجمع لنا الواسطّي تكو 

اإلبداع، وأجمس الرجاؿ عمى ظيور اإلبؿ فى حركة ديناميكية بديعة، وقد ُوفؽ المصور أيما توفيؽ فى التعبير 
عف الحيوية والحركة فى تصويرتو مف خبلؿ حركات رؤوس األشخاص، والشخصيف الذيف يتجاذباف أطراؼ 

ميف التصويرة الراكب خمؼ والده فيما يبدو، وقد الحديث فى منتصؼ التصويرة، وردة فعؿ الصبّى الصغير فى ي
أمسؾ بتبلبيب عباءة أبيو مخافة أف يسقط مف عمى ظير الجمؿ، أيضًا تنوع حركات رؤوس اإلبؿ التى بدت 
وكأنما ُرفعت بالتدريج أو تباعًا، كما تجمت واقعية الواسطّي فى رسـ سيقاف اإلبؿ ولـ يغفؿ أيًا منيا فترى فى 

رة ساقًا ألربعة جماؿ وجعؿ لمتصويرة أرضية مف العشب، وربما ُيؤخذ عميو عدـ مراعاة قواعد التصويرة ست عش
 .ٓٗالمنظور فى حجـ األشخاص بالنسبة لحجـ اإلبؿ
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 (:6)لوحة الحارث عمى ظهر راحمتهتصويرة 

 
ٍّ مه خالل 1231 –دار انكتة انقىمُح تارَص  –مخطىط مقاماخ انحرَرٌ  – انحارث عهً ظهر راحهته( تصىَرج 6نىحح ) و, عه, عكاشح, فه انىاضط

 مهىن؛ 51انىرقح  ورهو, 1714مقاماخ انحرَرٌ, دار انمعارف تمصر, 

http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-f51r.htm(10-6-2018). 

الناقة،  بخطاـ، بمونيا البنّى الفاتح، وقد أمسؾ الحارث ُتمثؿ التصويرة الحارث، وقد امتطّي ظير راحمتو
وىـّ برفع عصا فى يده يحسيا عمى اإلسراع في المشي، وقد وقفت الناقة عمى أرضية مف العشب األخضر

ٗٔ. 
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 :(1, )شكل (7)لوحة أبو زيد نائمًا فى إحدى رحالتهتصويرة 

 
ٍّ مه خالل 1231 –دار انكتة انقىمُح تارَص  –مخطىط مقاماخ انحرَرٌ  – أتى زَذ وائماً فً إحذي رحالته( 1نىحح ) و, عه, عكاشح, فه انىاضط

 مهىن؛ 134انىرقح  ورهو, 1714مقاماخ انحرَرٌ, دار انمعارف تمصر, 

-- http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-f134r.htm(10-6-2018). 

 
 مه عمم انثاحج ,رحالته, تفرَغ عه انهىحح انطاتقحأتى زَذ وائماً فٍ إحذي ( 2 ) شكم

ُتمثؿ التصويرة أبو زيد والحارث فى أحد األسفار، ورسـ لنا الواسطّي الناقة التي اشتراىا أبو زيد مف           
عميو أبو زيد حكايتيا الطريفة التي وردت بالنص، وىنا يجعؿ الواسطّي  بيا الحارث وقصَّ  بَ جِ حضرموت، وأعُ 
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ناقة أبا زيد بطؿ المنمنمة، فاختار ليا مكاف الصدارة بعد أف أناخيا صاحبيا، فاتخذت وضعتيا فى كبرياٍء مف 
واعتزاز، وأنيّى المصور حد التصويرة بشكؿ ناتىٍء عمى غرار سنـ الناقة، ولـ يغفؿ المصور رسـ ناقة الحارث 

عف الحيوية والحركة فى ثنّى الناقة التى أطمت برأسيا مف خمؼ الصخور، حيث يختفى جسدىا، وقد عبّر 
، ولجأ الواسطي إلي رسـ أقواس لتصؿ ٕٗلرقبتيا، وقد ىمّت تمتقط العشب مف األرض بالقرب مف ذيؿ ناقة أبا زيد

 ما بيف المقدمة والخمفية لُيضفي عمي التصويرة العمؽ.
 :(1, )شكل(8)لوحة أبو زيد فى إحدى رحالتهتصويرة 

 
 و, عه,1231 –دار انكتة انقىمُح تارَص  –مخطىط مقاماخ انحرَرٌ  – رحالتهأتى زَذ إحذي ( 1نىحح )

http://warfare.netau.net/13/MSarabe3929-f40v.htm(10-6-2018). 

 
 عمم انثاحج مه ,أتى زَذ فٍ إحذي رحالته, تفرَغ عه انهىحح انطاتقح( 3) شكم

http://warfare.netau.net/13/MSarabe3929-f40v.htm
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ُتمثؿ التصويرة أبو زيد عمي ظير راحمتو، وقد أمسؾ بخطاميا، وقد ُرسـ جسمو ووجيو في وضعة ثبلثية   
األرباع مف األماـ، وقد ارتدي رداء أحمر الموف، وغطاء رأس عبارة عف عمامة عربية يمتؼ شاليا عدة مرات 

ـ راحمتو، وباليد اليسري بخطاـ ناقتيف خمفو عمي وتنسدؿ منيا عزبة إلي الخمؼ، وقد أمسؾ بيده اليمني بخطا
ظيرىما فيما يبدو أمتعتو، وقد رفعت إحدي الناقتيف فاىيا ألعمي، في محاولة مف الواسطي لمتعبير عف الحركة 
والحيوية في التصويرة ليكسر جمود التصويرة، كما رفعت النوؽ أقداميا مف عمي األرض منثنية لمخمؼ لمتعبير 

 ي التصويرة.عف الحركة ف
 :(4, )شكل(9ة )لوح أبو زيد والحارث ممتطين ناقتينتصويرة 

 
 و, عه,1231 –دار انكتة انقىمُح تارَص  –مخطىط مقاماخ انحرَرٌ  – أتى زَذ وانحارث ممتطُه واقتُه( 7نىحح )

http://warfare.netau.net/13/MSarabe3929-f122r.htm(10-6-2018). 

http://warfare.netau.net/13/MSarabe3929-f122r.htm
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 مه عمم انثاحج ,أتى زَذ وانحارث ممتطُه واقتُهما, تفرَغ عه انهىحح انطاتقح( 4 ) شكم

ُتمثؿ التصويرة أبو زيد والحارث بف ىماـ ممتطيف ناقتيف، وقد ُرسـ أبو زيد السروجي في سٍف متقدمة، 
ي وضعة ثبلثية األرباع يمتطي ناقة ذات لوف أزرؽ، ويرتدي رداء ذي لوف أزرؽ مزخرؼ ورسـ جسمو ووجيو ف

بزخرفة الديداف الشائعة في رسوـ المدرسة العربية في التصوير، ومشيد أبو زيد بعيد عف الواقعية تمامًا فاألقداـ 
لي جواره أبو زيد السرو  جي وقد ُرسـ جسمو ووجو في ُرسمت أمامية، في حيف ُرسـ الجسـ متجيًا إلي الخمؼ،وا 

، وقد بدا بمحية سوداء مشذبة مدببة الطرؼ، وشارب متصؿ بالمحية، وقد بدا أبو زيد Profileالوضع الجانبي 
السروجي وصاحبو وىما يتعانقاف، وقد حاوؿ الواسطي المصور أف ُيضفي عمي التصويرة قدر مف الثبات عمي 

ؿ وضعات أرضيتيا مف خبلؿ رسـ فروع نباتية جية يسار التصويرة، كما عبّر عف الحيوية والحركة مف خبل
 أجساـ أبوزيد وصاحبو الحارث، وكذا حركات أقداـ النوؽ.  
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 الدراسة التحميمية:
الجمؿ مف صبٍر، وتحمؿ مشاؽ، لقد كاف الجمؿ وسيمة النقؿ عبر الصحراء والبوادي؛ لما ُعرؼ عف  

قريب مف الطبيعة، ولقد أصاب الفنانوف نجاحًا وتوفيقًا كبيرًا في رسـو الحيوانات، وخاصًة اإلبؿ بشكؿ واقعي 
 .ٖٗوكانت رسـو الواسطي في مقدمتيا، حيث أظير قوة التعبير والحركة في رسـ قوافؿ اإلبؿ

وقد اىتـ الواسطي برسـ الِجماؿ اىتمامًا بالغًا، وأظير ميارًة فائقة في رسمو بأشكاؿ مختمفة منيا الجمؿ  
ظيره أبو زيد السروجي يحثو عمى السير، ونجد يسير في إحدى الصور سيرًا وئيدًا عمى أرضية مزروعة، وعمى 

الجمؿ في تصاوير أخرى، وقد رفع رأسو ولوى ذيمو إلى أعمى، ودفع رجمو اليمنى إلى األماـ لُيمثؿ حركة السير 
 السريع، كما نجد الجمؿ في بعض التصاوير وقد كؿَّ مف السير وجمس ليستريح.

ه في بعض التصاوير يرسـ الجماؿ في قوافؿ، وىي كما لـ يكتؼ الفناف برسـ الجمؿ وحده، بؿ نرا 
، كما نشاىد في التصويرة مجموعة مف الجماؿ ُرسمت بعناية واتقاف، ومتقاربة الطريقة المتبعة في السير الطويؿ

بجانب بعضيا البعض، حتى ال تكاد العيف أف تُفرؽ بيف أرجميـ أو تعدىا وىـ محتشديف يسيروف بقوة، وىمة، 
ذا ما بمغ ب   .ٗٗيـ التعب جمسوا ليستريحوا أو يبيتوا ليمتيـ في الطريؽ فيبركوفوا 

 ألوان الجمل العربي في المصادر العربية: -2
ذكر القمقشندي أنواع اإلبؿ بقولو " اإلبؿ نوعاف األوؿ البخاتي: وىي جماؿ جفاة القدود طويمة الوبر،  

 .٘ٗوأصنافيا ال يأخذىا الحصرُتجمب مف ببلد الترؾ، والثاني العراب : وىي اإلبؿ العربية، 
  البعير اآلدم:

، وال ُحمرة، ولـ يخمط لونو شىء مف األلواف، وقيؿ ىو ٙٗإذا صدؽ لوف البعير، فمـ تكف فيو ُصيبة 
( الذي يمتطيو الحارث )الجمؿ األوؿ جية يميف ٔ، شكؿ ٔويظير ىذا الجمؿ في )لوحة  .ٚٗخالص البياض

 التصويرة في المقدمة(.
  ر:البعير األحم

( الذي يمتطيو أبو زيد ٔ، شكؿ ٔوىو البعير الذي لـ ُتخالط حمرتو شيء )ويظير ىذا الجمؿ في لوحة  
 (.ٗلوحة )السروجي )الجمؿ الثاني إلى الخمؼ مف الجمؿ الذي يمتطيو الحارث(، كما ظير  أيضًا في 

  البعير األحوى:
 الشاعر:، وفيو قوؿ ٛٗوىو البعير الذي خالطت خضرتو سواد وصفرة

 أرسمت فيها ُمجَفرًا ِدَرفسا
 49أدهم أحوى شاغريًا حمسا

في  ٛجية يميف التصويرة(، )كما يظير في لوحة  ٔفي الجمؿ رقـ  ٕ)ويظير ىذا الموف في لوحة 
 (.ٔالجمؿ رقـ 
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  البعير األورق:
بطنو  وىو البعير ذي الموف األسود الذي يخمط سواده بياٌض كأنو ُدخاف ِرمٍث، وكاف البياض في

، وكاف السواد غالبو،وىي أألـ األلواف، وُيقاؿ إف بعيرىا أطيب اإلبؿ لحمًا. )ويظير ىذا الموف ٔ٘وأرفاغو ٓ٘ومراقو
 جية يميف التصويرة(. ٖفي الجمؿ رقـ  ٕفي لوحة 
  :كهبالبعير األ 

في  ٕلوحة ، )ويظير ىذا الموف في ٕ٘وىي مف الُكيبة ُتطمؽ عمى الُغبرة المشربة سواد في ألواف اإلبؿ
 جية يسار التصويرة(.  ٗالجمؿ رقـ 
  :خضرالبعير األ

في الجمؿ  ٕ، )ويظير ىذا الموف في لوحة ٖ٘وىو البعير األخضر الذي اغبر حتى يضرب إلى الخضرة
 جية يسار التصويرة(. ٖرقـ 

  :سمرالبعير األ
جية  ٘في الجمؿ رقـ  ٕ،)ويظير ىذا الموف في لوحة ٗ٘وىو البعير الذي يضرب إلى البياض في ُشْيبة

 يسار التصويرة(. 
  :مغر )األبقع(البعير األ
البقع والبقعة: َتخالؼ الموف، وقيؿ األبقع: ما خالط لونو لوف آخر، وُيقاؿ بقع الجمد ونحوه: أي خالط لونو  
 .ٙ٘، وىو البعير الذي في وجية حمرة مع بياٍض صاؼ٘٘لوف آخر

، Spotted Camelرقط أو المنقط ، أو المُ Piebald Camelالجمؿ بإسـ الجمؿ األبقع وُيعرؼ ىذه 
عمييا بسبب وجود البقع البيضاء في أماكف متعددة مف الجسـ، فُيصبح الموف مزيجًا ما  ويعزي إطبلؽ ىذا اإلسـ

بيف األبيض ولوف آخر )بني أو أسود(، وىذه السبللة نتيجة لحالة وراثية لجيف متنحي وُيطمؽ عمييا إسـ 
Lecuism  شاحب أو غير )وىي حالة يحدث فييا فقداف جزئي لمتصبغ في الحيواف، وينتج عنيا لوف أبيض أو

 مكتمؿ لمجمد والشعر والبشرة(.
، وُتسببو ىجرة الخبليا Melaninوتظير ىذه الحالة في الحيوانات بسبب خمؿ في صبغ الميبلنيف 

الصبغية مف المناطؽ العصبية في الجمد، فينتج عنيا ظيور بقع غير منتظمة عمى سطح الجسـ بخبلؼ لونو 
، والتي تتطابؽ مع لوف الجمد المحيط بيا، وىي عيوف زرقاء لمجمد Iris الطبيعي، إضافًة إلى تموف قزحية العيف

ذي الموف الوردي، وبنية لمجمد الداكف، وعادًة ما ينتشر الموف الفاتح عند الرأس والبطف والساقيف، وىذه الظاىرة 
 .ٚ٘بعض األبقارليست قاصرة عمى اإلبؿ فحسب، بؿ تظير أيضًا في الجياد والماعز واألغناـ والكبلب والقطط و 

بيذا الموف مف اإلبؿ النادر،  -فيما وقع بيف يدي مف تصاوير - وتنفرد تصاوير مقامات الحريري)
 (.ٙويظير ىذا الموف بجبلء في لوحة 
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  البعير األعيس:
في الجمؿ الَباِرؾ في  ٙ، )ويظير ىذا الموف في لوحة ٛ٘وىو البعير الذي ُتخالط بياضو شقرة 
 مقدمة التصويرة(.

  البعير األكمف:
، ٜ٘وىو البعير شديد الحمرة، يخمطو سواد ليس بناصع، فتمؾ الُكمفة، فيقاؿ بعير أكمؼ، وناقة كمفاء

 (.في مقدمة التصويرة ٔفي الجمؿ رقـ  ٜ)ويظير ىذا الموف في لوحة 
  البعير األدهم:

 ٕفي الجمؿ رقـ  ٛوف في لوحة ، )ويظير ىذا المٓٙوىو البعير الذي تشتد ُورقتو )أي سواده( حتى يذىب البياض
 جية يسار التصويرة(.   ٕفي الجمؿ رقـ  ٜ(، ) ويظير أيضًا ىذا الموف في لوحة 

 الواقعية في العمل الفني: -1
 نفذ تصاوير مقامات الحريري سنةنجح الواسطّي )يحي بف محمود الواسطّي نسبًة إلى واسط بالعراؽ( مُ 

ـ في أف يكوف واقعيًا فى تصويره، وأف ُيضفي الحياة عمى تصاويره، ويحيميا إلي مرجٍع حافٍؿ ٖٕٚٔ ىػ /ٖٗٙ
بالحياة اليومية في عصره، والواقع أف تصاويره أقرب فى أسموبيا إلى الموحات الكبيرة منيا إلي المنمنمات، ويكاد 

ىو أكمؿ مثاؿ لمدرسة بغداد التصويرية، مؤرخو فف التصوير اإلسبلمي أف ُيجمعوا عمى أف أسموب الواسطّي 
نجح فى أف و بؿ  ،فمقد أجاد التعبير بريشتو عف كؿ الحاالت النفسية، واستطاع التمييز بيف مختمؼ الشخصيات

 . ٔٙميزىا العيف مف أوؿ نظرة فى كؿ تصويرةبحيث تُ  السروجي يرسـ شخصية أبي زيد
فرسـ الناس فى تناوؿ كؿ تفصيمة في حياتيـ،  ونرى الواسطّي فى تصويره لحياة الناس اليومية قد 

صبحوف، وحتى ُيمسوف، بأدؽ التفاصيؿ، فمشيد دوىـ، ورواحيـ، وجمع لنا سجبًل حافبًل بحياة الناس منذ أف يُ غُ 
فى مسجد، وآخر فى سوؽ، وثالث فى جبانة، كما صوّر ببلط الحاكـ، ورسـ فرساف، كما حظيت قوافؿ الجماؿ 

 .ٕٙمف تصاويرهورسوميا بنصيب وافر 
وطبقات المجتمع فييا، وُتعد تصاويره وثائؽ وتميز الواسطي بمردود تعبيري صادؽ لبيئتو العربية،  

" أنو النموذج األكمؿ لما بيف أيدينا مف صور  Blochetتاريخية نادرة وىامة، وفي ىذا الصدد يقوؿ بموشيو 
المواضيع، والتجدد باستمرار تجعمو )أي الواسطي( في طميعة فناني عصره"؛ المدرسة العربية، فالتغاير في 

" أفَّ خير مف نستطيع أّف ُنحقؽ معو ونستجوب شيادتو عف العصر ىو  H. Corbinوُيضيؼ ىنري كورباف 
ة موىبة خبلقة، ومقاماتو محبلة بموحات ُتعالج المشكمة التصويري "أنو E. Kuhnelالواسطي". وقاؿ عنو كونؿ 

أفَّ اإلبداع في واقعية  " R.Ettinghausen ف، ويقوؿ عنو ايتنجياوز بدقة تفوؽ حتى صور الغربييف المعاصرة"
لوحات الواسطي يفوؽ ما جاء بو الفف اإلسبلمي عبر العصور، وىي تعكس وجود الكائف العربي في العصور 

 . ٖٙالوسطى اإلسبلمية وتبلحقو مف الميد إلى المحد"
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اقعية في رسوـ اإلبؿ، وتنوع ألوانيا، كما تتجمى الواقعية في رسـ أقداـ اإلبؿ، وزحاميا، كما تجمْت الو  
أفَّ الواسطي ُوِفَؽ في توزيع أقداميا ومطابقة أعداد األقداـ بأعداد اإلبؿ،  وكثرة أعدادىا في التصويرة الواحدة، إالَّ 

أفَّ  إالَّ كما تجمت الواقعية في رسـ األشخاص، وتنوع مراحميـ العمرية، ورغـ كثرة عددىـ في التصويرة الواحدة 
، والرجؿ الُمسف، فجاء رسـ لكؿ منيـ صفاتو الجسمانية، ومرحمتو العمرية، فتجمَّى التنوع ما بيف الطفؿ، والشاب

 األشخاص المتقدميف في السف بمحى بيضاء.
 الحيوية والحركة: -1

تجمْت الحيوية والحركة في األعماؿ الفنية التي نفذَّىا الواسطي مف خبلؿ تنوع وضعات األشخاص وحركاتيـ 
كما تجمْت الحيوية والحركة المختمفة، ووضعات رؤوسيـ وأيدييـ باإلشارات بالسبابة،  والتمويح، وحركات الرقاب، 

نثناؤىا لمخمؼ، ولّي رقاب بعض اإلبؿ في حركٍة شديدة،  في رسوـ اإلبؿ، وتنوع حركات أقداميا إلى األماـ وا 
 فأضفى عمى التصويرة الحيوية والحركة. 

ديدة اعتمد الواسطي في تنفيذ موضوعاتو الفنية عمى كثير مف العناصر الموجودة في بيئتو، فنقؿ بواقعيٍة شو 
اإلبؿ بألوانيا المختمفة والمميزة، وبإعتبارىا سفف الصحراء، ووسيمة النقؿ الوحيدة التي تمخر عباب الصحراء، 
وىي كنزىـ وثروتيـ، فنجد في تصويرة رىط اإلبؿ والتي بدت وكأنيا معرض أبدع فيو الواسطي في تناوؿ جميع 

 ألواف اإلبؿ في عمٍؿ فنٍي فريد.
 :التصويري عالقة المتن بالموضوع -4

ُوجدت عبلقة واضحة بيف المتف والموضوعات التصويرية، فجميعيا كانت مرتبطة بتفاصيؿ المقامة المعبر 
ـ، حيث كاف الواسطي ٖٕٚٔىػ /  ٖٗٙعنيا في الصورة، وىذا نجد لو سببًا في نسخة باريس والمؤرخة بسنة 

 .ٗٙالناسخ والمصور
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  :نتائج البحث
 أواًل:

نفذ تصاوير نسخة مقامات الحريري، والمحفوظة بدار الكتب القومية بباريس، قد نجد ىنا الواسطّي مُ          
، والتى أحبيا حبًا شديدًا، وضّمنيا ُجؿ تصاويره، كما رسميا بألوانيا المتنوعة أبدع إبداعًا شديدًا فى رسـ اإلبؿ

واإلبؿ التى أناخيا أصحابيا، وقد انثنت كمتا بواقعيٍة شديدٍة مف خبلؿ حركات األقداـ، وثنّي رقاب بعضيا، 
قدمييا لمراحة مف وعثاء السفر، كما أنو لكونيا وسيمة الترحاؿ إلي جانب الخيوؿ، فقد أبدع فى رسـ سروجيا، 

 ولجاميا.
 ثانيًا:

عية عكست تصاوير الواسطي اإلنفعاالت النفسية والعواطؼ المختمفة بأدؽ حاالتيا، وجاءت تصاويره بواق       
شديدة تعكس كافة طوائؼ المجتمع في العصر العباسي، فكانت تصاويره وثائؽ تاريخية نادرة عف حياة الناس، 
وحركاتيـ داخؿ األسواؽ والمساجد والبيوت، كما صورَّ لنا عادات المجتمع وتقاليده مف حاالت زواج، واحتفاالت، 

  بلت سفر.ومناسبات، وأعياد، ومواكب حج، ومشاىد دفف، وقوافؿ، ورح
 :لثاً ثا

التنوع في ألواف اإلبؿ يكشؼ عف مدى العناية بالجمؿ العربي، وأنو ُيعد مف الثروات اليامة، وال يزاؿ في        
نيا تصاويره، ليجعؿ ـ عف دراية الواسطي دراية تامة بألواف اإلبؿ الموجودة في بيئتو، والتى ضمّ نُ بعض الدوؿ، ويَ 

 ئة العربية.مف لوحاتو معرضًا فنيًا لمبي
 :رابعاً 

ُتعد تصاوير الواسطي وثيقة دامغة، لنوع نادر مف اإلبؿ وىو الذي أطمؽ عميو في المصادر الجمؿ        
األمغر )األبقع(، وقد تناولو البحث لما ليذا النوع النادر مف أىمية وُندرة، ويدؿ ىذا عمى وجوده منذ القدـ كجيف 

 متنحي ضمف سبلالت اإلبؿ.
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 حواشي البحث:
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 .ٕٔ-ٚـ، ص ص ٜٚٛٔ، دار التراث، ٕبف سيده، المخصص، ج  ٕٔ
ىػ(، شرح ما في المقامات الحريرية مف األلفاظ المغوية، ٙٔٙالُعكبري )محب الديف أبي البقاء عبد اهلل بف الحسيف الُعكبري ، ت  2

دار المعارؼ بمصر، ثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري، ؛ ٖٙـ، ص ٜ٘ٚٔمطبعة النعماف، بغداد، 
؛ ٜٓـ، ص ٕٔٓٓ، موسوعة التصوير اإلسبلمي، الطبعة األولي، مكتبة لبناف ناشروف، لبناف، ثروت عكاشة.؛ ٘ص ـ،ٜٗٚٔ

 .ٜٛٚـ، ص ٕٗٓٓالمعجـ الوسيط، مجمع المغة العربية، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروؽ الدولية، 
- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 /  

 ثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري؛ ٖٙالُعكبري، شرح ما في المقامات الحريرية مف األلفاظ المغوية، ص   22
 .ٜٓ، موسوعة التصوير اإلسبلمي، صثروت عكاشة؛ ٘ص 
شكاليات التأو   22 ؛ ثروت ٛٔٔـ، ص ٕ٘ٓٓيؿ، العربية لمدراسات والنشر، ضياء الكعبي، السرد العربي القديـ، األنساؽ الثقافية وا 

؛ حسف ٜٔ-ٜٓ؛ ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسبلمي، ص ص ٙعكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري ص 
 .ٕ٘ـ، ص ٜٚٛٔعباس: نشأة المقامة في األدب العربي، دار المعارؼ، القاىرة،

؛ ثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات ٚ ص ،ٖٕٓٓ ،ٗط بيروت، لعممية،ا الكتب دار الحريري، مقامات الحريري،  22
 .ٜٔ-ٜٓ.؛ ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسبلمي، ص ص ٙالحريري ص 

؛ ثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات ٚ ص ،ٖٕٓٓ ،ٗط بيروت، العممية، الكتب دار الحريري، مقامات الحريري،  27
 .ٜٔ-ٜٓ.؛ ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسبلمي، ص ص ٙالحريري ص 

-Alain. F. George, The illustrations of The Maqamat and the Shadow play, pp. 1-3.  
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https://islamqa.info/ar/answers/14404/%D9%87%D9%84%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=150415
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 -تحميمية -تأريخية -المقامات األندلسية مف القرف الخامس حتى القرف التاسع اليجري: دراسة استقصائيةشريؼ عبلونة،   ٜٔ

.؛ ٚ-ٙ ص ثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري ص ؛٘ٔ-ٛ، ص ص ٕٛٓٓجامعة ميتشجاف،  أسموبية؛
 .ٜٔ-ٜٓموسوعة التصوير اإلسبلمي، ص ص ثروت عكاشة، 

-ٜٓ.؛ ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسبلمي، ص ص ٚ صثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري   02
ٜٔ. 
روبرت إيرويف، الجمؿ: التاريخ الطبيعي والثقافي، ترجمة/ أحمد محمود، مراجعة/ د.خالد المصري، ىيئة أبوظبي لمسياحة  02
 .ٔٔـ، ص ٕٕٔٓىػ/ٖٖٗٔافة "مشروع كممة"، الطبعة األولي، والثق
روبرت إيرويف، الجمؿ: التاريخ الطبيعي والثقافي، ترجمة/ أحمد محمود، مراجعة/ د.خالد المصري، ىيئة أبوظبي لمسياحة  00

 .٘ٔـ، ص ٕٕٔٓىػ/ٖٖٗٔوالثقافة "مشروع كممة"، الطبعة األولي، 
 .ٙٔالطبيعي والثقافي، ص روبرت إيرويف، الجمؿ: التاريخ  02
 .ٗٓٔ، ص ٓٔـ، جٕٜٙٔالنويري )شياب الديف أحمد بف عبد الوىاب(، نياية األرب فى فنوف األدب، دار الكتب المصرية،  02

_http://www.darululoomdeoband.com/arabic/magazine/tmp/1328163423fix4sub3file.htm.778+959 
25

 -http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1328163423fix4sub3file.htm.778+959 

شياب البدوي، التداوي بألباف اإلبؿ وأبواليا "سنة نبوية ومعجزة طبية"، جميع الحقوؽ محفوظة لممؤلؼ، الطبعة األولي،  02
العاـ لآلثارييف العرب،  ؛ حسنى عمار، أضواء جديدة عف الجمؿ في الفف المصري القديـ، مجمة اإلتحادٕٔـ، ص ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔ
 .ٕٕٔ، ص ٖٔالعدد 

27
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84_%D8%B0%D9%88_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%

85%D9%8A%D9%86 

ىناء عدلي، دراسة لمتصوير اإلسبلمي عمي الخزؼ المينائي في ضوء مجموعة لـ يسبؽ نشرىا محفوظة في متحؼ الشارقة  02
 .ٜٖٛ، ص ٚٔإلسبلمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، مجمة اإلتحاد العاـ لآلثارييف العرب، لمحضارة ا

 .ٖٖ٘ـ، ص ٕٛٓٓىػ/ ٜٕٗٔىناء عدلي، التماثيؿ في الفف اإلسبلمي، دار الكتاب الحديث، القاىرة،   02
 .ٖٖ٘ىناء عدلي، التماثيؿ في الفف اإلسبلمي، ص   22

31
  Alzahraa K. Ahmed, The art of the Hajj: From the Camel to Snap chat, article in November 2016 in Metropolitan 

museum of art. 

-http://www.metmuseum.org/blogs/ruminations/2016/hajj-camel-snapchat 

؛ ثروت عكاشة، موسوعة التصوير مموف ٖٛٔ، وجو الورقة ثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري   20
 .ٜٚاإلسبلمي، ص ص 

-http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-1237AD.htm 
 .ٗٗ؛ لوحة ٔٗعيسى السمماف، الواسطي، رساـ وخطاط ومذىب، ص   22
السمماف، الواسطي )يحي بف محمود بف يحي( رساـ وخطاط وُمذىب، وزارة اإلعبلـ العراقية، ميرجاف الواسطي، السمسمة عيسى  22

 .ٜٖ؛ شكؿ رقـ ٜٖـ، ص ٕٜٚٔالفنية التي صدرت بمناسبة ميرجاف الواسطي، مطبعة التايمس، 
؛ ثروت عكاشة، موسوعة التصوير وفمم 101، وجو الورقة ثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري   22

 مموف فى الموسوعة. ٛٚ، لوحة ٓٓٔ-ٜٜ ص اإلسبلمي، ص ص
-http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-1237AD.htm 

؛ ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسبلمي، مموف ٜٗ، ظير الورقة الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريريثروت عكاشة، فف   ٖٙ
 مموف فى الموسوعة. ٚٚ، لوحة 9ٜص ص 

-http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-1237AD.htm 

http://www.metmuseum.org/blogs/ruminations/2016/hajj-camel-snapchat
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 .الَقَتُب: الرحؿ الصغير عمى قدر سناـ البعير، والجمع أقتاب  ٖٚ

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A8/ (24-6-2019) 
 .ٔٗ؛ لوحة ٜٗ، ص عيسى السمماف، الواسطي، رساـ وخطاط ومذىب  ٖٛ
 مموف؛ ٓٔ، وجو الورقة الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريريثروت عكاشة، فف   ٜٖ

-http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-f11v.htm 
 مموف؛ ٖٔ، وجو الورقة ثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري   ٓٗ

- http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-f31r.htm 
 مموف؛ ٔ٘، وجو الورقة ثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري   ٔٗ

- http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-f51r.htm 
 مموف؛  ٖٗٔ، وجو الورقة ثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري   ٕٗ

- http://warfare.netau.net/13/MSarabe5847-f134r.htm 
ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، ناىدة عبد الفتاح النعيمي، مقامات الحريري المصورة "دراسة تاريخية أثرية فنية"، رسالة  ٖٗ

 .ٔٛٔص  ـ،ٜٜٙٔ
 .ٗٛٔ، ص ناىدة عبد الفتاح النعيمي، مقامات الحريري المصورة ٗٗ
 .ٖٖ، ص ٕالقمقشندي، صبح األعشى، ج ٘ٗ
األصيب بعير ليس بشديد البياض، وقاؿ بف األعرابي : العرب تقوؿ قريش اإلبؿ ُصيبيا وُأدميا يذىبوف في ذلؾ إلى تشريفيا  ٙٗ
مى سائر اإلبؿ؛ الزبيدي )السيد محمد مرتضى الحسيني(، تاج العروس مف جواىر القاموس، تحقيؽ عبد الستار أحمد فراج، ج ع
 .ٕٛٔـ، ص ٜ٘ٙٔىػ / ٖ٘ٛٔ، مطبعة حكومة الكويت، ٖ
 .ٚٗٔ، ص ـٖٕٓٓحاتـ الضامف، كتاب اإلبؿ لؤلصمعي، دار البشائر، دمشؽ،  ٚٗ
 .٘٘ـ، ص ٜٚٛٔؿ، دار التراث، ، كتاب اإلبٚبف سيده، المخصص، ج ٛٗ
 .ٚٗٔ، ص حاتـ الضامف، كتاب اإلبؿ لؤلصمعي ٜٗ
مراؽ : ُيقاؿ مراؽ البطف : ما رّؽ منو والف أسافمو ونحوىا، وكاف رسوؿ اهلل صّؿ اهلل عميو وسمـ إذا أراد أف يغتسؿ بدأ بكفيو   ٓ٘

 فغسميما ثـ أفاض بيمينو عمى شمالو فغسؿ َمَراقو.
_https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF/. 

 األرفاغ: أصوؿ الفخذيف مف باطف وىما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ُممتقى أعالي بواطف الفخذيف وأعمى البطف.  ٔ٘
https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8E%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%90%

D8%BA%D9%8F/ 
، ت   ٕ٘ ىػ(، لساف العرب، المجمد األوؿ، ، دار صادر، بيروت، لبناف،  ٔٔٚبف منظور) أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر

 .ٕٛٚد.ت، ص 
 .ٙ٘ـ، ص ٜٚٛٔ، دار التراث، ، كتاب اإلبؿٚبف سيده، المخصص، ج  ٖ٘
؛ والُشيبة : أي التي خالط بياض شعره سواد، المعجـ ٙ٘ـ، ص ٜٚٛٔ، كتاب اإلبؿ، دار التراث، ٚبف سيده، المخصص، ج  ٗ٘

 .ٕٖ٘ـ، ص ٜٜٗٔالوجيز، مجمع المغة العربية، وزارة التربية والتعميـ، مصر، 
55

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%B9/ 
 .ٙ٘ـ، ص ٜٚٛٔ، كتاب اإلبؿ، دار التراث، ٚبف سيده، المخصص، ج ٙ٘

57
 Gabriele Volpato, Maurizio Dioli, Antonello Di Nardo, Piebald Camels, Volpato et al. Pastoralism: Research, Policy 

and Practice (2017), p,p. 3 - 6 . 
 .ٙ٘ـ، ص ٜٚٛٔ، كتاب اإلبؿ، دار التراث، ٚبف سيده، المخصص، ج ٛ٘

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A8/
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 .ٚٗٔ، ص حاتـ الضامف، كتاب اإلبؿ لؤلصمعي ٜ٘
 .ٙٗٔ، ص حاتـ الضامف، كتاب اإلبؿ لؤلصمعي ٓٙ
-ٜٓص ص ؛ ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسبلمي، ٚ صثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري   ٔٙ
ٜٔ. 
-ٜٙ؛ ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسبلمي، ص ص ٜٔ صثروت عكاشة، فف الواسطّي مف خبلؿ مقامات الحريري   ٕٙ

ٔٓٓ. 
، العدد خالد الجادر،   ٖٙ الواسطي وفف الرسـ العربي، مقاؿ منشور بمجمة الثقافة العربية، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

 .ٔٚ-ٓٚ، ص ص ـٜٗٚٔالثاني، 
(،  في ضوء تصاوير المدرسة العربية عاطؼ عمي عبد الرحيـ، مراوح الخيش أحد المظاىر الحضارية في الدولة العباسية )  ٗٙ

 ،  .ٖٗـ ، ص ٕ٘ٔٓمجمة شدت، العدد الثاني، كمية اآلثار، جامعة الفيـو
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0. Introduction 

      The statue is in the Temple of Ramses II
1
at Abydos     in the second 

courtyard behind the second pylon on the lift side; Zayed publish it at 1964, he said 

that the statue was found in the nearby village of Beni Mansour and brought to this 

place for safe keeping. (Zayed, A., Rde 16, 1964, 204)   

The statue is registered in the temple register under the No. RII 92, it was deticated by 

Merenptah to the god of Abydos, Osiris. (Sourouzian, H.,1989,132) 

 

Plan of Ramses II Temple appears the site of the statue
2
 

 

1. Statue description 
      A group statue (triad) of King Merenptah with a rectangular pillar, its pillar 

inscribed with sunk relief from the back, the two sides and top of statue.The statue 

was made from alabaster, its dimensions: Height 116 cm, Width 77 cm, Thickness 35 

cm.  The statue crushed in the front, and all faces destroyed completely (figure1), in 

the middle statue of God Osiris was wearing the Atf  crown 
3
 (Collier, S., 1996, 37, 

fig.10), and on his right the statue of King Merenptah was wearing Swtj over nms 4 
(Collier, S., 1996, 53-56, fig.21), putting a royal false beard, the left leg is ahead of 

the right leg, and wearing a short apron, and the right arm lost while left-arm embrace 
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God and decorated with bracelet, The left statue to lady may be Merenptah’s  wife 

Isetnefret II 
5
  (Iskander, S., 2002, 39) was wearing a long wig hair but its crown was 

damage, also wearing a long tight dress with retractor legs (the legs are straight) 
6
, the 

left arm lost while right-arm embrace God. The foot and the base of the statue 

completely missing (destroyed).  

But Zayed thought that The left statue was the goddess Isis , and he said that she wore 

the vulture crown, surmounted by the disk and horns. (Zayed, A.,1964, 204)    

But I think that she is the king's wife for these reasons .  

A-  The name of the Goddess Isis doesn't exist in the statue's inscription, while often 

the royal group statue's text mention the relations between the king, the god and 

the goddess which represented with him . 

 for example: Group statue of Ptah, Sekhmet and Ramesses II from Memphis 

(Moussa, M.A., 1981, 285-288, Pl.6-8) (Figure 6), its consists of a form of Ptah in the 

Middle, and Sekhmet to his left and Ramsses II to his right, on the back pillar of the 

statue are found four vertical lines of hieroglyphic Inscription, these lines explain the 

relationship of the king to both Ptah and Sekhmet.  

"mrj ¤xmt aAt nbt pt dj.s Htpw n nswt-bitj wsr-mAat-Ra…………" 
"Beloved of Sekhmet the great, mistress of heaven; may she give years of peace to the 

king of upper and lower Egypt…….." 

"mrj  PtH nb mAat dj.f anx wAs nd mj Ra n nswt-bitj wsr-mAat-Ra………………" 
"Beloved of Ptah, lord of truth; may he give all life and prosperity to the king of upper and 

lower Egypt…….." 

B- There is a royal group statue consisted with the god between the king and his 

wife. 

For example:  Triad of Thutmosis I, Amon and Iah-mose, CG42052, made of 

Alabaster, Karnak cachatte (Figure 7) ( Legrain, G., 1906, 31-32, pl.XXVIII); 
(Hornemann, B., 1957, Pl.1379). 

On the left Tuthmosis I, Amon in the middle and Iah-mose on the right, the three 

characters are seated on a square section seat.  

The name of the king is on the seat to the left of the king ,  

And the name of the queen is on the seat to the right of the queen  

      The statue was painted, there are traces of Egyptian blue color
7
 (Bimson, M. & 

Cowell, M.R. 1987, ); (Mazzocchin GA et al, 2004, 129) on the inscriptions which 

are in the right side and the top of the statue. I suggest that it is Egyptian blue because 
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the Egyptian blue was widely used in the New kingdom as a pigment in painting
8
  . 

(Lucas, A., 1991, 559); (Lorna, L.& Quirke S., 2000, 104-120) 

 

2. Inscription 

4.1. Back of the statue (Figure 2) 

There is hieroglyphic text at the back of the statue consisting of four columns written 

from right to left.( KRI IV, 60 (II-i))  
  

                                                                             

4                  3                  2                    1                                                                                         

         

1-   nswt-bitj (bA n Ra mrj Imn ) Dd.f   i nb.i it.i 
2- sA Ra (mrj n PtH Htp Hr mAat) Wsir xw.i niwt.k AbDw 
3- nswt-bitj (bA n Ra mrj Imn) saA.i st.k  m rA-sTAw 
4- sA [Ra] (mrj n PtH Htp Hr mAat ) qAb.i pAwt n kA.k 
 
1- King of Upper and Lower Egypt "Ba-n- Ra- Mery-Amun", he said:"O My lord, my 

father" 

2- The son of Ra "Mery-n-Ptah hetep-her-Maat" Osiris, I protect your city Abydos 

3- The King of Upper and Lower Egypt "Ba-n- Ra- Mery-Amun", I will make your 

place be great at the necropolis.       

4-The son of Ra "Mery-n-Ptah hetep-her-Maat", I will renew the offering to your soul. 

4.2. The right side (figure 3) 

 There is one column of hieroglyphic inscription on the right side. .( KRI IV, 60 (II-

iii)) 
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[Xr](.f) it.f  9  Wsir imj wn.i xr.k mj sA.k @r Ax.i n.k mj Ax.f mr.n tw   

(He) [said] to his father Osiris, let me be for you like your son Horus, my usefulness 

will be like his usefulness which you love. 

4.3. The left side (figure 4) 

There is one column of hieroglyphic inscription on the left side. .( KRI IV, 60 (II-ii)) 

                 

[…..]f 10 nAj.i Axw m-bAH Wsir SAa  nHH Dt 

My souls […..] in front of Osiris who originate eternity forever. 
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4.4. The top of the statue (figure 5) 

      At the top of the pillar there is a hieroglyphic inscription written from lift to right, 

consists of cartouche inside it name of the king Merneptah "Ba-n-Ra Mery- Amun" 

(Bull Ra, beloved Amon), the cartouche surround by wards “nTr nfr” The good god, 
“mrj [Wsir]” beloved [Osiris].  

   

nTr nfr (bA-n-Ra-mrj-Imn) dj [anx] 

The good god "Ba-n- Ra- Mery-Amun", given [life] 

3.  Conclusion 

The reason for choosing this topic explain another opinion of the female personality 

This is a group statue for The King Merenptah and his wife to approach and protected 

from the god Osiris. 

The royal group statues in the New kingdom often consist of triad the god, the 

goddess, and the King as their Son 

But it was proved that there are statues in this period consisting of the king and his 

wife with the god to approach from him, like this statue 
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(1)Figure  

Front of the statue 

Photo by the researcher)) 

 
(2)Figure  

Back of the statue 

Epigraphy and photo by the researcher)) 
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Figure (3) 

Right side (Epigraphy and photo by the researcher) 

 

               
Figure (4) 

    Left side ) Epigraphy and photo by the researcher) 

      



Journal of Archaeological Research And Studies                                                 vol.5 (Sep. 2019) 

 
 9 

 

 

 

 
Figure (5) 

Top of the statue                   

Epigraphy and photo by the researcher)) 
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Figure (6) 

Group statue of Ptah, Sekhmet and Ramesses II from Memphis 

Moussa, M.A., (1981), p.278, Pl.6-7 

        

 Figure (7)   
Triad of Thutmosis I, Amon and Iah-mose, 

CG42052 
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1
 Temple of the King "Ramses II" Located to the northeast of the temple of "Seti I" at Abydos, which was prepared by 

Ramses II also for worship of the god “Osiris”  Unfortunately, this temple was greatly affected as a result of lack of 

maintenance in the past decade. Some walls are meter and half height. It seems that the remains of this temple consists 

of a courtyard (Osirin court) with columns decorated with Osirin statues, followed by two hypostyle hall, and behind 

them, the Holy of Holies, which is surrounded by other rooms; (Arnold, D., 2000, 213) 

2
 Unpublished Report of the committee counting, registration and documentation Scattered objects inside the temple of 

Seti I and Ramses II at Abydos, The Ministry of State for Antiquities, Balyana 2015, p.7.     

3
 The Atf consists of conical cup which appears to be made up of plant stems bundled together and is flanked by two 

curved feather. (Collier, S., 1996, 37, fig.10)  

4
 The Swty consists of a pair of feathers, which may be straight or curved. (Collier, S., 1996, 53-56, fig.21) 

5
  It is important to point out from the outset that there were at least three royal women whose names was Isetnefret, may 

be even four. The first was the wife of Ramses II, the mother of Merenptah, the second was the sixth daughter of 

Ramses II who was presumably the wife of Merenptah called here Isetnefret II. The third was the daughter of 

Khaemwast son of Ramses II, called here Isetnefret III. If the daughter of Ramses II (Isetnefret II) was not the same 

woman who was the wife of Merenptah, there might have existed yet another woman with the name Isetnefret IV. 

(Iskander, S., 2002, 39)  

6
 Why the ancient Egyptian artist was depicts a woman with retractor legs? In fact, there are many views on this 

question: I think that may be signify the lack of movement and lack of a livelihood pursuit and the lack of exit from the 

house where the lady of the house "nbt pr", princess or noble must be dignity, modesty, quiet movement and balance 

overriding the feature, this is preparing more If a woman did not move her leg. 

7
 Egyptian blue was called in ancient Egyptian hsbd-iryt, several experiments have been carried out by scientists and 

archaeologists interested in analyzing the composition of Egyptian blue (a copper calcium silicate) and the techniques 

used to manufacture it. a crystalline multiphase material that was produced by heating together quartz sand, a copper 

compound, calcium carbonate, and a small amount of an alkali at temperatures ranging between 800 and 1,000 °C 

(1,470 and 1,830 °F) (depending on the amount of alkali used) for several hours. The result is Egyptian blue, carbon 

dioxide, and water vapor: 

Cu2CO3(OH)2 + 8 SiO2 + 2 CaCO3 → 2 CaCuSi4O10 + 3 CO2 + H2O (Bimson, M. & Cowell, M.R. 1987, ) 

8
 In early periods the lapis lazuli blue color (a type of blue copper carbonate) was used, but after some time has proved 

that the color change and tends to green so that Egyptian was making Egyptian blue. (Lucas, A., 1991, 559); (Lorna, 

L.& Quirke S., 2000, 104-120). 

9
.  verb xr meaning to say; (Lesko, L., 1984, vol. II); (Wb III, p.317-318; p.369); ( LRL.16R8).  

 
10

 Probably a verb was present in this lacuna, its end with letter f, the state of the stone don’t allow an identification of 

the sign. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Lapis_lazuli
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Some Remarks on the Religious concept of loosing fetters in the Coffin Texts 

                                                   Rania Abd El-Aziz 

                                                 Lecturer, Fayoum University Egypt 

Abstract:  

This paper is focusing on the multifaceted concepts of releasing fetters through 

the different spells of the Coffin Texts. According to ancient Egyptian belief, the 

religious and the magical spells intended to help the dead person to begin a new 

life without fetters and ties. These mortuary texts are directly connected with the 

Egyptian creation myths and the separation of the sky from the earth by Shu. Also 

the justified deceased who has been loosen his fetters will be given a new life, 

accompaniment the sun boat in the solar cycle and a great amount of offerings with 

Theben and Hermopolitan Enneads.     

Key words : 

The Coffin Texts, losing fetters,  the Egyptian cosmos, Osiris legend. 

 

In this issue, I intend to discuss the means by which the deceased was thought to 

have loosen from all fetters and bonds in the Hereafter.  Many other mortuary 

rituals touch upon this myth such as the resurrection and removing the mummy 

bandages [1] in order to wake up from the Death [2] and go forth from the tomb to 

join with the eternal life. Also the relevant texts are very popular in the light of 

other known legends such as the Osiris legend and the formation of the Egyptian 

cosmos and the primeval Ogdoad in the Mythical age.  

 

1- Spell 63 § 272. 

One of the texts asserts that the deceased is given his loosen from fetters by Seth 

as:  

 

 

sAw.Tw sAw Tw ….. sfxx.k awt.k sfxx.k qAsw.k mi stx imy Hnbt. 

Guard yourself, guard yourself …. Your limbs are released, your bonds are loosed 

like Seth who is in Hent [
a
 3]. 
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2- Spell 105 § 112  

Here the deceased is coming forth into the day to meet the bull who is given the 

loosen fetters to pass him in the Underworld. 

  
Prt m hrw irt xprw m rmT ….. i kA rdi n.k int.tw snfxfx i kA nxfaaw in Sw 
going out into the day and assuming human shape, o bull, I give you the loosen 

fetters , o bull, you are not grasped by shu [
b
 3]. 

The invoked bull in this text may bears a small indication to the celestial bull as the 

first ancestor who brought the cosmos into existence. Also it may refers to the 

separation of the sky from the earth in the First Occasion by Shu.  

3- Spell 218 § 196. 

With regard to this spell, the deceased takes off the mummy bandages and wakes 

up to see the sunshine as: 

  

 

rwD  qsw N pn [wnn] .f Htrw.f  Aww  r(dw) .n.f Smt iAxw. 

The bones of this deceased are firm and the lengthy lashings are loosed and the 

movement of the sunshine  has been given.  [
c
 3].. 

4- Spell 334 § 181. 

The focus of this spell is to set free of the necks on the day of tumult as: 

 

Nb nTrw hrw pw n Xnnw n Tst wsrwt n snt tpw nTrw n mnt itn Hr abwy n Tst Hr n bAt. 

knit on, before the  not ks werebefore necLord of the gods on the day of tumult 

heads of the gods were cut off, before the sun was firm on the horns, before the 

face of Bat was knit on[
d
 3]. 
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5- Spell 635§ 257. 

In this spell, the Orion is  invoked to make the deceased free from fetters and to 

watch the chapel as:   

 

 i sAH wHa snH n ii mAA xm . 

O Orion, loosen ties, may you come to see the chapel [
e
 3, 4]. 

6- Spell 691. § 322 

One of the important moments mentioned in this spell is to invoke the pure Falcon 

who rose from the Primeval water to make the deceased released upon the earth as:  

 

Dd mdw N Dd.f ( i) waby (bik) wbn (m nw.w) [f
 3].. ….. wHa sw sfx [

g
3].. sw (rdi) sw 

r tA irt mrwt .f in nb Hr( wa). 

Recitation, he says N, o the pure  Falcone who rises from [the Primeval water] [..] 

loose him, free him, put him down on the land, grant him his desire says the one 

face. 

7-  Spell 746 § 394. 

This spell reflects all the need and desire of releasing after having offerings as a 

new reborn in the afterlife  as: 

 

Sbw .k m bAH psDty aAty m bAH inpw Hr nTrw nfa.k qAsw .k. 

Your food offering is before the two Enneads and before Anubis, lord of gods, may 

you remove your bounds[
g
 3]. 
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Here the two Enneads bears some indications to the primordial gods who are 

connected with the act of creation in the theben and Hermopolitan creation 

cosmogony. 

Conclusions 

The mortuary connotation and rituals of releasing fetters and bounds in the 

Coffin Texts is closely assembling what are mentioned in the Pyramid Texts. 

These religious and magical spells intended to assist the deceased's journey 

without obstacles in the Hereafter. Also they were part of cosmic texts regarding 

the different creation myths where the celestial bull has been removed from his 

fetters to give the moment of separating the sky from the earth eternity by Shu. 

With regard to the previous texts two gods are invoked to release the deceased 

from all bonds and ties. The first one was the Orion who has the power to make the 

dead person free and able to see the divine chapel. The other one was the pure 

falcon who is called to rise again from the primeval water to grant the deceased the 

chance to begin his new life without fetters. Also loosing from ties and fetters 

means a new life, rebirth in the solar cycle, performing activities of the daily life 

and having offering with theben and Hermopolitan Enneads in the sky. On the day 

of tumult a reborn is giving by the necks weren’t  knit on,  the heads of the gods 

weren’t  cut off, the sun wasn’t  firm on the horns and  the face of Bat wasn’t knit 

on . 
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Endnotes  

A- CT,  63 (CT I 272). 

B- CT, 105 (CT II, 112). 

C- CT, 218 (CT III196). 

D- CT, 334(CT IV 181). 

E- CT, 635 (CT VI 257); FECT, II, P.216. 

F- CT, 691 (CT VI 322*1). 

G- CT,  691 ( CT VI322 *5). 

H- CT, 764 ( CT VI 394). 
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                                                               , Fayoum University 

 

Abstract   

In 2014 the archeological expedition of the Azov Museum-Reserve carried out 

excavations on the territory of the former Turkish fortress Azak in Azov (Rostov 

region, the Russian Federation). The fortress, along with the other stone fortified 

structures (the Sed-Islam Fortress and the Shakhi and Sultaniye sentry towers), 

belonged to the Ottoman system of defensive fortifications in the North-East 

Priazovye which was part of the Ottoman Empire from the end of the XV century 

to the first half of the XVIII century.  According to the descriptions of Azak, made 

by Evliya Çelebi, the famous Turkish traveller of the XVII century, in his “Book of 

Travel”, the boundaries of the excavations in 2014 fell onto the part of the fortress 

that had been called the “Frank Fortress”, or “Frank-Khisar”, by the Ottomans. 

During the archeological research of the territory, the author of the excavations 

(I.Gusach) paid special attention to the studies of a cultural layer related to 

existence of the Turkish fortress Azak. It contained a large number of various finds 

the main bulk of which were fragments of clay and faience pottery brought to the 

fortress from all corners of the vast Ottoman Empire. We should single out painted 

faience vessels manufactured in big ceramic centers of Anatolia – Kütahya, Iznik, 

etc. Among them there are fragments (no intact forms) of Kütahyan faience coffee 

cups with dark-blue and white and polychromatic underglaze paintings, and 

fragments of vessels (jugs, vases, bowls, dishes and mugs) of “Iznik range” with 

highly artistic polychromatic underglaze paintings. All in all, this ceramics is dated 

by the XVI – the beginning of the XVIII centuries. 

 

Keywords: Azov Museum-Reserve, Azov town, Ottoman fortress Azak, painting 

faience ceramics from Anatolia, ceramic centers of Iznik and Kütahya, paintings in 

the style of “Abraham from Kütahya”, “Golden Horn”, “Rodos”.  

 

Introduction 

 

In autumn 2014 the archeological expedition SBIC RR “Azov Historical-

Archeological and Paleontological Museum-Reserve” carried out excavations on 

the territory of the former Turkish fortress Azak in Azov-city of the Rostov region 

(the Russian Federation) in the area designated for the construction of a private 

café at the intersection of Genuezskaya Street and Alexandra Nevskogo Street. 

According to the preserved maps of the Azov fortress of XVII-XVIII centuries (1; 

2), the excavation boundaries fell onto the part of the fortress named “Frank-

Khisar”, or the “Frank fortress”, by the Turkish traveller Evliya Çelebi in his well-

known “Book of Travel” (“Seyâhatnâme”) (3: 199-200). For the first time in many 
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years Azov archeologists got an opportunity to undertake studies of this oldest but 

scantily explored city district (pic.1). 

 

 
 

Pic.1. Map of  the town of Azov (Russia) with the designation of the excavation site (№1) 2014. 

 

 In the course of archeological works that were interrupted by the flooding 

 of the river Don ground waters, only three upper cultural layers of the end of XVII 

– XX centuries were studied. The greatest attention was paid to the “Turkish” layer 

of the XVII – the first half of the XVIII centuries dated by the Constantinople 

copper coins of Suleyman II (1690-1691), by the Constantinople silver coin of 

Ahmed III (1703-1730) and by the Bahçesaray silver coins of Selâmet Geray II 

(1740-1743). 

 The depth of this layer was just over 2,0 m. The traced power had 0,7-1,1m.  

The following items were discovered at this level: the remains of stone and adobe 

constructions of the Turkish period, two stone pavements, middens, etc. The layer 

contained cast-iron and stone cannon-balls, leaden bullets, bronze bullet casting 

moulds, leaden ingots, bone, metal and glass wares, and a large number of 

ceramics brought to the fortress from all corners of the great Ottoman Empire. 

Among the finds of the archeologists there were fragments of glazed and non-

glazed vessels of the Crimean manufacture (bowls, plates, jugs, water-carriers, 

candlesticks, etc.); red-clay three-legged basins with stamped ornament on sides, 

urns with horizontal handles and jugs with rail-shaped rims manufactured in as yet 

unknown ceramics centers;  Turkish clay smoking pipes of various “fashions” 

made of white, grey and brown clay;  fragments of little Chinese painted porcelain 

cups, etc. (4: 130-141). There should be singled out a group of faience painted 

highly artistic ceramics manufactured in big ceramics centers of Anatolia – Iznik, 
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Kütahya and others.  This group of archeological finds in the south of Russia still 

remains underexplored. That is the reason of it being the object of our scientific 

research.  

 

Group of artistic faience of the “Iznik range” of Anatolia  

 (XVI–XVII centuries) 

 

 At the end of the XV – the beginning of the XVI centuries the “red-clay” ceramics 

 with paintings in “Milet” style that is considered to have been manufactured in a 

big ceramics center of Anatolia named Iznik, was replaced by more qualitative and 

highly artistic (in style and painting technique) faience crockery close to Chinese 

porcelain in the composition of its moulding mass. It did not force the primitive 

clay “Milet” crockery out of the market in one stroke; for some period of time they 

coexisted with each other. The Iznik faience was made by ceramics craftsmen of 

the soft silicate moulding mass of white or pinkish colour that was usually named 

quartz-frit, or a sort of kashin (5: 52; 6: 111). Apart from the faience crockery 

covered with non-transparent colourless or semi-transparent glaze (7: 9-10), this 

crockery was first hand-painted and after that covered with colourless leaden glaze 

and –consequently – is better to be named not faience, but semi-faience (8: 8; 6: 

105, 114 -115; 9: 21, 28, 33). Scientific studies however have long been using a 

term “faience” ceramics of Iznik, therefore, we will not break the tradition and will 

use in our work a term “faience”, not “semi-faience”. 

 In scientific literature there exist several qualifications of the Turkish artistic 

faience that is usually considered to have been manufactured in the biggest 

ceramics center of the Ottoman Empire called Iznik. As a result, many researchers 

of the Ottoman ceramics call this group of wares the “Iznik faience”.  We regard 

this approach as incorrect because the archeologists have already proved that other, 

less significant, ceramics centers and manufactories of Asia Minor (in Sivas, 

Kütahya, Burgas and other places) made goods looking astonishingly similar to the 

expensive painted Iznik faience (10: 26-29; 11: 38-39; 12: 708-713). In 1950-s 

Russian researcher Garbouzova V.S. already wrote about the problematic character 

of identifying the manufacturing centers of the Ottoman faience: “… in cases when 

Turkish faience wares do not have inscriptions or trade marks of a ceramics center, 

nowadays it makes impossible to confidently name a city where one or another 

good was manufactured…Only after a thorough analysis of the clay mass, the 

origin of a piece of Turkish faience could be determined more precisely…” (9: 23).  

Hence, we believe that because of the difficulties connected with indentification of 

its manufacturing  centers (without a series of special analyses of the composition 

of moulding mass), it would be more correct to name the artistic Turkish faience of 

XVI-XVII centuries not the “Iznik faience” (in which case Iznik is presumed to be 

the manuracturing center) but the “faience of the Iznik range” (this statement 

indicates that the wares could be manufactured in Iznik as well as in other ceramics 

centers of Asia Minor as imitations of authentic Iznik goods).   

All known qualifications of Turkish faience are based on the principle of 

chronology of the production development, studying of the styles of ceramics 
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paintings, and of evolution in the application of paints (13; 14: 43-65; 15: 114-126; 

16: 43-45; 17: 159-168; 18: 246-248). Currently, the qualification of Iznik faience 

developed by A. Lane in 1950-s is the most popular (14: 43-65). A great number of 

present-day researchers in their studies make references to this particular 

qualification (19: 176-178; 6: 114 -117; 20:  481-483, etc.). According to this 

qualification, the faience of Anatolia is divided into 3 main groups depending on 

the styles of underglaze paintings: “Iznik I”, “Iznik II”, “Iznik III”. The items with 

dark-blue and white painting in the “Аbraham from Kütahya” style referred  by A. 

Lane to 1490-1525 years belong to the “Iznik I” group. The items with 

polychromatic painting in “The Damasсus” style dated by 1525-1555 years and the 

items with dark-blue and white painting in the “Golden Horn” style dated by 1530 

belong to the “Iznik II” group. The items with polychromatic underglaze painting 

in “The Rhodian” style dated by 1555-1700 years belong to the “Iznik III” group 

(14: 43-60).  Some authors of scientific publications single out the faience with 

painting in the “Golden Horn” style  into a separate group and date it by a more 

extended time period: XVI –XVII centuries (15: 121, 125; 18: 246). To make up a 

qualification of the Turkish faience from Azak, we used the universal arrangement 

of A. Lane(14: 43-65), adding though our own corrections.  

 

All in all, 38 fragments of painted faience vessels (bowls, vases, jugs, bottles, 

plates, dishes) of the “Iznik range” were discovered in the archeological dig in 

Azov in 2014. 8 fragments of the abovementioned refer to the faience group 

painted in “Blue-and-white” style or “Abraham from Kütahya” style. This group is 

generally considered to be the earliest group of the faience of Anatolia, which at 

the end of XV – the beginning of XVI centuries superseded the group of the “red-

clay” Iznik ceramics with painting in the “Milet” style. Researcher J. Hayes gives a 

more accurate dating of this replacement – 1520 year. (21: 238).  In the XVI 

century the faience with painting in the “Blue-and-white”/“Abraham from 

Kütahya” style gave way to the faience with polychromatic painting in “The 

Damasсus” and “The Rhodian” styles. (14: 43-60). But according to the results of 

the archeological studies, the faience with dark-blue and white underglaze painting 

remained in common use right up to the XVIII century (22: 141; 4: 134).  

The name of the “Abraham from Kütahya” style is collective. It is derived from the 

name of a ceramics craftsman who left the following inscription on his faience 

bowl: “This vessel belongs to the God‟s servant Abraham from Kütahya. In the 

year of 959 (1510). The 11
th

 of March” (14: 44; 23: 46). The ceramics was hand-

painted with blue (cobalt) paint over a white background (engobe). As a result, the 

painting style obtained a second name - «Blue-and-white». Earlier vessels were 

painted with dark-blue paint, later ones – with light warm shade of blue. 

Sometimes two shades of blue were used simultaneously: the light one for the main 

ornament and the dark one for the outline.   

Among the finds from the Turkish fortress Azak there are two fragments of bowls 

and a fragment of a jug‟s handle painted dark-blue (pic.2: 3, 5, 9; pic.3: 3, 5, 9), 

two fragments of vessels of a closed shape (jugs, decanters or vases) with light-

blue painting (pic.2: 7, 8; pic.3: 6, 7), two fragments of dishes with a combination 
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of light-blue and dark-blue colours in their paintings (pic.2: 4, 10; pic.3, 4, 10) and 

a fragment of the deep bowl‟s side with badly blurred painting of light blue and 

grey-green (outline) (pic.2: 6; pic.3: 8). The motives of the vessels‟ paintings were 

partly emulated in China (the imitations of porcelain of Ming and Yuan dynasties): 

“Chinese clouds” (pic.2: 4, 10; pic.3: 4, 10), stylized paintings of lotuses (pic.2: 10; 

pic.3: 10), wavy lines (pic.2: 3, 7; pic.3: 3, 7).  Authentic Turkish ornamental 

motives: Seljuk “arabesques” (pic.2: 8; pic.3: 6), tulips (pic.2: 5; pic.3: 5), 

carnations and narrow leaves (pic.2: 9; pic.3: 9).  

The composition and colour of moulding mass of the faience vessels‟ fragments 

differ slightly. Four fragments have delicate and quite solid pieces of dirty white 

colour without visible impurities. Other four fragments have thick, somewhat 

friable and porous pieces of cream shade with rare inclusions of white quartz. 

Obviously, it indicates that the vessels were manufactured in different ceramics 

centers.  

The researchers date the faience of Anatolia with the painting in the “Golden 

Horn” style (the second group of our qualification) by the XVI century. M. 

Stancheva and O. Aslanapa single it out into a separate group (15: 125; 10: 26), but 

A. Lane refers the wares to the ceramics with the paintings in “The Damascus” 

style of the “Iznik II” group (14: 49-51). The composition and colour of the 

moulding mass of the faience in the “Golden Horn” style do not differ from those 

of the “Blue-and-white” faience i.e. it has a solid relatively delicate piece of dirty 

white or cream colour without visible impurities. The only special thing is the style 

of the painting with a peculiar ornament in the shape of spiraled thin stems (twigs 

of ivy) (12: 710) with little leaves, tendrils and star-shaped flower rosettes. 

Sometimes the spirals are punctuated with stylized tulips or Chinese lotuses.  The 

ornament painted with dark-blue, light-blue, blue-green or black paint on the 

surface over a layer of white engobe is always delicate and graceful, without 

outlines, and it can have traces of gilt on it. The roots of the abovementioned 

ornament go back to the Seljuks. Similar motives were used in tuğras on the 

Ottoman fermans that is why researchers N. Atasoy and J. Raby defined this kind 

of ornament as “tuğra” style (24: 108-114). 

The name of the ceramics painting “Golden Horn” is in many respects connected 

with the name of a Turkish traveller Evliya Çelebi who reported about a settlement 

of potters in Istanbul. This settlement was situated on the bank of the Golden Horn 

bay. There were 250 “vase workshops” in it. According to his words, those 

workshops made crockery (goblets, jugs and bottles “such as can be found only in 

China or in “faience” Iznik”) of the mass brought from High Bosphorus (Sari Yar) 

and  Kâğɪthane (9: 31-32). The first samples of faience with spiraled ornaments 

were indeed found by archeologists in the vicinity of the Golden Horn.   

However, in O. Aslanapa‟s opinion, there is no connection between ceramics 

wares with the “Golden Horn” painting and the workshops of the Golden Horn. 

(10: 26). Making references to the results of the archeological researches in Iznik, 

G. Öney believes that such crockery was manufactured in Iznik and, most 

probably, in Kütahya (12: 710). The bottom of one of the decanters ornamented 

with the painting of “delicate spiral tendrils”, bears an inscription dated by 1529.  



Journal of Archaeological Research And Studies                                         vol.5 (Sep. 2019) 

22 

 
 
 

Pic.2. Anatolian glazed ceramics of XVI-XVII centuries from the Ottoman fortress of Azak: 1,2 

– fragments of clay bowls with painting in “Milet” style; 3-10 - fragments of faience vessels with 

painting in “Blue-and-White” style; 11 – “The Golden Horn” style; 12-19 – “Rhodes” 

(“Damascus”?) style.  
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Pic.3. Anatolian glazed ceramics of XVI-XVII centuries from the Ottoman fortress of Azak: 1,2 

– fragments of clay bowls with painting in “Milet” style; 3-10 - fragments of faience vessels with 

painting in “Blue-and-White” style; 12 - “The Golden Horn” style; 11, 13-19 - “Rhodes” 

(“Damascus”?) style. 
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 The place of manufacture of the vessel is Kütahya (10: 26). In his description of 

the “Golden Horn” ceramics from the excavations in Saraçhane (Istanbul), J. 

Hayes referred these wares to the transitional phase from “Blue-and-white” 

ceramics to “The Damascus” ceramics (“Iznik I B – II A) dating them 1510-1540. 

(21: 245). Researcher M. Stancheva referred the “Golden Horn” faience from the 

excavations in Bulgaria to the XVI – XVII centuries. (15: 125).  

The only fragment of the bottom of a jug (or a bottle) on a circular tray with the 

“Golden Horn” painting discovered on the territory of the Turkish fortress Azak in 

2014, is from the layer belonging to the end of XVII – the beginning of XVIII 

centuries. The painting is made with the dark-blue paint (cobalt) over the white 

engobe. The glaze is colourless, transparent and leaden. It was applied in thin layer 

over the surface of both vessels, except for the tray‟s bottom. (pic.2: 11; pic.3: 12). 

It should be noted that the faience finds of Anatolia with the paintings in the 

“Golden Horn” style are extremely rare. Apart from the abovementioned fragment, 

the Azov Museum-Reserve holds two more fragments: of a jug (or a vase) and of a 

bowl painted in this style (from the excavations in 1960-1970-s). Besides, the 

fragment of a jug (or a vase) has preserved the remains of gilt (22: 141, table 2, 

pic.7). 

 

The faience of Asia Minor with the painting in “The Damascus” style (the third 

group of our qualification) has a polychromatic ornament painted with turquoise, 

dark-blue, olive-green, magenta (brown-purple), lilac and grey-black, or 

sometimes black-green (for the outline). Faience crockery with such painting 

appeared in Anatolia approximately in the middle of the XVI century. The main 

motives of this ornament (apart from the emulated “Chinese clouds”, lotuses and 

grapevines) became floral compositions of tulips, carnations, hyacinths, roses as 

well as paintings of bushes, trees (cypresses), long narrow dentate leaves of “saz”  

(leaves of burdock) (25: 27). The sketch of the composition altered: stems of plants 

“grew” from the same spot and dispersed in different directions filling all free 

space around them (so called “bouquets”, or “bushes”). Palmettes, cord-like, 

scalloped and S-shaped girdles as well as “fish bone” girdles were used in the 

ornamentation of the faience vessels. So called “scaly”, or “garnet” ornament 

appeared for the first time (14: 49-50; 15: 114-119; 10: 27-28; 13: 34-37; 12: 711-

712).  

There is no difference between the forms of the faience vessels with the painting in 

“The Damascus” style and the previous ones: plates, bowls, dishes, vases, jugs, 

decanters, etc. The crock and the glaze quality of “The Damascus” crockery is very 

similar to the patterns of the “Abraham from  Kütahya” crockery.   In O. 

Aslanapa‟s opinion, this ceramics is transitional from the blue-and-white ceramics 

to the polychromatic ceramics with a coral-red colour, in other words – to the 

faience with the painting in “The Rhodian” style (10: 27). 

For a long time it was misguidedly considered that the faience vessels of this type 

had been manufactured in Damascus (Syria), as they had been brought to European 

markets through this important center of trade. That is the reason why this painting 

style was given an erroneous name “The Damascus” (13: 115-117; 9: 22). Later, 
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owing to the series of the archeological excavations on the territory of Asia Minor, 

it was determined that Iznik was the main center of manufacturing faience with 

“The Damascus” painting style. (10: 27; 14: 44, 49-50).  

A. Lane dated “The Damascus” faience crockery (“Iznik II” group) by 1525-1555 

years. The reason for the dating was a signed lamp from Qubbat As-Sakhrah in 

Jerusalem with the author‟s name – Nakkash Muslu and a date of  956 (1549) year, 

as well as a bottle from the Goodman collection with a date of 978 (1529) year (14: 

49-54). A lot of scientists still hold to this dating. However, U. Miller and M. 

Stancheva suppose that the ceramics with the painting in “The Damascus” style 

existed in the XVI - XVII centuries (13: 116-125; 15: 114). In the XVII century the 

manufacture of this crockery began to decline as a result of the increased demand 

for the glazed tiles. From the second half of the XVII century, “The Damascus” 

faience revealed the tendency of loss in quality of the crock and of the painting and 

the glazing (13: 116). 

5 fragments of the faience vessels with the painting in “The Damascus” style were 

discovered in the archeological dig in 2014. 3 fragments belong to the vessels of 

closed shape (vases, jugs or bottles) (pic. 4: 3, 4, 5; pic.5: 3, 4, 5), 2 fragments – to 

the bottoms of dishes (pic.4:  1, 2; pic.5: 1, 2). The vessels of closed shape have 

delicate sides (0,2-0,5 cm). The dishes are, as a rule, thick-sided (0,7-0,8 cm). The 

moulding mass of the vessels is identical. All of them have a solid white-cream 

crock with no visible impurities. The painting is made with dark-blue, olive-green, 

olive-grey, turquoise and black (the outlines) paints over the white engobe under 

the transparent colourless leaden glaze. The motives of the paintings are 

traditional: floral, “scaly” or “garnet”, vegetative.   

Fragments of the “The Damascus” vessels can be easily confused with those of 

“The Rhodian” vessels (the fourth group of our qualification). They are very close 

in the composition and colour of the moulding mass and the glaze, as well as in 

their motives and painting styles. The only distinctive feature of “The Rhodian” 

faience is the presence of a bright-red (“coral” or “tomato”) colour and a bright-

green colour in the painting, besides the other colours.  This shade of red was 

achieved by means of the following method: the engobed surface of a vessel was 

covered with special silicate clay rich in iron oxides and mixed with thick sticky 

base named “pekmez” (grape juice boiled down to the thickness of honey that was 

used as vegetable glue) (9: 33). This sort of clay (red engobe) was well-known in 

Europe as “Armenian bolus”. Due to its viscosity and thickness, the ornaments on 

the vessels came out sculptured. The technique of painting crockery with the red 

engobe apparently came to Asia Minor from Caucasus and became widespread in 

the Ottoman ceramics manufacture in the second half of the XVI – XVII centuries. 

The name of “The Rhodian” style is also erroneous. At the end of the XIX century 

Musée de Cluny in Paris purchased 532 faience vessels of Anatolia with the red 

painting on Rhodes island and exhibited them as the Rhodian ceramics. After that 

the crockery of that type was erroneously named “The Wares of Rhodes” (10: 29; 

12: 725). Researcher A. Lane stated that “The Rhodian” faience was manufactured 

in Iznik (group “Iznik III” in his qualification). He dated them by 1555-1700 years. 

(14: 54). The majority of researchers agreed with him. But O. Aslanapa and G. 
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Öney believe that although “the wares of Rhodes” were plentifully manufactured 

in Iznik, some part of them was made in Kütahya.  (10: 29; 12: 712-716). 

 

 

 
 

 
Pic.4. Anatolian glazed ceramics of XVI-XVII centuries from the Ottoman fortress of Azak: 1-5 

- fragments of faience vessels with painting in “Damascus” style; 6-21 - “Rhodes” style.   
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Pic.5. Anatolian glazed ceramics of XVI-XVII centuries from the Ottoman fortress of Azak: 1-5 

- fragments of faience vessels with painting in “Damascus” style; 6-21 - “Rhodes” style.   
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The XVI century was known as the flourishing period of “The Rhodian” faience 

manufacture of Asia Minor. This ceramics was fashionable in the Mediterranean 

countries, in the Middle East, the Balkans and Europe and it was brought there in 

large quantities. The popularity of the faience in “The Rhodian” style explains its 

presence in the dig in 3 Genuezskaya Street, in Azov. The archeologists discovered 

16 fragments of “The Rhodian” vessels, of which: 7 belong to large thick-sided 

shallow dishes on a circular tray (pic.4: 6-9, 12, 14, 15; pic.5: 6-9, 12, 14, 15), 2 – 

to plates (pic.4: 11, 18; pic.5: 11, 18), 6 – to vessels of a closed shape (vases, jugs, 

bottles) (pic.4: 10, 13, 16, 17, 20, 21; pic.5: 10, 13, 16, 17, 20, 21), to define a form 

of another fragment is difficult because of a big chip (pic.4: 19; pic.5: 19). Motives 

of the paintings are the same: “Chinese clouds”, dentate leaves of burdock – “saz”, 

“scaly” or “garnet” ornament, as well as stylized “Seljuk chains” and Ottoman 

flowers – tulips, hyacinths, carnations, etc. Besides the red engobe, dark-blue, 

green and black (for the outlines) paints were used. At the present moment it is 

very problematic to define a painting style and a center of manufacture of 8 more 

fragments of the faience vessels from the excavations in Azov in 2014 because 

those fragments are very small and dull.   

 

From the middle of the XVII century the high quality of the “Rhodes” ceramics 

declined: colours grew pale, paints spread in places, red colour turned brown, blue 

turned grayish, glaze lost its glitter, stains and cracks became visible, a crock 

turned porous. The production volume decreased along with the quality.  In his 

“Book of Travel” Evliya Çelebi wrote that in his time (the middle of the XVII 

century) only 9 workshops made faience in Iznik but in the period of Süleyman 

Kanunî (1520-1566) there were 300 such workshops in Iznik (9: 37-38). At the 

beginning of the XVIII century Iznik workshops no longer existed. The center of 

the faience manufacture moved to Kütahya, and ceramics was manufactured there 

up to the XIX century.  

 

Group of faience painted cups and bowls of Kütahya  

(XVII – 1
st
 half of XVIII centuries) 

 

In the XVII-XVIII centuries faience painted crockery in mass demand was 

manufactured in Kütahya: coffee cups, qalamdans, jugs, decanters, vases, sugar-

basins, phials for rose water, inkpots, candlesticks, plates and even lemon 

squeezers (14: 63-65; 9: 36-39; 13: 157-160; 15: 123; 10: 31; 21: 266-267; 12: 

732-733). Development of new forms is an interesting distinctive feature of this 

group of ceramics. Elegance, lightness, vividness of colours and singularity of 

underglaze painting characteristic to the faience of Kütahya attracted attention. 

Moulding mass used for making these goods was remarkable for very light, almost 

white, colour without visible impurities. A crock usually was solid, finely porous 

and delicate. Because of the light colour of a crock, it was unnecessary to cover it 

with white engobe before painting. The glaze was always transparent, colourless 

and of high quality. It was applied in thin layer on both surfaces of a vessel. The 
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painting was polychromatic, made with dark-blue (light-blue), green, turquoise, 

black (the outline) and yellow (a new colour for the Ottoman ceramics) paints.   

 

The archeologists found out that the inhabitants of the Turkish fortress Azak for 

some reason preferred using in their private lives mainly coffee faience cups and 

bowls in spite of a wide variety of the Kütahyan goods at the market. 44 fragments 

of such painted wares were discovered in the archeological dig in 2014. We 

succeeded in arranging them into a definite classification (26: 477-478; 27: 116-

143). Coffee faience cups from Kütahya are on the whole standard: height - 5,0 

сm,   diameter of a rim – 7,0 сm, thickness of sides– 0,2-0,4 сm, height of a 

circular tray - 1,0 сm. Larger bowls are more uncommon: diameter of a rim– 12,0-

14,0 сm, thickness of sides – 0,4-0,6 сm, diameter of a tray – 5,0 сm; height of a 

tray – 1,0 сm. They are bell-shaped or hemispheric. The hemispheric shape of 

cups, obviously emulated from the Chinese porcelain (13: 157), is more common.   

 

The main types of underglaze painting of the Kütahyan cups from Azak are: 

monochromatic painting with blue cobalt – 28 fragments (pic.6: 1-19; pic.7: 1-19; 

pic.8: 1-8, 16, 17; pic.9: 1-8, 16, 17) and polychromatic painting – 9 fragments 

(pic.8: 14, 15, 19-25; pic.9: 13, 18-25). 70% of coffee cups are painted with dark-

blue paint (cobalt). Blue-and-white painting is often made roughly and, as a rule, 

imitates painting of the Chinese porcelain of the Ming dynasty (1368-1644) (28: 7, 

17-20, 35-56): interweaving stems with leaves, pictures of lotuses and 

chrysanthemums, arbuscles or bushes, “Chinese clouds”, etc. Some of geometric 

ornaments have Seljuk roots. Turkish motives are represented with vegetative and 

floral compositions: in the shape of “upturned” tulips (pic.6: 17; pic.7: 19), big 

dentate leaves of burdock  - “saz” (pic.6: 18; pic.7: 18), single flowers and 

“bouquets” (pic.6: 15; pic.7: 16; pic.8: 1; pic.9: 1) and others. Like in Chinese 

ceramics, upper parts of bodies, bottoms and circular trays of the coffee cups of 

Kütahya are decorated with one or two dark-blue concentric circles. A stylized 

floral rosette is often painted on the internal surface of a bottom (pic.6: 8; pic.7: 

10). 

Sometimes on the external side of the coffee cups‟ bottoms you can see a brand 

(mark) of a craftsman or a workshop, for example, in the shape of a “star” (pic.6: 

8; pic.7: 10). The „star” is considered to be the most widespread mark of the 

Kütahyan wares. It was a result of imitating brands of the European porcelain at 

the beginning of XVIII century (of Meissen brands in the shape of crossed swords)   

(13: 168-169). But an interesting fact is that the coffee cup from Azak is branded 

with this “star” not only on the bottom, but on the external side of the body as well 

(pic.6: 8; pic.7: 10). There are similar “stars” in the ornamentation of three more 

cups with blue-and-white painting from the Azak fortress (pic.6: 9, 10, 19; pic.7: 8, 

11, 17).  

Besides the described above coffee cups, 4 more fragments of hemispheric 

Kütahyan bowls with blue-and-white painting were found in the dig  in 3 

Genuezskaya street  in 2014. The proportions of the bowls are a bit larger than 

those of the previous ones (the diameter of a rim is 12,0 – 14,0 cm).   The 
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moulding mass of the bowls is identical to the mass of the coffee cups. 

Manufacturing and painting techniques are the same. The painting motives are 

vegetative and floral. The glaze is transparent, colourless, leaden with light-blue 

shade. It is applied on both surfaces save the circular tray (pic. 8). 

 
 
Pic.6. Anatolian glazed ceramics of XVII – 1

st
 half of XVIII centuries from the Ottoman fortress 

of Azak: 1-19 - fragments of faience coffee cups with blue-and-white painting (Kütahya). 
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Pic.7.  Anatolian glazed ceramics of XVII – 1

st
 half of XVIII centuries from the Ottoman fortress 

of Azak: 1-19 - fragments of faience coffee cups with blue-and-white painting (Kütahya). 
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We suppose that the shape, the proportions and the moulding mass of the Kütahyan 

coffee cups with the polychromatic painting (9 fragments) do not differ from those 

of the cups with the blue-and-white painting. Only the ornamentation of those cups 

is remarkable. Dark-blue, green, red, black and yellow colours were used in it 

(pic.8: 14, 15, 19-25; pic.9: 13, 18-25). Little vegetative geometric patterns painted 

on the vessels, are at first sight rough and primitive but they impart a special vivid 

colour to the Ottoman goods. Roughness of paintings is artfully concealed by thin 

black outlines. The polychromatic painting of the coffee cups also has stylistic 

traces of Chinese motives (pic.8: 20; pic.9: 19), but the bulk of the crockery is 

nevertheless decorated with “Turkish” ornamental compositions of various flowers 

very often frequently “seasoned” with red dots (pic.8: 14, 19, 21-25; pic.9: 18, 20-

25). The cups have retained emulated from China concentric circles made with 

dark-blue or black colour. But more and more frequently instead of them, we see 

ornamental girdles with patterns of little narrow black, green or yellow leaves and 

red dots (pic.8: 22-25; pic. 9: 21-25). The glaze is transparent, of high quality and 

is applied on the surfaces in very thin layer.  

 

U. Miller noticed that some coffee faience cups, besides polychromatic painting, 

were also decorated with sculptured carving in the shape of a fine diamond “grid”. 

He believes that craftsmen of Iznik did not know this technique (13: 164). The 

Azov Museum-Reserve has in its stocks two fragments of Kütahyan coffee cups 

with such “grids”. One of them is from the excavations of 2014 (pic.8: 22; pic.9: 

21) (26: 478). Obviously, wares with such decoration were extremely rare in the 

Turkish fortress Azak.  

 

The ornamentation of three other fragments of the Kütahyan coffee cups from the 

excavations in Azov stands out of the generally accepted scheme. Two fragments 

are imitations of the later Chinese porcelain cups of the Qing dynasty in the period 

of the Emperor Kangxi‟ reign (1662-1722) with blue-and-white painting under 

colourless transparent glaze on the internal side and brown or beige glaze on the 

external side (27: 453, pic.12: 4, 5) (pic.8: 16, 17; pic.9: 16, 17), and the third one 

is an imitation of the earlier Chinese porcelain cups of the Yuan dynasty (1279-

1368) with black painting under bright turquoise glaze (29: 7, 15-16; 28:  7, 22-24) 

(pic.8: 18; pic.9: 15).  

 

The problem of chronology of the Kütahyan coffee cups and bowls as well as all 

Kütahyan faience items, has not been clarified yet. The majority of authors writing 

about the faience of Kütahya, refer their mass production to the XVIII century, and 

the arrival of the coffee cups – to the first half of the XVIII century   (10: 31; 21: 

266; 12: 732). However, some researchers refer to the documents stating that the 

ceramics manufacture on quite a large scale took place in Kütahya in the XVII 

century, therefore, coffee cups could have been made there even from the 

beginning of this century (13: 157; 9: 37; 15: 123; 11: 483-484). 
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Pic.8. Anatolian glazed ceramics of XVII – 1

st
 half of XVIII centuries from the Ottoman fortress 

of Azak: 1-25 - fragments of faience coffee cups and bowls; 1-12 - with blue-and-white painting; 

13 – without painting; 14,15,19-25 – with polychrome painting; 16-18 – imitation of Chinese 

porcelain cups (Kütahya). 
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Pic.9. Anatolian glazed ceramics of XVII – 1

st
 half of XVIII centuries from the Ottoman fortress 

of Azak: 1-25 - fragments of faience coffee cups and bowls; 1-12 - with blue-and-white painting; 

14 - without painting; 13, 18-25 - with polychrome painting; 15-17 - imitation of Chinese 

porcelain cups (Kütahya). 
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 After visiting Kütahya in 1669-1670, Evliya Çelebi wrote: “There are 34 

residential districts in Kütahya, among them there is a district of infidel ceramics 

craftsmen.., their dishes and bowls, there various drinking vessels and jugs, their 

bowls and plates are used not only for private needs. But dishes of Iznik are more 

famous in the world” (14: 63). According to the written sources, in 1700 the 

Kütahyan bowls were sold in Tokata in the north-west of Asia Minor (14: 63; 13: 

157). They were made by Armenian craftsmen. It is known that in Kütahya there 

was a settlement of fugitive Armenian potters. First information about them 

appeared in 1608 when the governor of Kütahya received a dictate from Istanbul 

stating that it was necessary for the “craftsmen manufacturing cups in Kütahya” to 

sell at current prices some quantity of soda required for faience production to the 

potters from Iznik who had an urgent imperial order for glazed tiles (14: 63). 

Consequently, we can probably suppose that at the beginning of the XVII century, 

along with the other faience crockery, ceramics craftsmen also made painted coffee 

cups and bowls. Besides, they started manufacturing cups with blue-and-white 

painting earlier (in the XVII century) than cups with polychromatic painting that 

were mass produced in Kütahya in the XVIII century at the earliest. That is why 

coffee cups with blue-and-white painting prevail in the cultural layer of the end of 

the XVII – the beginning of the XVIII centuries in the archeological dig in 3 

Genuezskaya street in Azov.  

           The latest data of the archeological researches on the territories of the 

former Ottoman fortresses confirm these suppositions. Kütahyan coffee cups dated 

by the middle of the XVII century were discovered during the excavations of the 

Izmayil fortress in Ukraine (30: 123). In Kaffa (Crimea) Kütahyan coffee cups 

came from the Turkish layer of the XVII century (20: 485). In Ochakovo (Ukraine) 

and Kadykoye (present-day outskirts of Balaklava, Crimea) Kütahyan ceramics is 

dated at the turn of the XVII –XVIII centuries (31: 41-42; 32: 111). In the Sed-

Islam fortress not far from the Azak fortress (the south of Russia) there are 

Kütahyan coffee cups with polychromatic painting in the mixed layers of the 

XVII-XVIII centuries (33: 66-73; 34: 116-143). 

Conclusion  

           To sum up all the aforesaid, we can come to the following conclusions: the 

faience crockery of Anatolia brought from afar was quite commonly used by the 

inhabitants of the Turkish fortress Azak. The archeological finds discovered on the 

territory of the former Ottoman fortress in Azov serve as compelling evidence to 

that. 82 fragments of painted faience crockery manufactured in Asia Minor were 

discovered by the Azov archeologists in the “Turkish” layer of the end of the XVII 

century – the beginning of the XVIII century in a small dig with total area of 84 m² 

in 3 Genuezskaya street in 2014.  

           The group of ornamental faience usually called in the literature “the faience 

of Iznik” is represented by the fragments of vessels of open and closed shapes with 

all known styles of underglaze painting: “Blue-and-white”, or “Аbraham from 

Kütahya”, “Golden Horn”, “The Damascus” and “The Rhodian”. All in all, they 

are dated by the XVI–XVII centuries. As it turns out, the Ottoman faience crockery 

of high quality was manufactured not only in Iznik, the largest ceramics center of 
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Anatolia, but also in other, not so large, ceramics centers – Kütahya, Sivas, Burgas, 

etc. Therefore, it is more correct to call the crockery “of Asia Minor” or “of 

Anatolia” but not “of Iznik”, all the more so because the process of identification 

of this crockery and centers of its manufacture lies in the future. According to the 

number of finds, the faience with “The Rhodian” painting was the most popular in 

the Azak fortress (70% of the total number of the faience of “the Iznik range”), and 

the faience with the “Golden Horn” painting was the rarest one (only one 

fragment). The Blue-and-white painting lasted on semi-faience vessels of Asia 

Minor up to the XVIII century.  

                Kütahyan faience crockery in Azak of the XVII-XVIII centuries was 

represented solely by the fragments of coffee cups and bowls with blue-and-white 

and polychromatic underglaze painting. At that, the number of fragments of cups 

with blue-and-white painting is three times more than that of cups with 

polychromatic painting. A rare for the Azak fortress fragment of a cup with a 

sculptured diamond-shaped grid was discovered there. We elicited a fact of 

applying a “star” considered to be a brand (a mark) not only on the bottom but also 

on the sides of several cups with blue-and-white painting as an ornamental 

element. For the first time, among the fragments of Kütahyan coffee cups there 

were discovered three cups emulating later Chinese porcelain cups of the Qing 

dynasty (Emperor Kangxi‟s reign – 1662-1722) with blue-and-white painting and 

two types of glaze: colourless and brown; and earlier cups of the Yuan dynasty 

(1279-1368) with black painting under semi-transparent turquoise glaze. 

 

                 The question concerning the beginning of manufacture of painted 

faience coffee cups and bowls in Kütahya has still not been entirely elucidated. 

The results of the archeological research in 3 Genuezskaya street in 2014 give us 

reasons to presume that they started to manufacture cups with blue-and-white 

painting in Kütahya in the middle of the XVII at the latest.  
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RSMHA – Russian State Military-Historical Archives, Moscow.  

RRMLL – Rostov Regional Museum of Local Lore, Rostov-on-Don.  
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