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 بالمجلة قواعد وشروط النشر
فمقدمة، ثم موضوع البحث، الكلمات الدالة، يكون المحتوى حسب التسلسل يبدأ بملخص،  -1

  .ثم مالحق الخرائط واألشكال والجداول واللوحات والخاتمة، يليها المراجع،
جانبية  سم(، وهوامش2.5 (وسفل علوي  هامش ترك البحث صفحات جميع في يجب -2
 . (Justified) .الفقرات بداية في مسافات دون  الهوامش بين الكتابة يجبو  (،2.5)
 و  العربية باللغة البحوث عادي في (Simplified Arabic) 1٤ بنط باستخدام يكتب-3

points Plain- 12) Time New Romans) وتكون ، األجنبية باللغة البحوث في 
 Simplified)باستخدام تكتب لثانويةا لعناوين، ا (Single Space) ،األسطر بين المسافة

Arabic) و  العربية باللغة البحوث حالة في ثقيل 1٤ بنط(Time New Romans 
points, Boldface-12), العربية باألرقام مسبوقة األجنبية باللغة البحث تقديم حالة في . 

 أو ةالفاصل قبل مسافة وضع عدم مع كلمتين، بين للمسافة حرف مقدار استخدام يجب -٤
 حرفين مقدار ووضع الجملة، في الفاصلة بعد للمسافة حرف مقدار وضع ومراعاة النقطة

  .فارغة أسطر ترك عدم يجب كما .جملتين بين النقطة بعد للمسافة
 ال تنشر البحوث إال بعد تحكيمها من قبل لجنة تحكيم المجلة . -5
 .Pdfنسخة بصيغة  و Wordمدمجة بها نسخةً بصيغة أسطوانةيسلم البحث ورقي مع  -6
 :االطالعللمزيد عن قواعد النشر بالمجلة يرجي -7

      http://www.minia.edu.eg/bohothnew/                     
الدكتور/ جمال صفوت األستاذ ترسل جميع األبحاث علي البريد اإللكتروني الخاص بالسيد  -8
 مدير تحرير المجلة .المدير التنفيذي للمركزحسن  دسي

Email: gamal2013@mu.edu.eg  
M: 01200807555 
M: 01061872555 

راء الواردة بالبحوث تعرب عن وجهة األ

ال تعرب بالضرورة عن نظر أصحابها و

 وجهة نظر اجمللة

http://www.minia.edu.eg/bohothnew/
mailto:gamal2013@mu.edu.eg
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 م اسم البحث الصفحات
 المناظر المصورة فوق النقبة الملكية في المعابد البطلمية والرومانية 1-31

 جاد المولي / محمد رجب سيدٔا.م.د 
1 

 نشر عمالت سكندرية )محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة( ٤2 -32

 سن عبد العزيزد/ ريهام ح

2 

 أفروديت وإقترانها بالمعبودات المصرية خالل العصرين البطلمي والروماني ٤9 -٤3

 مرام محمد عبد الراضيخالد غريب & د/ نيفين يحيى & أ.د/  

3 

تصوير معبودات أقاليم المنيا في العصرين البطلمي والروماني علي العمالت  50-63
 الرومانية

 يلد. محمد فخري عبد الجل

٤ 

                                                                                أثر الخط العربى فى فنون أوروبا فى ضوء األدلة األثرية 86-6٤
 أ.د/ محمد حمزة إسماعيل الحداد

5 

سالطين سالجقة الروم االعاظم ابناء السلطان كيخسرو الثاني واساليب  87-106
 ضوء عمالتهم حكمهم في

 ا.د/ محمد محمود علي الجهيني

6 

المحاريب األثرية الباقية بعمائر األناضول إبان عصر اإلمارات التركمانية  107-155
 )دراسة في ضوء نماذج مختارة(

 أ.د/ جمال صفوت سيد

7 

 كراسي الوعظ في الجوامع السلطانية 156-171

 استانبولالتي أنشأها السلطان سليمان القانوني بمدينة 

 أ.د. شادية الدسوقي عبدالعزيز  أ.د. محمد حمزة الحداد

 حمد أبوسيف عبدالعظيم خضرأ.م

8 

 فهرس المحتويات
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في الحدائق ذات القيمة تمثال الحديقة ما بين االبداع والتكامل الفني  172-19٤
 التاريخية

 د خالد فٔواد بسيونئا.

9 

 "دراسة تاريخية حديثة" ةفي جنوب الجزيرة العربيالعربي غ ـصمــخ الــتاري 195-207
 المالكي الخالدييحيى محمد جابر د. أ.

10 

 11 سيرة ومسيرة العالم المرحوم أ.د ممدوح درويش مصطفي 208-21٤

بك وملحقاته   "Charles Beyerle"األشغال الفنية في قصر شارل بايرلي 215-25٤
 دراسة اثرية فنية في ضوء المصادر الوثائقية بجاردن سيتي

 مد حموده عبد العطيم د/ مح

12 

 التسامح الديني للمجتمع الروماني مع عبادة إيزيس 255-275
 أحمد علي خليفة عبد اللطيف  د.

13 

 الحاالِت المرضيَِّة الُدنيويَِّة ونظاِئِرها في عالِم المعبوداِت فى مصر القديمة 276-302
 (دراسة تحليلية للبرديات الطبية)

 د. حمادة محمد جالل علي                                                

1٤ 

1-6 Quelques exemples de l’expression « celui dont l’action ne 

connaît pas l’échec » 

Prof .DR/ Wagdy Ramadan 

15 

7-15 Remarks on Four Coptic Tax-Receipts 

Dr/ Sohair S. Ahmed 

16 

16-21 A Coptic Letter and a Loan Contract from the Coptic 

Museum 

Dr/Sohair S. Ahmed 

17 
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skirt kilt  pagne  

 

iaribt 

watt            4ibA
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bsAwpXrt

mst    mstrt 

ns  nTrt 

HAyt  Hbs-nTr  

xbsytxn

xsdD

 swHt

sxd

sD/sAD

Sndyt  

twD 

dAiw 

dmA 

  DbA 

DH 

          

mnk

SnDty/Sndty  
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ir snTr n @t-Hr

Dendara,XII,PL.22

aA-n-@r

 

  

 

Nswt-bity  sA-Ra  

 

 anx wAs nb HA.f mi Ra Dt. 

di.i n.k qnw nbw ; di.i n.k smA.k nbw 
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sHtp %xmt

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

sHtp ¤xmt

sHtp @t-Hr
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Nswt-bity (Pr-aA )| sA-Ra (Pr-aA)| HqA HqA xAswt sxr sbyw.f 

 

anx wAs nb HA.f mi Ra Dt 

saHa sSSt, sxm

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

sxmsSSt

sistrum to shake

[Z]

@t-Hr nbt Iwnt nbt sxmw mnit sSSt  

sxmwsSSt
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  sfr

E80C 
xAx - xx

ixxw - axx - xx

E80C 

  xAx - s - axx 

   axx - xAx - sgAt - sfr - sfrr - tStS   

 #Ax 

E80C 

E259A 
 &wtw 

E279 
 s  sfr -  

Olaf E. Kaper

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olaf+E.+Kaper%22
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( @r-bHdty nTr aA nb pt )|  

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

twA sxm, mnit, sxm

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

 
IHy wr sA @r-Hr  

[C163 ]xw/xwt 

#wyt

 
#wyt xwt.s nTr aA 

  

 
#wyt xwt.s nTr aA 

 
#wyt tAwy idbw 
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 pA-dmi / xAdb

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

 

 

Sn

 

 
(@qAt aAt Hnwt stp-sA )| 

@r-bHdty nTr aA nb pt  

dwA-nTr n Ra-smA-tAwy

Dendara,XV,traduction,OLA,213,PL.CII
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 +  +  +  
    Mwt +  nbwt  +   mkt     +   sA [.s]  

mwtnbwt

mktsA

par excellcnce

s

 
    mAi +  (w)nm  +   sby

mAi

nmw(w)nm

sby
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fAi ixt

La Porte d’ Isis, PL.50-51

 

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

 

iTi sw sbyw it.f 

 

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

La Porte d’ Isis, PL.52-53

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

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

 

sA anx wAs nb HA.f mi Ra Dt  
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 rdi TAw n anx 

Msxnt 

La Porte d’ Isis, PL.59

rdi TAw n anx n Msxnt m Iwnt 

  

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

 

Nswt-bity nb-tAwy nb irt ixt-nTr //// Nswt-bity //// 
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La Porte d’ Isis, PL.70

smA-tAwy

 

 
1
| BHdty nb pt, BHdty nTr aA     2| MAat mwt %mA-tAwy 

|
1

|اإلدفوي سيد السماء، اإلدفوي اإلله العظيم   
2



  (9102)التذكاري العدد                                                                                                   جملة البحوث والدراسات األثرية

15 

 

Axt  

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

hmhm

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

 

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

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

 

Sn

 

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

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

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

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

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

Daumas, F.; Le mammisis de Dendara, PL.XCVI bis  
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 نشر عمالت سكندرية )محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة(

 ريهام حسن عبد العزيزد/                                                                                      

مصر   -جامعة عين شمس  -مدرس بكلية اآلداب   

 تمهيد

وبة في الواليات األخرى من العالم عن غيرها من العمالت المضرتميزت العملة السكندرية 

ليس فقط النها عملة إعتيادية ال يتم تداولها أال فى مصر فقط بل النها تميزت  بالفئات ، الروماني

المختلفة خاصة فى معدنى البيللون والبرونز، كما أنها أحتوت على كم هائل من الطرز الفنية التى 

 خرى. ميزتها عن غيرها من الواليات الرومانية األ

 هدف الدراسة

قطع  نقدية من البللون ترجع للعصر  5يهدف البحث الى دراسة مجموعة من العمالت  تتكون  من 

 . SR.2695السكندرى )عصر االمبراطور نيرون( محفوظة فى مخازن المتحف المصرى تحت رقم

لمحفوظة حاليا فى يهدف البحث الى دراسة ما يمكن دراسته من تلك المجموعة التى لم تنشر من قبل وا

مخازن المتحف المصرى بالتحرير، يقدم البحث دراسة وصفية تحليلية لهذه القطع تشمل رقم العملة 

فى سجل المتحف وقطرها مع تقديم شرح مفصل للموضوعات المصورة على وجه وظهر العملة و 

 تأريخ  كل قطعة من خالل مقارنتها بعمالت أخرى مشابهه. 

وعة فى منطقة منشأة سوهاج إحدى المدن اليونانية التى إزدهرت فى العصر تم العثور على المجم

 كما ذكرها سترابون فى كتاباته. Ptolemais Hermiouالبطلمى وكان يطلق عليها 

و المنطقة تعد من المناطق الثرية التى عثر فيها على مجموعة ضخمة من العمالت سواء تم نشرها أو 

تم نشر مجموعة ضخمة من القطع ترجع للمنطقة تبلغ حوالى  5235م ال تزال قيد الدراسة. ففى عا

من الفضة والنحاس ، قطعة واحدة تنتمى للعام الثانى من حكم فاسبسيان والباقى يرجع لعصر  5322

م 52-55نيرون وبخاصة فيما بين عامى 
5
. 

ية تم العثور قطعة نقد 503مجموعة أخرى تم نشرها تنتمى لنفس المنطقة وهى مجموعة مكونة من 

عليها فى حفائر منزل فى المنشأة ، المجموعة جاءت إلى المتحف المصرى فى الرابع من يناير عام 

. 305، 5291\4\4وتم تسجيلها تحت رقم 5291
3

المجموعة  كلها من فئة التترادراخمة بالحجم  

( 542/550) ( إلى انتونينوس بيوس43/42المعتاد من البللون وهى تنمى للعصور من كلوديوس )

 %.54% من المجموعة وعمالت هادريان حوالى 95وعمالت نيرون تمثل حوالى 

قطع نقدية من البللون تتراوح أقطارها ما بين  5أما إذا انتقلنا الى المجموعة قيد الدراسة فى عبارة عن 

طرزهم  كما مم. العمالت بشكل عام فى حالة سيئة للغاية  فهم  مطموسى المعالم   تم تحديد 33إلى 51

 انها تخلو من  الكتابات .

 التعريف بمكان العثور.............

قبل الحديث عن القطع قيد الدراسة أود االشارة إلى منطقة العثور وهى المنشأة أو منشأة سوهاج والتى  

أحدى المدن اليونانية فى مصر العليا و التى أعاد إستخدامها   Ptolemais Hermiouعرفت بإسم 
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وس األول بطليم
2

، فهى إحدى المدن اليونانية الثالث  الكبرى التى أعيد إكتشافها مرة أخرى فى 

العصر الهللينستى ، بداية من نقراطيس فى الدلتا، واالسكندرية أكبر المدن التى أقامها االسكندر 

فى جنوب مصر Ptolemaisوأخيرا 
4
. 

سوهاج وهى حاليا مركز ومدينة المنشأة تقع المنشأة على الجانب الغربى من النيل مابين جرجا و

 بمحافظة سوهاج بمصر.

فى العصر الفرعونى،  Thinitesعاصمة إقليم  πτολεμαις  Ερμιουوتعتبر 
5

والمنطقة لم تلقى  

كم من المنشاة.50اهتماما سوى فى القرن االخير القى االهتمام بمحاجر جبل طوخ يبعد حوالى 
9
 

فى مصر العليا حيث يضاهى سترابون من اكبر المدن Ptolemaisوتعتبر 
7

اتساعها بممفيس ذاتها  

 المدينة الثانية فى مصر.

῎επειτα

 Πτολεμαϊκὴ πόλις, μεγίστη τῶν ἐν τῇ Θηβαΐδι καὶ οὐκ ἐλάττων 

 Μέμφεως, ἔχουσα καὶ σύστημα πολιτικὸν ἐν τῷ ἑλληνικῷ τρόπῳ. 

.  ))تم تأتى بطلمية أكبر المدن فى طيبة وليست أصغر من ممفيس وبها تجمع لالدارة الهللينية
1

 

من أشهر االلهة فى المنطقة هو ديونيسوس وزيوس وإيزيس, ولقد تم ذكر العديد من اسماء المعبودات  

وربما ذلك الن اريس هو االلهة اليونانى المقابل    Aresعبادة االلهة آريس  تفى المنطقة حيث ظهر

. Thinitesوالذى يعتبر االلهة الرسمى القليم   Onurisلالله 
2

 

 ,Hermias        ومن اشهر المعبودات أيضا فى المنطقة هو هيراكليس والذى من اسماءه 

Hermon  على هذا االسم . ولكن ليس مؤكدا أن تسمية االقليم سميت 

ولقد كان المعبود الرئيسى فيها كان التمساح حتى ان بعض العمالت التى ترجع لتللك المنطقة صور 

عليها التمساح.
50

 

استخدم بطليموس االول تلك المدينة كمستوطنة للمقدونيين واالغريق. اال انه مع كبر حجمها كما اشار 

ة للعدد الكبير للمستوطنين من االغريق سترابون اتسعت رقعتها حتى مجئ أغسطس وكنتيج

والمقدونين والذى جأـوا بعقائدهم وعباداتهم ومع أختالفها وتنوعها أصبحت تللك المنطقة من مواطن 

 القوى البطلمية فى مصر العليا.

القطع قيد الدراسة عبارة عن خمس قطع نقدية  ترجع الى عصر نيرون وهى تتشابه مع معظم 

ليها فى ذات المنطقة ، وقد تم االستعانة بأهم كتالوجات العملة السكندرية كما العمالت التى عثر ع

 سيأتى ذكرها فى موقعها لوصف وتأريخ القطع .

 القطع قيد الدراسة.............

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%29%2Fepeita&la=greek&can=%29%2Fepeita0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%29%2Fepeita&la=greek&can=%29%2Fepeita0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ptolemai%2Bkh%5C&la=greek&can=*ptolemai%2Bkh%5C0&prior=)/epeita
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Flis&la=greek&can=po%2Flis0&prior=*ptolemai+kh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=megi%2Fsth&la=greek&can=megi%2Fsth0&prior=po/lis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn0&prior=megi/sth
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*qhbai%2F%2Bdi&la=greek&can=*qhbai%2F%2Bdi0&prior=th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=*qhbai/+di
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29k&la=greek&can=ou%29k0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29la%2Fttwn&la=greek&can=e%29la%2Fttwn0&prior=ou)k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*me%2Fmfews&la=greek&can=*me%2Fmfews0&prior=e)la/ttwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fxousa&la=greek&can=e%29%2Fxousa0&prior=*me/mfews
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=e)/xousa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%2Fsthma&la=greek&can=su%2Fsthma0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=politiko%5Cn&la=greek&can=politiko%5Cn0&prior=su/sthma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=politiko/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28llhnikw%3D%7C&la=greek&can=e%28llhnikw%3D%7C0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tro%2Fpw%7C&la=greek&can=tro%2Fpw%7C0&prior=e(llhnikw=|
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 القطعة األولى

 1/1/67.3D رقم السجل:

 
Obv. 

 
Rev. 

 م. )العام الحادى عشر(95-م.94 التاريخ التقريبى:

 جرام 1 الوزن:

 مم30 القطر:

 تترادراخمة الفئة:

 بللون المادة:

رأس االمبراطور نيرون المكللة  تتجه إلى اليمين،أحد   وجه العملة:

أطراف االكليل تنسدل خلف الراس بشكل مستقيم،الرقبة طويلة ، ال 

 تظهر اى من الكتابات

يظهر االله سرابيس يتجه برأسه الى اليمين ظهر العملة: 

 = العام الحادى عشر .LIA ويظهر امامه التاريخ  modiusدىيرت

 

 
 

 

 

 

 

 للمقارنة: 

Milne 226-227; Köln 170, RPC 5279,5281,  

Datt. 253, BMC 157-158 

 

 القطعة الثانية:

 1/1/67.3J رقم السجل:

 
Obv. 

 
Rev. 

 العام الحادى عشر التاريخ التقريبى:

 7.7 وزن:

 مم30 القطر:

 تترادراخمة ة:فئ

 بللون المادة:

 الوصف السابق بدون أى كتابات أو تاريخ
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 القطعة الثالثة

 1/1/67.3C رقم السجل

 
Obv. 

 

 
Rev.. 

 

 العام الحادى عشر م التاريخ التقريبى

 جرام1 الوزن

 مم30 القطر

 تترادراخمة الفئة

 بللون المادة

اليمين،يرتدى التاج المشع  راس نيرون تتجه الى وجه العملة

 وااليجس.

: النسر يتجه الى اليسار ، منخفض االجنحة ،وتظهر ظهر العملة 

خلفه سعفه النخيل واألرجل اليمنى تتقدم عن اليسرى وامامه التأريخ 

LIA )العام الحادى عشر( 

 للمقارنة:

 Milne 228-235, Köln 1.163,167 , RPC 5283-5284, 

 Datt. 270-271 , BMC165-167 

 
 

 القطعة الرابعة

 1/1/67.3L رقم السجل:

 
Obv. 

 
Rev. 

 م. )العام الثانى عشر(99 -م.95 التاريخ التقريبى:

 جرام1  الوزن:

 مم30 القطر 

 تترادرخمة الفئة

 بللون  المادة

رأس االمبراطور نيرون المكللة  تتجه إلى اليمين،أحد وجه العملة: 

نسدل خلف الراس بشكل مستقيم، ال تظهر اى من أطراف االكليل ت

 الكتابات

: رأس االسكندرية تتجه الى اليمين ترتدى غطاء راس  ظهر العملة:

 الفيل وال يظهر عليها أى من النقوش أو الكتابات 

  

 للمقارنة:

Milne 238-245, RPC 5289, Köln 172-174,Dattari 

204,  

BMC 163-164,  

 القطعة الخامسة
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 1/1/67.3B قم السجلر

 
Obv. 

 
Rev. 

 م. العام الثالث عشر97-م.99 التاريخ التقريبى

 جرام 1 الوزن

 مم30 القطر

 تترادراخمة الفئة

 بللون المادة

 راس نيرون تتجه الى اليمين   وجه العملة: 

وتظهر النقطة  ،: رأس االله ابوللو تتجه لليمين ، ظهر العملة

 LIΓنقش التاريخ أمام الرأس   .لراسالمركزية أسفل ا

 

 للمقارنة:

Milne 272,RPC 5302, Köln 176,  Datt. 208, BMC 

144  

 

 الدراسة التحليلية للقطع النقدية:

ال تتمتع عملة نيرون بأهمية فريدة فقط باعتبارها واحدة من أكثر األنظمة النقدية اكتماالً في العصور 

 ثريًا من االهتمام بعالم العمالت. القديمة ، ولكنها توفر مجااًل 

م( فهو يعتبر أخر افراد 91-54اعتلى نيرون عرش اإلمبراطورية الرومانية عقب وفاة كلوديوس  )

 االسرة اليوليو كالودية

ة الرومانية بشكل عام والسكندرية بشكل ويعتبر عصر نيرون من الفترات المتميزة  فى دراسة العمل

يرا ليس فقط على الصعيد االقتصادى واإلضافات النقدية التى اضافها فلقد كان له دورا كب  خاص

، بمعدنيها خاصة  وضع قدم النقود السكندرية بل النه ايضا على صعيد الخصائص الفنية للعملة ة للعمل

البيللون والبرونز، على أول الطريق نحو التجدد والتنوع. فقد حدثت قفزة هائلة فى اختيار الطرز، 

 .ن حيث إثرائها بآلهة جديدة لم يسبق لها أن صورت من قبل  والسيما م

أما الفترة  م36-م45األولى من ينقسم سك العملة فى عصر نيرون الى فترتين محددتين بوضوح 

ولقد تم تقسيم العملة الى فترتين نظرا الن السمات المميزة بوضوح لكل فترة م 36-م35من الثانية

 القطع النقدية ووزنها وكذلك فيما يتعلق بظهور أنماط ظهر محددة  يمكن رصدها بدقة من حيث أسلوب

بصورة أساسية من قطع ذهبية       وفضية ، م( 36-م45بالفترة االولى ) تتكون القطع النقدية الخاصة

كونه شابا يافعا فى السابعة عشر من عمره بدون  وجه العملةتظهر صورة االمبراطور الموجودة على 

فقد تنوعت االنماط المصورة والنقوش الموجودة عليها ظهر العملةل الغار، أما التاج أو اكلي
55
 . 

ولعل أهم المميزة لعمالت تلك الفترة أن وزنها يقارب وزن تلك القطع النقدية التى تم سكها فى عهد كال 

الفنى  من تيبيريوس وكالوديوس ، هناك غياب تام لألنماط التى تحمل أية أشارات تاريخية ، االسلوب

التى صورت به االلهة على ظهر العملة  ذو مستوى متدنى فنيا يفتقد لالناقة والسالسة فى التصوير، 

 EXعلى كل القطع الخاصة بتلك الفترة وهى إختصار   .EX.S.Cواخيرا يظهر على العملة صيغة 

S(enatus) C(onsulto)  العملة أى تم سكها )بواسطة سلطة السناتوس( ولعل تلك الصيغة على
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الذهبية والفضية أسفرت عن الكثير من الجدل نستطيع أن نخلص منه الى انه أبان الفترة االولى من 

م( عمد نيرون الى التنازل عن حقه فى إصدار الذهب والفضة وهو الذى كان 92-م54حكم نيرون )

ً منذ إصالح النظام النقدى الذى قام به أوغسطس عام)  وسمح لمجلس  ق.م.(55إمتيازا أمبراطوريا

السناتوس وحده دون غيره حق سك العملة . 
53

 

ولعل هذا االجراء ربما ال يتناسب مع السلطة المستبدة التى طالما تنسب إلى نيرون ولكنها تعتبر من 

الفترة الثانية)من الفترات النادرة التى هدأت فيها حدة ميل االمبراطور لالستئثار وحده بالسلطة ليتبعها 

والتى تتسم بالعنف ولقد وضع فيها نيرون نصب عينيه أن يسحق سلطة  م(36م حتى 35عام 

السيناتوس سحقا تحت سياسة قوامها االنفراد بالسلطة مما أسهم  فى االسراع بالحروب االهلية التى 

م. ولقد اختلفت تلك الفترة عن سابقتها فى عدة نقاط أهمها هى 92-م.91اندلعت فيما بعد بين عامى 

اتوس فى سك العمالت الذهبية والفضية ، طرق التأريخ المختلفة ، ألقاب نيرون التى وردت سلطة السن

على القطع النقدية ، االوزان المختلفة للفئات النقدية للعملة الرومانية باالضافة الى بعض العناصر التى 

تضمنها  الطرز الفنية المستخدمة والتى لم تظهر فى الفترات السابقة.
52

   

تادت  دار سك اإلسكندرية بشكل عام أن تستقى من دور السك الرومانية جانباً ال بأس به من اعولقد 

موضوعاتها، لكن يبدو أن العكس هو الذى حدث فى هذا العهد،  ذلك أن إصدارات نيرون الرومانية 

تاج كافة حملت طرزاً تكاد تكون مشابهة لما ورد على اإلصدارات السكندرية، لكنها تؤرخ بعد اإلن

السكندرّى، وليس قبله. بمعنى آخر لم يكن هناك مجال أمام دار سك اإلسكندرية كى تقتبس أفكاراً من 

 دور السك الرومانية؛ ألن دار سك اإلسكندرية هى األسبق هذه المرة فى إنتاجها.

فكما سبق ذكره  -قيد البحث -أما اذا انتقلنا الى العملة السكندرية فى عهد نيرون والتى تنتمى لها القطع

 مم. 33إلى  51قطع من البللون تتراوح أقطارها ما بين  5فالقطع عبارة عن 

كم نيرون ولقد تنوعت الفترات التى تنتمى لها القطع  فالقطعة االولى والثانية  تنتمى للعام العاشر من ح

ثم القطعة الثالثة ترجع للعام الحادى عشر  ، القطعة الرابعة ترجع للعام الثانى عشر ،  واخيرا القطعة 

 الخامسة تنتمى للعام الثالث عشر من حكم نيرون.

وهناك بعض الدراسات التى قامت بتقسيم العمالت البللون فى عهد نيرون من حيث وجه العملة إلى   

صنيف الظهر الى سنوات الحكم .تسع مجموعات مع ت
54

 

م.(  وهما عبارة عن تترادراخمة 95 -م.94تنتميان للعام الحادى عشر أى ) القطعتين االولى والثانية

االمبراطور نيرون يتجه برأسه الى اليمين  مكلال  بإكليل الغار وتنسدل  الوجهمن البللون ، يأتى على 

ة بشكل كامل ولكن اذا اتبعنا التصنيف سالف الذكر فإن اطراف االكليل خلف الرأس، الكتابات مطموس

والتى ورد ذكر أهم النقوش التى تظهر على عمالت تلك الفترة أال  Gو  Eللمجموعة القطع تنتمى 

وهى
55

 : 

 ΝΕΡΩΚΛΑΥΚΑΙCCEBΓΕΡ 

()()()()() (59) 

 رمانچاألوغسطس قاهر الـ نيرون كلوديوس القيصر ترجمتها:

 ، فقد تم تصوير بداية ظهور االلهة السكندرية والمصرية على عملة نيرونيعتبر العام العاشر 

اإلله نيلوس
57

ألول مرة على التترادراخمة فى العام العاشر من حكم نيرون بعد أن كان يصور على   

البرونز فقط
 

ن، سبيالً من سبل الدعاية األكثر له، . وقد يعد انتقال نيلوس من البرونز إلى البيللو

وقد حدث التطور نفسه فيما يختص بإالله سيرابيس، حيث تم تصويره منذ العام ، واالهتمام األكبر به

  .  18العاشر أيضاً على البيللون؛ لينتقل بذلك من مرحلة البرونز إلى مرحلة أخرى أكثر أهمية  
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بالفعل  القوات للحملة العسكرية على أثيوبيا وبدأت داداتاالستع العاشر من حكم نيرون كانت العام في

اإلسكندرية  في تتركز
52

 كان ما ضعف من أكثر التترادراخمة من البيللون ، مما كان السبب وراء إنتاج

 سابق االمر الذى أدى معه إلى ظهور الطرازين الجديدين. عام أي في عليه

لقطعة االولى يظهر على ظهر العملة التأريخ أمام وجه النقوش على القطعتين مطموسة تماما فيما عدا ا

  Αسرابيس والذى ال يتضح بشكل دقيق هل ما يظهر فى طرف القطعة النقدية هى 

أى العام الحادى عشر أو أن ما يظهر على الطرف من أثار طمس الطبقة  LIAوبالتالى يكون التأريخ 

ر من حكم نيرون . وسواء هذا أو ذاك فالطراز لم أى العام العاش LI السطحية وبالتالى يكون التاريخ

 يتغير منذ ظهوره فى العام العشر ظل بنفس الطراز والنقش والفئة النقدية وهى التترادراخمة .

رأس االمبراطور نيرون تتجه الى اليمين، يرتدى التاج المشع  الوجهتصور على القطعة الثالثة 

((Corona Radiata وااليجس(Aegis) التاج  لطالما ظهر بهم االمبراطور نيرون حيث ،والذى

اللقاء الرعب الدائم فى نفوس أعداءه.و درع زيوس إله الشمس  solللتشبه باإلله سول  المشع 
  30

 أما  

يصور النسر خافضا جناحيه يتجه الى اليسار وتظهر خلفه سعفه النخيل  والتظهر أى من  الظهر

 المركزية تظهر بشكل بسيط . النقوش أو الكتابات فيما عدا النقطة 

ً  كان قد أخذ السياسي الوضع عشر الحادي العام فى  بين القديم الخالف إحياء تم خطيراً حيث منعطفا

السالم ولذلك  على للحفاظ القوات من لمزيد حاجة هناك كانت لذلك ، اإلسكندرية في واليهود اإلغريق

أو  إكلياًل  النسر يحمل عندما حتى Aquila  مانيالرو النسر وهو النسر من الجديد النوع تمييز تم

عسكري. وكان عادة  طابع له ليس الذي ، البطالمة نسر عكس على ، عسكري دائًما فهو ، سعفة نخيل

بمعنى : الحاكم المطلق ΑΥΤΟΚΡΑ(τωρ)ما يظهر النقش خلفه 
35

 

 

النسر الرومانى يظهر أمامه التأريخ وخلفه النقش وسعفه النخيل
33

 

 

حيث  م.33-م.34ترجع للعام الثانى عشر من حكم نيرون  الرابعة  القطعة

االمبراطور نيرون يرتدى التاج المشع وال يظهر على القطعة سوى مالمح نيرون  الوجه تصور على

 فقط ، حيث ال تحتوى على اى من النقوش أو الكتابات .

رأس الفيل وأمامها التاريخ يصور تجسيد االسكندرية تتجه إلى اليمين وترتدى غطاء ظهر العملة 

وايضا ال تظهر أى من النقوش أو الكتابات, ولكن من خالل المقارنات بمثيالتها نستطيع استنتاج 

 أى العام الثانى عشر من حكم االمبراطور نيرون.  LIBالتاريخ المطموس والمفترض أنه

ألول مرة تشخيص مدينة  م( ظهر على النقود السكندرية93-95منذ  العام الثامن من حكم نيرون )

اإلسكندرية 
32

، وذلك كرد فعل تلقائى إلحداث نوع من التوازن بين اختيار الطرز. 

ً لمدينة اإلسكندرية. وهكذا ينحصر غرض  فمثلما تم تصوير مدينة روما كان البد من الدعاية أيضا

كان نيرون يستعد للحملة ضد  أما ظهور غطاء رأس الفيل فلقد اإلصدار فى فكرة الدعاية للمدن ،

أثيوبيا مما كان سببا رئيسيا فى ظهور هذا الطراز
34
. 

يصور نيرون بالتاج   الوجــه م.36-م.33ترجع للعام الثالث عشر من حكم نيرون القطعة الخامسة 

المشع متجه الى اليمين معظم المعالم مطموسة ولكن من خالل المقارنات نستطيع استنتاج أنه يرتدى 

Aegis فيصور االله أبوللو وال يظهر من التفاصيل سوى النقطة المركزية الظهر .أما
35

، التاريخ  

 .LIΓمطموس ولكن المقارنات تؤكد لنا إنه يرجع إلى العام الثالث عشر 
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م؛ كى يشارك فى األلعاب اليونانية هناك فعبر  إلى 99أقدم نيرون على زيارة بالد اليونان حوالى عام 

ليس من أجل األهداف التى ذهب إليها أسالفه، مثل أوغسطس، بل بغرض قيادة العربات،  بالد اليونان

و يأتى  ،واللعب على القيثارة  وقد مكث نيرون أكثر من عام هناك، شارك خاللها فى جميع المسابقات

البيثى وللوپتصوير أ
26

اً لإلله المقامة فى مدينة دلفى تكريم ()، تعبيراً عن األلعاب البيثية 

، (مشاركة نيرون فى األلعاب األكتية )وباإلضافة إلى أن هناك طراز آخر يعبر عن  .وللوپأ

. وقد تم التعبير عن هذه وللو عقب انتصاره فى موقعة أكتيومپأالتى كان أوغسطس قد أسسها على شرف 

 .األكتى وللوپأخالل تصوير اإلله األلعاب من 

 وأخيرا...........

إنه قد وضع قدم النقود السكندرية، على أول  الخصائص الفنية لعمالت نيرون ن القول انه من خالليمك

الطريق نحو التجدد والتنوع. فقد حدثت قفزة هائلة فى اختيار الطرز، والسيما من حيث إثرائها بآلهة 

 كما يتضح من العمالت الملحقة بالبحث على سبيل المقارنة.جديدة 

 
 Milne,226 رون واالله ســـــــــــرابيسنيــــــــــ

 
 Milne,226,1 نيــــــــــرون واالله ســـــــــــرابيس
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 Milne, 228 نيــــــــــرون والنسر الرومانى

 
 Milne, 237.1 نيــــــــــرون والنسر الرومانى

 
 

 Milne, 238 نيــــــــــرون وتجسيد اسكندرية

 



 ( (9102)التذكاري العدد                                                                                                   جملة البحوث والدراسات األثرية

 

45 

 

 

 
 

 Milne, 272 أبوللونيــــــــــرون و

 

 قائمة االختصارات

- Datt…………….. Dattari, G.,(1901): Monete imperiali Greche, Numi 

Augg. Alexandrini, Cairo. 

- BMC ………………Poole. R .S., (1892): Catalogue of the Greek Coins 

in the British Museum, Alexandria and the Nomes, 

London  . 

    - Köln ……………………Geissen, A.,(1983): Katalog                                                 

alexandrinischer Kaisermünzen der Sammlung des Instituts für 

Alertumskunde der Universitat zu Köln (= Abhandlungen der Rheinisch- 

Westfölischen Akademie der Wissenschaften Sonderreihe  Papyriologica 

Coloniensia, V), 5 vol., Opladen, Bd V, W. Weiser, Indices. 

   - Milne ……………..Milne, J. G (1933): Catalogue of Alexandrian    

Coins, University of  Oxford,  Ashmolean Museum, repression with C. M., 

Kraay,  London, 1971.  

 

 

 

 

 

 

 



 ( (9102)التذكاري العدد                                                                                                   جملة البحوث والدراسات األثرية

 

43 

 

 

 اشي البحثحو

                                                 
1
  -Wainwright,G.A, :ASAE,25,1925,pp12  

قطعة نقدية من الفضة والنحاس. 5322سبيكة من الفضة وثمانية اساور فضية و3كانت القطع ضمن لقية أثرية مكونة من                  
2

- Elkhafif,Abdel Hady Mohamed,A hoard of Alexandrian coins from el Manshah(Ptolemais                        

Hermiou),Zeitschrift Für papyrology und Epigraphik,Bd.42(1981),pp279-282.                                     
3

 - Préaux,Cl.: Le monde Hellenistique2,Paris,1978,p407                                                                            
4

- Bagnall,Roger,S.:Cults and  Names of Ptolemais in upper Egypt, OLA 85, Egyptian religion the last      

thousand years ,part II, 1998   
5
- Burgsch Bey,Henri,La geographie des nomes (division administrative de la haute et de la basse 

Egypte),Leipzig,1879                                                                                                                                  
9

 :للمزيد من التفاصيل عن المحاجر انظر - 

De Morgan,J.,Bouriant,U.,Legrain,G.: Notes sur les carriéres antiques de Ptolemais (Menchiyéh)                  

MIFAO 8,(1894),pp353-79.            
7

تلقى تعليمه على  Pontus  ق.م. فى مدينة أماسيا فى بونتوس 94/92مؤرخ وجغرافى يونانى الجنسية ولد فى عام  Στραβων   سترابون - 

ق.م.، وزار 25دراسية ثم إستقر بها عام ق.م. فى رحلة 44يد أرسطوديموس فى كاريا فى أسيا الصغرى، ذهب سترابون إلى روما فى عام 

ق.م. بدعوة من صديقه إيليوس جالوس الوالى الرومانى الثانى على مصر، وتناول هذة الزيارة بالتفصيل فى الكتاب السابع 35/34مصر عام 

 .عشر من مؤلفه "الجغرافيا"
8

 - Strabo,Geography,XVII,1,42.                                                                                                                                
9

 -  Bagnall,1998,p.1097                                                                                                                                             
10

 - ibid,1100                                                                                                                                                                  

                                                      لمزيد من التفاصيل عن أنماط الظهر للفترة االولى من عمالت نيرون انظر:                -5

Sydenham E. A, The coinage of  Nero., The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic 

Society, Fourth Series, Vol. 16 (1916), pp.14-15. 
12

 -  Sydenham,(1916), pp15                                                                                                                           
52

                                  Ibid,pp.20-36للمزيد من التفاصيل عن الفترة الثانية من فترات العملة الرومانية فى عهد نيرون انظر: - 
54

 تفصيل انظر:لالطالع  على المجموعات بال- 

Sadek M., On the Billon Output of the Alexandrian Mint under Nero, Phoenix, Vol. 20, No. 2, 1966, 

  pp. 131-147. 
15

 - ibid,p.139                                                                                                                                                                 

 16-
    Milne,J.G., Catalogue of Alexandrian Coins, University of  Oxford,  Ashmolean Museum,      1933,p.4.                                                                                                                      

17
- Marcellesi,M-C.," La serie romaine tardive d'Alexandrie aux types de sérapis et                                             

du  Nil",in : Ægytiaca serta in Soheir Bakhoum Memoriam,Milano,2008,p185-195.                                 
18

-Amandry,M.," La diffusion des bronzes et billons alexandrins dans le monde romain",in: L'exception 

égyptienne? Production et échanges monétaires en  Egypte   héllenistique et romaine, actes du colloque 

d'Alexandrie, 13- 15 avril, 2002,EtudesAlexandrines10,IFAO, Le Caire, 2005,p290,          -       
19

- Milne. J. G., A. History of Egypt under Roman Rule,  London, 1924, pp. 25-26                                                 

 

 

- 20-Giard,J.B.,:Catalogue des monnaies de l'empire romain,vol.II,de Tibére à Néron,Paris.    
1988,pl.xxi 
21

 -   Sadek M.,1966,p134 & p146 
22

 - ibid, 143                                                                                                                                                                  
23

-Milne, 1933, p.7.   
24

 -  Milne,1924, p.25                                                                                                                            
35
 ، ولقد حفرت تلك السكات باستخدام حافة(حيث كانت السكات ترتبط بعضها ببعض بقناة )السكات فى شكل سبحة :النقطة المركزية   - 

 مائلة، فيما يعطى لْسكة شكالَ مشطوفاً مميزاً وتحتوى هذه السكات قبل عملية سك وجه العملة وظهرها على تجويف مركزى

وهناك اقتراح أخر ان النقطة المركزية ماهى فقط إال لتثبيت قطعة المعدن على قالب الدمغ
  

 للمزيد انظر:

Picard, O.& Faucher, T: "Les monnaies lagides" in: Les monnaies des fouilles                                

 du centre d'Etudes Alexandrines, Etudes Alexandrines 25, Alexandrie, .,(2012) pp. 17-109                              

                                                            

26
-Poole. R .S., ,Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Alexandria and the Nomes, London  

.1892,p.18 

                                                                                                    



 ( (2019)التذكاري العدد                                                                                                   جملة البحوث والدراسات األثرية

 

43 

 

 

)أفروديت وإقترانها بالمعبودات المصرية خالل العصرين البطلمي والروماني
*

) 

 
مرام محمد عبد الراضي أبو الحسن&  نيفين يحيى& د/ خالد غريب شاهين أ.د/  

 

 

 ملخص البحث :

 

تحاول الباحثة من خالل هذا البحث إلقاء الضوء على بداية تواجد عبادة الربة أفروديت في مصر، 

أثير المصري على عبادتها وأهميتها، والتعرف على طريقة تعامل المصريين القدماء مع هذه وإبراز الت

المعبودة اليونانية، وإبراز التأثير المصري على تصوير أفروديت في العصرين البطلمي والروماني 

 من خالل اقترانها مع الربتين " حتحور" و" إيزيس" .

 العصرين البطلمي والروماني. -تحور ح -إيزيس  -أفروديت  الكلمات الدالة :

 مقدمة :

إقتران أفروديت مع المعبودات المصرية جاء كنتيجة طبيعية لتركيب المجتمع آنذاك ، والتزاوج     

واإلختالط بين اإلغريق والمصريين ، لكنهم لم يكونوا الوحيدين الذين ساهموا في تشكيل الحياة الدينية 

وإنما كانت توجد أعراق أخرى بين سكان وادي النيل مثل اليهود،  في مصر اليونانية والرومانية،

والفرس والساميين، والكاريين
(1)

مما جعل الحياة الدينية في مصر في تلك الفترة متشعبة ومتداخلة ،  

نتيجة تداخل الجنسيات الكثيرة التي جاءت إلى مصر بأربابها ومعتقداتها ، ومن ثم أخذوا يربطون بينها 

عبودات والمعتقدات المصرية ، فال شك في أن اإلغريق كانوا ينظرون إلى المعبودات وبين الم

والمعتقدات المصرية بكثير من اإلحترام والتبجيل، بل وشبهوا معبوداتهم اإلغريقية بالمعبودات 

المصرية  ويمكن القول أنه في أحيان كثيرة قد قدس بعضهم المعبودات المصرية نفسها ، فقد وجد نص 

" أنا سبارتاكوس ابن فايدروس ، جئت ألبيدوس ، أغثني حد اليونانيين يستغيث بأوزوريس قائالً : أل

يا أوزوريس " 
(2)

  

وقد ُكشف عن عدد " عشتار"  ولكن تصوير أفروديت في هذا الوقت كان متأثراً بالمعبودة الفينيقية    

قبل الميالد تؤكد الجمع بين عشتار  من األدلة األثرية في نقراطيس ترجع للقرنين السادس والخامس

وأفروديت في تلك الفترة المبكرة 
(3)

، حيث تواجد الفينيقيين في نقراطيس منذ القرن السابع قبل الميالد  

مما يشير إلى إنه كان  اليوناني " –" الفينيقي ، وقد ُعثر على الكثير من الفخار الذي أُطلق عليه 

ة  وهو ما جعلهم يتأثرون بهم بينهم نشاط تجاري خالل تلك الفتر
(4)

 . 

وقد قدس اليونانين األرباب المصرية ، ولكنهم أطلقوا عليها أسماء المعبودات التي كانت تقابلها     

لديهم ووضح ذلك في سجالت البردي من العصر اليوناني، حيث كان يتم ذكر األرباب المصرية 

ت يونانية ، فأصبح حورس بالنسبة للمستوطنين الكبرى التي كانت لها وظائف مهمة ولكن تحت مسميا

اليونان " أبوللو" ، وتحوت هو "هرمس" ، وآمون هو "زيوس" ، وحتحور هي " أفروديت " ، وهكذا 

ق . م ، إلى  257.... ، ويؤكد التماثل الذي حدث بين حتحور وأفروديت خطاب يرجع تاريخه إلى عام 

التي هي حتحور يسألون إمدادهم بشجر المر ألجل التحنيط  " كهنة أفروديتوزير المالية ذُكر فيه : 

 "
(5 )

. 

وكما جمع اإلغريق بين أفروديت وعشتار ، جمعوا كذلك بين أفروديت وحتحور وإيزيس     
(6)

  ،

حيث ارتبطت أفروديت بشكل أساسي في العبادة في مصر في العصرين البطلمي والروماني بالربتان 

، ومن ثم وجب أفروديت "  –" إيزيس  ، و أفروديت " –" حتحور ــ بفيما يعرف حتحور  وإيزيس 

دراسة األبعاد والجوانب المختلفة لعبادة أفروديت في مصر في تلك الفترة  من خالل إقترانها مع 

حتحور، وإيزيس ، هذا اإلقتران الذي روج له كتاب اإلغريق من قبل حكم البطالمة على سبيل الدعاية 

 المصريين باإلغريق في عالقات متناغمة ليسهل حكمهمالسياسية ولربط 
(7 )

. 

 ومن ثم وجب دراسة األبعاد التي ارتبطت بهما أفروديت من خاللها :
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  -أوالً : حتحور:
 " حتحور إمنتت "هي البقرة السماوية ، واألم الكونية     

(8 )
، وهي ربة الحب ، والموسيقى ، 

ان يتم إحياء أعيادها وطقوس عبادتها بالرقص والموسيقى ، والمرح  والرقص في مصر القديمة ، وك

وكان يقوم النساء على خدمتها ويحيوا طقوسها بالرقص والغناء والموسيقى والضرب على الدفوف ، 

ولذلك شبهها اإلغريق بأفروديت عندما جاؤا إلى مصر واتصلوا بعبادتها
وكان لحتحور الكثير ،  (9) 

 أم المعبودات  ملكة األرباب ، وغيرها .... (، ) سيدة السماء كانتها منها : من األلقاب التي تدل على م
(10 )

( حيث كان لحتحور جانب الذهبية، و)السماوية ، لكنها إشتركت مع أفروديت في لقبين هما : 

كوني من ارتباطها بالمعبودة نوت التي تلد قرص الشمس كل يوم 
(11 )

، ومن ثم أعتبرت حتحور كأم 

، رباب والبشر ، ويوضح أحد األناشيد أو النصوص التي كانت تنشد لها في إدفو هذا الدور لكل األ

  " حتحور التي تلد األرباب بعد والدة رع نفسه "  حيث كانت تسمى

( أي السماوية ، وهو ) يورانيا من هنا شبهها اليونانيين بأفروديت التي كان من ضمن ألقابها لقب      

ست فقط ربة الجمال والحب ولكن أحياناً اتخذت بعداً دينياً لتمنح األحياء السعادة في إشارة إلى إنها لي

الدنيا وتصحب األموات في العالم اآلخر
(12)

، وأدى هذا الجانب إلى إرتباطها بحتحور التي كانت تقوم  

 بحماية ومساعدة الموتى في العالم اآلخر .

ً )الذهبية، أو لذهب( )اـ بكما لقبت حتحور منذ أقدم العصور       " ب ( ، ولقبت أفروديت أيضا

الذهبية"
 

في األساطير اليونانية والرومانية  
(13 )

وأكد ديودور الصقلي ذلك عندما ذكر أن أهالي مدينة  

، باإلضافة إلى وجود سهل حول مدينة موممفيس " بالذهبية " ديوسبوليس كانوا ينعتون أفروديت 

 " " سهل أفروديت الذهبيةيسمى 
(14)

، ويبدو هنا أن ديودور كان يتحدث عن حتحور على إنها  

أفروديت ، ألن هذا اإلقليم كان مركز لعبادة حتحور وأصبح مركز لعبادة أفروديت في العصر 

الروماني ، وحيث أن ديودور الصقلي قد جاء إلى مصر في القرن األول قبل الميالد ، فكان من 

ا أفروديت ، حيث كانت المعتقدات والمعبودات المصرية قد دخل الطبيعي أن ينظر لحتحور على إنه

بها الكثير من الخلط والتعقيد منذ وقت طويل قبل العصر البطلمي ، وحيث عرفت حتحور بأنها ربة 

للحب والموسيقى ، فهذا ما جعل اإلغريق يشهونها بأفروديت التي كانت تحمل نفس الصفات ، وكانوا 

الموسيقى ، حيث ظهر في طقوس العبادة في الماميزي أنها كانت تشمل يحيون حفالتها بالرقص و

، ويذهب  " سيدة أباريق النبيذ "األغاني والموسيقى والرقص وشرب النبيذ ، وكان أحد ألقابها 

François Daumas   إلى القول بأنه كانت شرب النبيذ وممارسة البغاء ضمن طقوس العبادة في

أعيادها 
(15)

 . 

ا ارتبطت أفروديت بالزواج والوالدة والحياة العائلية وكل ما يتعلق بها من عالقات إجتماعية   بينم     

، أي أفروديت الشعبية ، أي لكل البشر ، إال أن أفالطون يميز بين  " أفروديت بانديموس "ب فقد لقبت 

شخصية أفروديت  اللقبين " أفروديت يورانيا " ، و " أفروديت بانديموس " ويذكر أن هناك فرق في

بين كال اللقبين نتج عنه تغيير في طقوس العبادة ، حيث أن أفروديت يورانيا تعبر عن الحب السماوي 

النقي وقد عبدت بتلك الصفة في أثينا ، بينما أفروديت بانديموس تعبر عن الحب المادي والرغبة 

الجنسية بين البشر
(16)

لجنسي واإلخصاب خالل العصور ، وقد عبدت أفروديت كربة معنية بالنشاط ا 

الكالسيكية في بعض مراكز عبادتها مثل كورنثة
 

، وكانت تتم ممارسة البغاء كطقوس للعبادة في 

معبدها هناك 
(17)

وفي معبدها في بافوس فيما يسمى بالبغاء الديني   
(18)

 . 

ً بأنها ربة الحب والجاذبية الجنسية والخصوبة      وقد عرفت حتحور أيضا
(19 )

وتنفرد بين جميع  ،

األرباب بأنها هي التي تشعل الرغبة في ممارسة الحب وتمنح من خاللها طاقة الحياة والنشوة الروحية 

وكان المصريون يحتفلون في اليوم العشرين من الشهر األول من السنة، وهو شهر)توت( بعيد النشوة 

ً لحت حور  وكان ذلك احتفاالً بالسنة الجديدةوالثمالة ، وكانت تقدم فيه أواني الجعة والنبيذ قربانا
 (20 )

 

أن هناك تغييرات هامة قد طرأت على الديانة المصرية القديمة خالل " أليسون روبرتس " ويرى 

الدولة الحديثة ، حيث ظهرت أشكال جديدة في الطقوس الدينية وفي الفن تختلف عن األشكال التي 

كانت موجودة من قبل
 (21 )

ن الروايات في األساطير المصرية واليونانية تشير إلى ، وتوجد العديد م
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مدى تأثير كل من حتحور وأفروديت على كل األرباب ، فتصور األساطير اليونانية أفروديت تمتلك 

حزام سحري  كان هو سر جاذبيتها ، حيث تتجمع فيه كل قوى السحر واإلغراء
(22 )

، وفي هذا الجانب 

يضاً كربة ال يمكن أن يقاوم تأثيرها أحد من األرباب ، حتى رع صورت األساطير المصرية حتحور أ

نفسه
(23)

 . 

بالرغم من أن كلتا الربتين حتحور وأفروديت كانتا ربات للحب والجمال والمرح ، إال أن كان بهما      

جانب من الشراسة يظهر في حالة الغضب أو اإلنتقام ، ويتضح هذا الجانب في العديد من األساطير 

صرية التي تصور حتحور شرسة في بعض األحيان الم
(24 )

، وعبر المصريون القدماء عن هذه 

حتحور ( ، فسخمت هي الجانب الشرس والمدمر من حتحور، وهي  –اإلزدواجية بثنائية ) سخمت 

تتجلى في طاقة الشمس الحارقة ، هذا التناقض بين سخمت الغاضبة ، وطبيعة حتحور المبهجة 

والمشرقة 
(25 )

فلم تحمل حتحور فقط صفات الحنان واألمومة ، وإنما أيضاً كانت توجد بها وحشية  ،

اللبؤة التي تظهر في إسطورة إحضار البعيدة التي تصور حتحور كلبؤة شرسة تسكن الصحاري 

الشرقية للنوبة أو صفة التأهب واإلنقضاض التي لدى الحية ، وهو ما يبرر تصويرها في بعض 

كحية  فهي صور تعبر عن الطبيعة المركبة للمعبودة  فبالرغم من إنها ربة الحب إال األحيان كلبؤة أو 

انها كانت دائماً تحتفظ بذلك الجانب العنيف من شخصيتها 
(26)

 . 

ً صفات الشراسة ، والتي ربما اكتسبتها من خالل       بالتالي تشابهت مع أفروديت التي حملت أيضا

إنانا وعشتار تشابهها مع ربات الحرب الشرقية
(27)

، أو من خالل إرتباطها برب الحرب أريس ، وقد  

ُعبدت أفروديت بتلك الصفة في عدد من المدن اليونانية مثل كورنثة ، وإسبرطة ، وكيثيرا ، وكانت 

توجد لها تماثيل مسلحة هناك 
(28)

ب ، وجدير بالذكر إنه كان لها معبد في كورنثة على مايسمى  

 األكروكورنث
 

ع عن المدينة، وكان لها هناك تمثال مسلح ضخم يطل على المدينةللدفا
 (29)

، وتوجد 

الكثير من األساطير التي تصور عنف وشراسة أفروديت ، فقد كانت تنتقم من كل من يسيء إليها
(30)

 

 -ثانياً : إيزيس :
ن أهم هي المعبودة السماوية ، ابنة جب ونوت ، وزوجة أوزوريس ، وأم حورس ، وتعتبر م     

الربات المصرية القديمة منذ أقدم العصور ، وأصبحت شخصية بارزة في مجموعة األرباب المصرية 

بسبب إسطورة أوزيرعندما استطاعت إعادة زوجها إلى الحياة بعد أن قتله أخيه ست
 (31 )

لذلك  

ً بالفرعون في الحياة وبعد الممات ، وكانت األم الرمزية للملك ن ظراً ألن الملك إرتبطت إيزيس دائما

يمثل إبنها حورس على األرض 
(32)

، يعني إسمها )العرش( ، وفي رأي آخر يعني )تلك التي تهيمن  

على السلطة ( 
(33)

   . 

ظهرت منذ أقدم العصور كأحد أعضاء تاسوع هليوبوليس ، ثم ازدهرت عبادتها في العصور      

حر ، والحماية في مصر القديمة من خالل دورها التالية فعرفت إيزيس كربة للسماء ، واألمومة ، والس

في حماية زوجها أوزوريس وإبنها حورس ، ثم امتد هذا الدور ليصل لعامة الشعب وأصبحت إيزيس 

معبودة تمثل الحماية لألحياء واألموات 
(34 )

)سيدة السماء( ، و)الساحرة( ، و)عظيمة ب ، وكانت تلقب 

 السحر( .

من الربات مثل عشترت ، وباستت ، ونوت ، لكن كان أشد اندماج لها مع  اندمجت ايزيس بالعديد     

حتحور
(35)

، كان السبب في ذلك هو إشتراك إيزيس وحتحور في العديد من الصفات منذ أقدم العصور  

فكلتاهما كانت تقوم بإرضاع الفرعون ، وتغذي الكائنات الحية بلبنها ، كما كانت كلتاهما تساعد الموتى 

دخلون للعالم اآلخر ، وكانت حتحور مثل إيزيس حامية وحارسة لجنس النساء بصفة عامة ، الذين ي

ً خالل العصرين اليوناني  وقد أدت كل تلك األمور إلى تطابق إيزيس بحتحور والذي ظل قائما

ً نتيجة  والروماني وحتى قبيل دخول المسيحية ، حيث كانت قد احتوت إيزيس حتحور بداخلها تماما

الخلط والتداخل بينهما  لتزايد
(36 )

. 

وقد احتلت إيزيس خالل العصرين اليوناني والروماني مكانة عالية ، فقد اثارت عقيدتها اهتماماً      

واسعاً داخل وخارج حدود مصر وصل لكافة أرجاء حوض البحر المتوسط 
(37 )

أن  "fraser"، ويرى
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ظهور سيرابيس، وأن إرتباطها بسيرابيس قد بدأ إيزيس كانت معروفة بالفعل في العالم اليوناني قبل 

منذ القرن الثالث قبل الميالد ، ويؤكد ذلك أنه عندما قام اإلسكندر األكبر بتأسيس معبد إليزيس 

المصرية في األسكندرية، كانت لها كمعبودة مصرية عبادة في مدينة بيرايوس اليونانية تؤرخ بعام 

ثر من قرن من ظهور عبادة سيرابيس في أثيناق. م ليس أكثر ، أي قبل أك 332/ 333
 (38 )

، وهو مما 

يشير إلى أهمية هذه المعبودة بالنسبة لإلغريق الذين شبههوها عند قدومهم إلى مصر بالعديد من 

معبوداتهم اليونانية  مثل ديميتير، هيرا ، أثينا ، وأفروديت ، بل وبكل سيدة رفعت إلى مصاف األرباب
 

(39)
. 

يزيس عادة كإمرأة على رأسها عالمة كرسي العرش ، أو قرص الشمس بين قرني البقرةصورت إ     
 

(40 )
كما صورت في أحيان أخرى كحدأة ، أو في شكل حية ، أو بقرة وكان هذا في العصور المتأخرة 

 

(41 )
 أو إمرأة برأس بقرة ، وأحياناً أخرى صورت كإمرأة على رأسها هالل القمر، أو امرأة لها قرنان

من زهرة اللوتس وأذني بقرة ، وكانت تصور في العصرين اليوناني والروماني وهي ترتدي الباروكة 

المصرية التقليدية وعلى رأسها التاج التقليدي قرص الشمس وريشتان طويلتان يتوسطان قرني البقرة ، 

بعقدة وكانت ترتدي رداء طويل وفوقه شال ذو أهداب وشراشيب ومربوط فوق الصدر بما يسمى 

إيزيس ، وتمسك في يدها السيستروم ، وكثيراً ما تصور إيزيس وهي وهي ترضع إبنها حربوقراط
 (42 )

. 

توجد العديد من العوامل التي أدت إلى إرتباط إيزيس بأفروديت ، أهمها هو إرتباط إيزيس منذ      

ة من تواجد اليونانيين العصور الفرعونية بالمعبودة حتحور، والتي إرتبطت بأفروديت في فترة مبكر

الفنية لتلك القطع ، فنجد مثالً أن أقدم  في  مصر، وظهر ذلك بوضوح من خالل األدلة األثرية والسمات

أفروديت ( تعود تقريباً إلى القرنين الثالث والثاني قبل الميالد   -التماثيل التي تصور المعبودة ) إيزيس

أفروديت ( أقدم من ذلك التاريخ قليالً، حيث تعود في أقل تقدير  -بينما التماثيل التي تصور ) حتحور

ي، وقد بلغ إرتباط أفروديت في العبادة بإيزيس إلى الدرجة التي إرتبطت فيها مع  بداية العصر البطلم

 أفروديت بالمعبودة حتحور . 

وارتبطت كالً من أفروديت وإيزيس بالخصوبة ، فقد عرفت إيزيس كربة للخصوبة للمرأة      

كانت أيضاً ربة وبأفروديت التي  -ولذلك شبهت أيضاً بديميتر ربة الزراعة عند اإلغريق  –واألرض 

للخصوبة
 (43 )

حيث توجد العديد من األساطير اليونانية التي تصف أفروديت بأنها ربة لخصوبة 

األرض، منها على سبيل المثال إنها عندما خطت خطواتها األولى على ساحل جزيرة قبرص كانت 

تنمو النباتات والحشائش حول أقدامها الرشيقة وبينها 
(44 )

جميع معابدها كانت ، باإلضافة إلى أن 

مزروعة بالنباتات والشجيرات الوافرة الخضرة والمليئة باألزهار ، وبصفة خاصة نبات اآلس الذي 

كان مكرساً ألفروديت بصفتها سيدة العطور، وبالتالي ارتبطت بإيزيس التي كانت أيضاً ربة للخصب 

ربة سماوية مسيطرة على األرض  والنماء تُخرج النبات وتُزهر األزهار وتًنضج الثمار ، فلقد كانت

مثلها مثل أفروديت
 (45 )

 . 

كما ارتبطت أفروديت بإيزيس كربة للبحر ، ويرى تشرني أن هناك تطور قد حدث في عبادة      

إيزيس منذ القرن األول الميالدي ، وإنها ُعبدت في روما كربة حامية للبحارة والمسافرين ، وكان يقام 

وخالل هذا  " مالحة أو إبحار إيزيس " ،من شهر مارس وكان يسمى عيد أحد أعيادها في الخامس 

العيد كان يوضع تمثال إليزيس على قارب تحمله عربة في طرق وشوارع روما
 (46 )

. 

لكن عبادة إيزيس كربة للبحارة كانت قد بدأت قبل هذل التاريخ بقرون ، حيث وجد نقش يؤكد      

ي هذا الجانب ، وهو عبارة عن طلب تقدم به كٌل من التجار وجود تماثل بين أفروديت وإيزيس ف

القبارصة والتجار المصريين إلى الجمعية العامة األثينية للحصول على قطعة أرض لبناء مزارات لكل 

ق . م ، مما يشير بوضوح  332/  333من أفروديت وإيزيس وقد وافقت الجمعية على هذا الطلب عام 

نذ فترة مبكرة بوصفهما ربتان للمالحة إلى أن هذا التماثل كان م
(47)

، فقد إرتبطت أفروديت بالبحر  
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من خالل إسطورة مولدها من زبد البحر ، وكانت تعبد في المدن والموانئ البحرية في اليونان خاصة 

قبرص 
(48 )

. 

نستي بالتالي ارتبطت بإيزيس التي عبدت في األسكندرية كربة للبحر وأصبحت منذ العصر الهللي     

سيدة البحار ، وكان يطلق إسمها على السفن الضخمة سواء التجارية أو الحربية كما كان يثبت تمثالها 

على مقدمة المركب ، وقد وجدت العديد من األدعية واإلبتهاالت باللغة اليونانية واالتينية التي كتبت 

اليونان كربة للبحر، ويشير هذا تمجيداً لها ، وحملت العديد من األلقاب التي عرفت بها أفروديت في 

إلى مدى التطابق بين المعبودتين
 (49)

  . 

كما تشابهت كلتا الربتان بصورة غير مباشرة من خالل قصة إيزيس مع أوزوريس ، وأفروديت      

مع أدونيس ، واأللم الذي عانت منه كلتا الربتان ، فمثلما ورد في رواية أوزوريس الذي قتله أخيه ست   

جسده إلى أشالء وبعثرها في أماكن متفرقة من األرض ، ونحيب إيزيس وحزنها على زوجها وقطع 

والبحث عنه إلى أن عثرت عليه وجمعت أشالءه 
(50 )

، نجد أيضاً في قصة أفروديت مع أدونيس بعض 

التشابهات التي تتمثل في موت أدونيس وهو مازال شاباً على يد خنزير ، وبحثت أفروديت عن جثته 

ى أن وجدته في مزار أبوللو في قبرص ومدى حزن وبكاء أفروديت على وفاته ، وكان النحيب من إل

ضمن طقوس عبادة أدونيس ، وكما عاد أوزوريس من العالم اآلخر ، أقنعت أفروديت زيوس بأن يعيد 

أدونيس للحياة مرة أخرى
(51 )

، وقد نالت عبادة أدونيس أهمية خاصة في األسكندرية كما وصفه 

ثيوكريتوس في اإلحتفاالت التي كانت تتم في األسكندرية على شرفه بصفته ابناً ألفروديت 
(52)

 . 

تجدر اإلشارة في النهاية إلى أنه مع مرور الزمن أخذت المعبودات القديمة التي كان الشعب ال      

ً ، وحدث ذلك منذ العصر المتأخر حيث اختل ً فشيئا طت الكثير من يزال يقدسها تفقد خصائصها شيئا

المعبودات مع بعضها البعض ، وقد زاد ذلك في األوقات البطلمية والرومانية فإمتزجت المعبودات 

المختلفة فيما بينها ، كما امتزجت مع المعبودات اليونانية ، فعلى سبيل المثال كانت إيزيس في 

دة إلى الخلط بينها وبين إخالصها لزوجها وحبها إلبنها قد ظلت شخصية واضحة المعالم ، وجرت العا

حتحور وغيرها من المعبودات ، وبذلك أصبحت شخصية مبهمة غير واضحة ، بحيث يمكن أن يقال 

انها أصبحت تمثل كل الربات بصفة عامة ، وقد سميت فعالً في إحدى المرات ) الجوهر الجميل لآللهة 

كل مدينةجميعاً ( ، وقد ذُكر في نص من العصر الروماني إنها تعتبر ربة 
 (53)

   . 

بالتالي مع مرور الوقت فقدت أفروديت صفاتها اليونانية في العبادة في مصر، وأصبحت معبودة      

جديدة بسمات جديدة حيث قرنها البطالمة ومن بعدهم الرومان بربات األمومة والحماية المصرية بشكل 

ً بنفتيس إلى جانب حتحور إلى اإلعتقاد بأنها كانت ترتبط أ Wolfgang Helk عام ، فيذهب يضا

وإيزيس
(54)

، كما إنها في أحيان أخرى يمكن أن تقترن بالربة نخبت كربة حامية  
(55)

، ولكن هذا على  

أية حال يعبر على مدى أهمية عبادة أفروديت في تلك الفترة وإقترانها بالربتين إيزيس وحتحور ، 

 نفتيس ونخبت في الجانب الخاص بالحماية .وبالتالي كان من الطبيعي أن تقترن بنظائرهما مثل 
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أثر الخط العربى فى فنون أوروبا فى ضوء األدلة األثرية
1

 
 

 أ.د/ محمد حمزة إسماعيل الحداد                                                                                    

 جامعة القاهرة –كلية االثار 

 مقدمة:
ير من األهمية ، فهو من الموضوعات يعد موضوع أثر الخط العربى فى فنون أوروبا على جانب كب

الجديرة بالبحث والدراسة والتحليل وال سيما اذا طبقنا ما اصطلحنا على تسميته بالتكامل فى المنهج العلمى 

بين علمى اآلثار / والتاريخ، فأوروبا لم تتأثر فنونها بالخط العربى فحسب وإنما كان تأثرها كبيراً بالعديد 

فى الحضارة اإلسالمية عامة والفن اإلسالمى خاصة، ويأتي فن الخط العربى من المجاالت والجوانب 

على راس افرع الفن اإلسالمى التى أثرت تأثيراً كبيراً فى فنون أوروبا بل انتقل هذا التأثير إلى الواليات 

ا أو التشكك المتحدة األمريكية، وتعكس األدلةاألثرية الباقية ما يؤكد ذلك وهى أدلة يصعب الطعن فى قيمته

 فى أصالتها ألنها شاهدة على العصر ومرآة صادقة ال تكذب وال تتجمل.

ولذلك ينبغى قبل أن نتحدث عن مظاهر أثر الخط العربى فى فنون أوروبا أن نتناول بإيجاز 

االتصال الحضارى بين الشرق والغرب ونظرة الغرب إلى الشرق والمعابر التى عبرت من خاللها 

ارية اإلسالمية إلى الغرب األوروبي، ثم اإلسهامات الغربية الرائدة فى دراسة اثر الفن التأثيرات الحض

 اإلسالمى فى أوروبا عامة واثر فن الخط العربى على تلك الفنون خاصة.

 وعلى ضوء ما تقدم فإن دراستنا لهذا الموضوع سوف تكون من خالل ثالثة محاور رئيسة وهى:

ري بين الغرب والشرق ونظرة الغرب إلى الشرق والمعابر التى عبرت االتصال الحضا المحور األول:

 من خاللها التأثيرات اإلسالمية إلى الغرب األوروبي.

اإلسهامات الغربية الرائدة فى دراسة أثر الفن اإلسالمى عامة وأثر الخط العربى خاصة  المحور الثانى:

 فى فنون أوروبا.

 بى فى فنون أوروبا.مظاهر أثر الخط العر المحور الثالث:

 وفيما يلى نتناول كل محور منها على حده.

المحور األول: االتصال الحضاري بين الغرب والشرق ونظرة الغرب إلى الشرق والمعابر التى عبرت من 
 .خاللها التأثيرات اإلسالمية إلى الغرب األوروبي

ها في خدمة الحضارة اإلنسانية يمكن القول ، بادئ ذي بدء ، أن الحضارة اإلسالمية قد قامت بدور

خير قيام ؛ ورغم ذلك فإن هناك كثيرين ممن يجهلون هذا الدور البارز للحضارة اإلسالمية ولواله لتأخرت 

 النهضة الحديثة عدة قرون .

حقا قد يكون هناك أسباب لهذا الجهل ... وقد يكون تحامل بعض المستشرقين والعلماء الغربيين على 

، بل وإهمال المسلمين أنفسهم لتراثهم وتاريخه فترة طويلة من عوامل وجود ذلك التراث اإلسالمي

 اإلعتقاد.

وعن جذور هذا التحامل يمكن القول أنه كاد ينعقد الرأي عند جمهرة المستشرقين في القرن التاسع 

حضارة عشر الميالدي على االستخفاف بدور العرب في بناء الحضارة اإلنسانية ، واإلصرار على أن ال

األوروبية ال تدين بالفضل لغير أجدادهم من اليونان والرومان، واالدعاء بأن العرب بطبيعتهم لم يخلقوا 

للتفكير األصيل المبتكر ، وجاء هذا في وقت اشتد فيه التعصب الديني وقوى فيه الشعور بالتحزب الجنسي 

بق أوروبا في الخلق الحضاري على الذي يؤكد تفوق الجنس اآلري األبيض على غيره من األجناس ، وس

غيرها من القارات ، واالرتفاع بالمسيحية فوق غيرها من الديانات ! وهكذا تمزقت العالقات بين 

الحضارات اإلنسانية بعضها والبعض اآلخر، واستقلت كل ثقافة عالمية عن غيرها من الثقافات . وفي هذا 

 هيأت الظروف الستعمار األقوياء للضعفاء .الجو نمت األحقاد بين الشعوب بعضها والبعض وت

م وأوائل القرن العشرين المنصرم قدر للتعصب الديني والتحزب الجنسي أن 19ومنذ أواخر القرن 

في كثير من الحاالت بموضوعية  –تخف حدته وأن يعالج موضوع الحضارات الكبرى والثقافات العالمية 

ثون في مؤتمراتهم العالمية وندواتهم الدولية وبحوثهم وأمانة علمية . وعندئذ كشف العلماء والباح

ودراساتهم الموضوعية عن نصوص ووثائق رفعت الحواجز التي كانت تقوم بين الحضارات بعضها 
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البعض ؛ وأثبتت هذه وتلك أن الحضارة اإلنسانية متنوعة الينابيع متعددة المصبات وأن الحضارات 

مليتي األخذ والعطاء يزداد مضمونها خصوبة وثراء ، وبالتالي الكبرى تتفاعل بعضها مع بعض وخالل ع

فإن حضارة اليوم في أعلى مستوياتها ليست إال حصيلة جهود سبقت إليها حضارات عالمية تركت 

بصماتها في تاريخ البشرية وتقدمها وهذا خير تمهيد للوحدة اإلنسانية التي تنتفي معها األحقاد وتتالشى 

 عوة إلى السالم .األطماع وتتحقق الد

غير أن ما يعنينا في هذا المقام هو أنه كان من دالالت هذا التحول من التعصب الديني والتحزب 

الجنسي في القرن التاسع عشر إلى السماحة واإلنصاف عند الكثيرين في القرن العشرين المنصرم ما نراه 

مية التي حملت مشعل النور من أحكام موضوعية صدرت في تقييم الدور البارز للحضارة اإلسال

 والحضارة في العالم كله خالل العصور الوسطى .

وليس أدل على اتصال حلقات الفكر اإلنساني عبر تاريخه الطويل من اإلشارة إلى أن عميد مؤرخي 

من خلق مفكر واحد لم  –أي علم  –م( كان يسفه الرأي الذي يجعل العلم 1956العلم جورج سارتون )+ 

من صنع شعب واحد لم يسبقه إليها شعب  –أية حضارة  –نشائه أحد قبله ؛ أو يجعل الحضارة يسهم في إ

إن من الضالل أن يقال أن إقليدس هو أبو علم الهندسة أو أن أبقراط هو أبو علم الطب »آخر، ومن أقواله 

 « .موات ! ... أو ... فإن تاريخ العلم ال يعرف من اآلباء الذين لم يولدوا إال أبانا الذي في الس

وبالنسبة للحضارة اإلسالمية فإن سارتون يؤكد أن ما حققته المعجزة العربية ويقصد الحضارة 

 .(2)في المجال العلمي يكاد يتجاوز حد التصديق –اإلسالمية في عصرها الذهبي 

عقد برعاية  ويؤكد ذلك أيضاً العالم كويلر يونج في بحثه الذي ألقاه في مؤتمر الثقافة اإلسالمية الذي

أثر » م حيث يذكر في ختام بحثه الموسوم بـ 1953جامعة برنستون ومكتبة الكونجرس في واشنطن عام 

وبعد ، فهذا عرض تاريخي قصد به التذكير بالدين » ما نصه « الثقافة اإلسالمية في الغرب المسيحي 

ذه األلف سنة نسافر إلى العواصم داخل ه –الثقافي الذي ندين به لإلسالم ، منذ أن كنا نحن المسيحيين 

اإلسالمية وإلى المعلمين المسلمين ندرس عليهم العلوم والفنون وفلسفة الحياة اإلنسانية ، وفي جملة ذلك 

تراثنا الكالسيكي الذي قام اإلسالم على رعايته خير قيام حتى استطاعت أوروبا مرة أخرى أن تتفهمه 

نحو اإلسالم نحمل إليه هدايانا  –نحن المسيحيين  –التي نتجه بها وترعاه ، كل هذا يجب أن يماذج الروح 

في شعور بالمساواة نؤدي الدين القديم ، ولن نتجاوز حدود العدالة  –إذن  –الثقافية والروحية فلنذهب إليه 

ب إذ نحن أدينا ما علينا بربحه ولكننا سنكون مسيحيين حقا إذا نحن تناسينا شروط التبادل وأعطينا في ح

، أما توماس جولدشتاين فقد أطلق على الفصل الذي عقده لدراسة إسهامات العصر (3)واعتراف بالجميل

فهل هناك عنوان أجمل من هذا يعبر عن الدور البارز « هبة اإلسالم»اإلسالمي للعلم الحديث أسم 

 . (4)للحضارة اإلسالمية في نشأة وتقدم العلم الحديث ؟

بلغة العرب أال يتذوقوا إال القليل من  –من أهل الغرب  –أسالفنا  وقد قضى جهل» ويذكر جيوم 

هذه الحياة الخصبة المنوعة ، ولهذا فإن اإلمبراطورية اإلسالمية في أوروبا حين غابت شمسها واندحر 

البربر ضاعت بإندحارهم كل ألوان العلم الذي لم يكن الغربيون قد تمثلوه من قبل، ورغم هذا فقد بقيت 

العقلية في الشرق والغرب إلى القرن الثالث عشر على اتصال لم يكن له نظير منذ ذلك العهد ...  الحالة

وسوف نرى عندما تخرج إلى النور الكنوز المودعة في دور الكتب األوروبية أن تأثير العرب الخالد في 

 .(5)«حضارة العصور الوسطى كان أجل شأنا وأكبر خطراً مما عرفناه حتى اآلن 

ما يكن من أمر فقد إتضحت الرؤية الصائبة ألسبقية الحضارة اإلسالمية في العديد من ومه

 المجاالت في العصور الوسطى مما مهد لقيام الحضارة األوروبية الحديثة.

ويمكن القول أن المسلمين قد تسلموا القبس من بناة الحضارات السابقة بفضل حركة الترجمة، وأنه 

رون من الزمان يضيئون بنوره حياتهم وحياة من إتصل بهم أو عاش في ظلهم ، قد ظل في أيديهم بضعة ق

منذ سقوط الدولة الرومانية  –وفي الوقت الذي أوقد فيه العرب شعلة الحضارة الوضاءة كانت أوروبا 

في حالة مزرية من البداوة والجهالة والتخلف ،  –م 476الغربية في أيدي القبائل الجرمانية المتوحشة 

، ارتدت إلى تراث الحضارة (6)ين أخذت تستيقظ بعد سبات عميق دام بضعة قرون من الزمانوح

 .(7)اإلسالمية التي كانت تحمل وحدها مشعل النور وراحت تنهل من معينه وتسقى ظمآها من ينابيعه

ب وإذا كان األمر كذلك فما هي إذن المعابر التى انتقلت من خاللها الحضارة اإلسالمية إلى الغر

 األوروبي ؟ .
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والواقع أن االتصال الحضاري بين العالم اإلسالمي وبين الغرب األوروبي قد تم من خالل عدة 

 معابر وهي :

 أسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا . -1

 التجارة . -2

 الحروب الصليبية . -3

 حركة الترجمة من العربية إلى الالتينية . -4

 الدولة العثمانية . -5

براز أثر كل معبر من هذه المعابر على حده ، ولذلك حسبنا أن نؤكد على ولما كان المقام ال يتسع إل

 عدة حقائق تتعلق بذلك الموضوع :

م نقطة إلتقاء 711هـ/92أن أسبانيا أصبحت منذ الفتح العربي لألندلس عام  -1

حضارتين متضادتين قام بينهما صراع مرير طال أمده وإنتهى بتفوق إحداهما على األخرى في 

م عندما تغلب الملكان الكاثوليكيان على 1492هـ/897م وبالتحديد عام 15هـ/9رن نهاية الق

غرناطة وأطفئت بذلك آخر جذوة لحضارة اإلسالم في األندلس . وعلى هذا األساس كانت أسبانيا 

تنقسم خالل ثمانية قرون إلى شطرين متعاديين منفصلين جغرافيا وعنصريا ، على أن ذلك ال 

هناك إتصاالت أخرى وتقاليد مشتركة بطبيعة الحال .. إذ كانت التأثيرات يعني أنه لم تكن 

كالماء يندفع من  –الحضارية تتسرب من أكثر هذين الشطرين تقدماً وحضارة إلى أشدهما تأخراً 

 ً وذلك عن طريق المستعربين والمسالمة في أسبانيا  –أعلى المناطق إلى أشدها انخفاضا

صرة العرب أو الموريسكيين في أسبانيا المسيحية ، ومن هنا أضحت اإلسالمية والمدجنين ومتن

 .(8)أسبانيا معبراً رئيسيا النتقال التأثيرات الحضارية اإلسالمية إلى أوروبا

م، 1091-827هـ/484-212أما صقلية فقد إنضوت تحت لواء الحضارة اإلسالمية فيما بين 

م إلى جنوب إيطاليا ثم القضاء عليهم نهائياً م ، حتى تم نفيه1091هـ/484وظل المسلمون بها من 

م ، ورغم ذلك فقد ازدهرت الحضارة اإلسالمية في ظل رعاية وتشجيع 1300هـ/700عام 

ملوك النورمان بها ، وهو األمر الذي جعل من صقلية معبراً أساسيا من معابر الحضارة 

 .(9)اإلسالمية إلى إيطاليا ومنها إلى بقية الغرب األوروبي

كان للتجارة أثر بارز في االتصال الحضاري بين العالم اإلسالمي والغرب األوروبي المسيحي في  -2

العصور الوسطى وكان للمدن التجارية اإليطالية ومن أهمها البندقية وجنوه وبيزا دور كبير في 

 ، ومنها الفن اإلسالمى بصفة عامة وفن الخط العربى بصفة خاصة.(10)شتى المجاالت

ب الصليبية : مهما كانت الدوافع التي كانت وراء تلك الحمالت التي خرجت من أوروبا إلى الحرو -3

م ثم ما إصطلح 1291-1096هـ/690-490الشرق والمعروفة باسم الحروب الصليبية فيما بين 

على تسميته بذيول الحروب الصليبية بعد ذلك ؛ إال أن ما يعنينا منها في هذا المقام هو ما تمخض 

من توسيع دائرة االتصاالت والعالقات بين الشرق والغرب ، وبالتالي حدوث التأثيرات عنها 

، ومنها الفن اإلسالمى بصفة عامة وفن الخط العربى بصفة (11)الحضارية في شتى المجاالت

 خاصة.

 حركة الترجمة من العربية إلى الالتينية : -4

تينية بدور بارز جليل الشأن في النهضة قامت حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الال

األوروبية ، وكانت أسبانيا وصقلية من أهم مراكز حركة الترجمة ؛ ومن بين هؤالء المترجمين روبرت 

الشستري ، وأديالرد اإلنجليزي وهوغو الشنتالي وقسطنطين اإلفريقي وجيرارد الكريموني )إيطاليا( 

ول وشمال البندقية( وبطرس ألفونس وحنا األشبيلي وإبراهيم وهرمان األلماني من كارنشيا )شرقي التير

بن عزرا والفرد اإلنجليزي وفرج بن سالم اليهودي وايوجنيوس البالرمي )من بالرمو بصقلية( 

 .(12)وغيرهم

كان العلماء » وليس أدل على أهمية حركة الترجمة من اإلشارة إلى ما ذكره جرونيباوم بقوله 

قوي للغرب إبان العصر الوسيط ، ولم يكن الغرب بعض األحيان يكتفي بالتلهف العرب ... مصدر الهام 

على قبول المادة التي يقدمها المسلمون والتي أصبح في المستطاع الوصول إليها بما تم من تراجم واسعة 

النطاق نظمت في أول األمر في طليطلة على معيار ضخم وبمساعدة علماء من اليهود في أوليات القرن 
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لثاني عشر ؛ بل كان الغرب يتبنى كذلك الشروح التي وضعها مفكرو العرب لهذه المادة ففي القرن ا

الرابع عشر لم تقبل جامعة باريس إدخال دراسة أرسطو إال مفسرة في شروح ابن رشد وكان كبار علماء 

ً ال سبيل إلى تحديدها ، وكان لحركة (13)«المسلمين ينظر إليهم بعين الرهبة وربما أوتو ثقة وسلطانا

 التالجمة هذه أثرها الكبير فى تأثر فنون أوروبا بفن الخط العربى.

 الدولة العثمانية : -5

م تقوم على أساس 16-15هـ/10-9كانت عالقة الدولة العثمانية بأوروبا وال سيما خالل القرنين 

ة نفوذها ؛ ولذلك كان يشعر أنها الدولة العظمى التي تستجلب ما تحتاج إليه من خارج نطاق عالمها ودائر

العثمانيون بأنهم أقوى من خصومهم األوروبيين في كافة المجاالت العسكرية واالقتصادية؛ إذ كانوا 

يسيطرون على المناجم الغنية ويتحكمون في طرق التجارة ، ويخرجون من كافة المعارك التي يخوضونها 

ذلك إيمانهم العميق بأن الدين الذي يعتنقونه هو  بالنصر مما جعلهم يشعرون بالتفوق المادي ، أضف إلى

خاتم األديان وأصدقها وبأنهم ورثة الحضارة اإلسالمية الزاهرة في القرون السابقة ، وقد كان هذا 

مدى تفوق أوروبا في  ااإلحساس المادي والمعنوي هو الذي يوجه نظرتهم إلى أوروبا ثم لم يلبثوا أن أدركو

 .(14)أو القوة االقتصادية وحاولوا اللحاق بها مجال التقنية العسكرية

وعلى ذلك يمكن القول بأن التأثير اإلسالمي على أوروبا خالل تلك الفترة ال يمكن مقارنته بتأثير 

المرحلة السابقة ؛ ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى إختالف األوضاع الحضارية في أوروبا عن ذي قبل ؛ 

ال تزال تستيقظ من سباتها العميق ومن ثم إرتمت في أحضان الحضارة  ففي المرحلة األولى كانت أوروبا

أي خالل المرحلة الثانية المعاصرة للدولة  –اإلسالمية لتنهل من معينها وترتوي من ينابيعها ، أما اآلن 

فقد أصبحت الحال غير ذات الحال ؛ إذ صارت  –م وما بعد ذلك 16-15هـ/10-9العثمانية في القرنين 

تعيش عصر نهضتها  وعصر اإلصالح ، وقد اكتسبت وعيا بذاتها وتملكها حب إستطالع عقلي لم  أوروبا

يكن له أي نظير في العالم اإلسالمي المعاصر آنذاك، والذي كان هو نفسه مهدداً بالنزعة التوسعية 

 .(15)السياسية واالقتصادية لألوروبيين

لمتبادلة في بادئ األمر، ثم لم تلبث أن غلبت ولذلك فقد شهدت هذه المرحلة نوعا من التأثيرات ا

 م وما تاله .19التأثيرات األوروبية وأصابت الناس حمى التفرنج وال سيما خالل القرن 

وفي ضوء ذلك فإن معالجة التأثيرات الحضارية في تلك المرحلة الثانية تحتاج إلى نظرة تحليلية 

 قة )بمشيئة هللا تعالى(.أكثر شموالً وهو ما سوف نعود إليه في دراسة الح

المحور الثانى: اإلسهامات الغربية الرائدة فى دراسة اثر الفن اإلسالمى عامة وفن الخط العربى خاصة 

 فى فنون أوروبا.

كان للرواد من المستشرقين والعلماء والباحثين الغربيين فضل السبق فى إبراز الجوانب المختلفة 

، ثم لم يلبث أن سار على (17()16)العربى خاصة فى فنون أوروباألثر الفن اإلسالمى عامة وفن الخط 

نهجهم وأقتفى أثرهم الرواد األوائل من العلماء العرب منذ بداية الثالثينات من القرن العشرين 

 .(18)المنصرم

وقد إستطاع هؤالء العلماء أن يثبتوا كيف أن الفن اإلسالمي قد ترك بصماته الواضحة في فنون 

وراء ذلك عدة عوامل منها ما يتعلق بالقيمة الجمالية الواضحة للمنتوجات الفنية اإلسالمية  أوروبا ، وكان

به في كثير من األحيان من غنى في األلوان، فضالً عن الدرجة  لالتي تتمثل في تناسقها وفخامتها وما تحف

من الممكن أن ينتجه  العالية من اإلتقان الفني الواضح في صناعتها وهي درجة تفوق بمراحل أي شئ كان

الغرب في تلك العصور ، ناهيك عن طرافتها الغريبة، ويضاف إلى ذلك شئ هام زاد من قدر تلك 

المنتوجات الفنية وهو ارتباطها الصحيح أو المفترض باألرض المقدسة )بيت المقدس( وبشخصيات دينية 

 .(19)معينة
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 سالمية ونقوش كتابية عربية.( زمزمية للحجاج األوروبيين ذات زخارف إ1لوحة رقم )

( وما كان يحمله هؤالء الحجاج 1وهنا ال تفوتنا اإلشارة إلى آثر الحج إلى األراضي المقدسة )لوحة 

عند عودتهم إلى أوطانهم من المنتوجات الفنية في تأكيد نظرة التقدير واإلعجاب الممزوج بالتقديس لهذه 

ذه التحف كانت تحفظ فيها أعز المخلفات الدينية في التحف الفنية وليس أدل على ذلك من أن بعض ه

الكنائس ، كما كانت تستخدم في المراسم الدينية مثل التعميد بل أن بعضها كانوا يتبركون بها وكانت النساء 

 .(20)منهن يعتقدون أنها تساعد العواقر منهن على أن يحملن

المي خاص أو فن تشيع فيه رموز ويضيف اتنجهاوزن عامالً آخر وهو أنه لم يوجد فن تصوير إس

دينية خاصة يمكن أن تجرح إحساس العقلية المسيحية فاألشكال الرقيقة البريئة التي اتخذها التصوير 

اإلسالمي في هيئة حيوانات وطيور وتوريقات مع بعض تصاوير آدمية بين الحين والحين جعلت األشياء 

استخدامها في تدثير بقايا قديس أو فرشها على درج مذبح التي تحمل هذه التصاوير مقبولة تماماً حتى عند 

الكنيسة ، ولم يستثن من ذلك شئ حتى الكتابات العربية التي كانت تستعمل على نطاق واسع والتي نجدها 

في الهالة التي تحيط برأس المادونا )أي صورة السيدة العذراء(، كما نجدها على أطراف األثواب التي 

ي التصاوير وعلى أبواب الكاتدرائيات وعلى كل سطح آخر يمكن الرسم عليه ؛ ومع أن يلبسها القديسون ف

الكتابة العربية كان لها معنى رمزي في عالم اإلسالم ، وأن بعض النصوص عبارة عن أدعية دينية يتكرر 

منقوشة على فيها اسم هللا فإن أهل الغرب لم يفهموها على هذا النحو ، ولما كانت هذه الكتابات قد وجدت 

شخصيات من الكتاب المقدس بما في ذلك الكاهن اليهودي األكبر ، فربما كانت الحروف العربية قد فسرت 

على أنها كتابات عبرية قديمة أو على األقل على أنها هي الحروف التي كانت تستخدمها شخصيات العهد 

ها تختلف عن الحروف العبرية التي كان الجديد والقديسون المسيحيون وعلى هذا النحو نظروا إليها على أن

يستخدمها اليهود المعاصرون لهم والذين كان تقدير المسيحيين لهم ضئيال ومن هتا بدت تلك الكتابات 

 .(21)«العربية جليلة لدرجة جعلتها جديرة بأن تضمن في إطار مسيحي

لك الفنون بطريقة وهكذا نجد أن إعجاب الغرب بالفنون اإلسالمية لم يقتصر على مجرد قبول ت

ً وجالالً سواء أكانت تلك  سلبية بل تجلي في إدخال ما تيسر له من هذه الفنون في أكثر منشأته احتراما

ً في اقتباس الغرب فنون الشرق بصورة أو  المنشآت دينية أو دنيوية ، كما يظهر ذلك اإلعجاب أيضا

 بأخرى .

تي ينتظر أن يكون فيها مجال لاللتقاء الروحي هذا ولم يكن ذلك التأثير مقصوراً على األقاليم ال

العميق بين الجانبين ، والتي حدث فيها بالفعل إلتقاء كهذا ، ففي أقاليم الحدود نجد ذلك األثر متمثالً في 

 .(22)التصاوير المستعربة وأعمال الحفر اإليطالية على العاج
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لقة من حلقات االتصال بين الغرب وهنا ال تفوتنا اإلشارة إلى بولندة التي يمكن أن نعتبرها ح

م حين امتدت أمالكها إلى حدود البلقان الشمالية ومن ثم 15-14هـ/9-8والشرق وال سيما في القرنين 

 تأثرت بالفنون اإلسالمية في تركيا وإيران .

ً ومباشراً ، وإنما كانت المدن  على أن اتصال بولندة بالشرق لم يكن في البداية اتصاالً شخصيا

ولوفوف )أولمبرج(  Camieniec Podolskiقعة جنوب شرق بولندة وال سيما كامينيس بودولسكي الوا

Lwow  ،تحصل على تحف شرقية كثيرة من مستعمرات جمهورية جنوه اإليطالية على البحر األسود

في شبه جزيرة القرم )ويعرف باسم ثيودوسيا( ؛ وفضالً  Kaffaوأعظم هذه المستعمرات شأنا ثغر كافا 

مهاجرون من األرمن واليونان نزحوا إلى تلك  –عن ذلك فقد كان في مدن بولندة ، وعلى األخص لوفوف 

م ولكنهم لم يقطعوا أسباب االتصال بأوطانهم األولى فكانوا يستوردون منها 13هـ/7البالد منذ القرن 

األساليب الفنية التي  البضائع والتحف الشرقية ، كما كانوا يشيدون الكنائس والعمائر في مهجرهم على

ألفوها في بالدهم ، والمعروف أن هذه األساليب الفنية كانت قد أصبحت ذات صلة وثيقة بالفنون اإلسالمية 

 منذ أن استولى المسلمون على أرمينيا وامتد نفوذهم الفني إلى البلقان.

لوفوف وترجع إلى  وخير دليل على ذلك الزخارف المحفورة في الحجر بالكنيسة األرمنية في مدينة

 م والتي تمت بصلة وثيقة إلى الطراز السلجوقي .14هـ/8النصف الثاني من القرن 

م بعد أن امتد نفوذ األتراك العثمانيين في 17-16هـ/11-10وزاد اتصال بولندة بالشرق في القرنين 

م فعظم نشاط 1475في قبضة يدهم منذ عام  Kaffaالبلقان إلى حدود بولندة ، وبعد أن صار ثغر كافا 

التجار من األرمن والترك واليونان وأصبحت بولندة من أهم األسواق لتصريف البضائع والتحف التركية 

واإليرانية التي كان التجار يجلبونها من الشرق ، وقد كان األرمن يقومون بالرحالت إلى وطنهم األول ال 

ولندة كانوا يوفدون عمالءهم من أولئك التجار نشاء العالقات التجارية واختيار التحف بل أن بعض ملوك ب

إلى قاشان أو أصفهان لشراء السجاجيد الثمينة والمنسوجات النفيسة واألسلحة الغالية ، وقد ورد ذكر 

 التحف الشرقية في كثير من الوثائق البولندية في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميالديين .

المتاجرة في التحف الشرقية فحسب وإنما قامت في بعض مدنها هذا ولم يقف دور بولندة عند حد 

حركة صناعية كبيرة استطاعت تقليد التحف الشرقية من المنسوجات والسجاجيد والجلود والمعادن ولقد 

م حين حلت الزخارف األوروبية محل الزخارف 19هـ/13أصابوا توفيقا عظيما في هذا التقليد حتى القرن 

 . (23)اإلسالمية

 حور الثالث: مظاهر أثر الخط العربى فى فنون أوروبا:الم
عندما شاهد الفنانون األوربيون هذا الخط في أوروبا وفي الشرق إسترعى أنظارهم وأثار إعجابهم 

وجذب إهتمامهم وذلك لطابعه األصيل وميزاته الجمالية والزخرفية التي تشع من ثنايا حروفه ، ولما يكتنفه 

بة لغالبية األوروبيين الذين يجهلون قراءته ، وربما ضاعف من إعجاب من غموض وإبهام بالنس

األوروبيين بهذا الخط صلته الوثيقة باألماكن المقدسة في بيت المقدس ، ولقد تيسر انتقال أثر الخط العربي 

اللغة إلى أوروبا بوسائل عدة منها حركة ترجمة العديد من الكتب العلمية واألدبية من اللغة العربية إلى 

الالتينية وغيرها من اللغات األوروبية األخرى ، ومنها العمالت اإلسالمية الرائجة والمتداولة والنقود 

المقلدة لها في أوروبا بفضل العالقات االقتصادية من جهة والوجود الصليبي في بالد الشام من جهة ثانية ، 

وروبا. ومنها العملة ذات اللغتين التي نجدها ولقد عثر على اآلالف من قطع العملة في أجزاء مختلفة من أ

 62ألف أو  52وسالرنو. وقد اكتشفت عمالت إسالمية كثيرة في شمال أوروبا تقدر بـ يفي أسبانيا وامالف

ألف قطعة ما بين كاملة وناقصة وبعضها صنعت منه ُحلي وترجع هذه العمالت إلى الفترة الواقعة بين 

لثامن الميالدي وأوائل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميالدي أواخر القرن الثاني الهجري /ا

 وهي تظهر أنه كانت لهذه األقاليم عالقات تجارية طويلة المدى مع العالم اإلسالمي .

ألف قطعة من  30( السويدية وحدها أكثر من  Gotlandكذلك إكتشف في جزيرة جوتالند ) 

م  )في شرق إيران 1005-874هـ/395-261الدولة السامانية  العمالت اإلسالمية التي ترجع إلى عصر

)خراسان( وبالد ما وراء النهر( ، كما وجدت قطع أخرى كثيرة من العمالت اإلسالمية في جزر أخرى 

. وقد عرفت (24)وعلى طول شواطئ بحر البلطيق؛ فضال عن نهر الفولجا وروسيا واليونان وغير ذلك

بعدة مسميات منها المنقوش والمرابطي والرباعي الذي يعرف باسم الطري العمالت اإلسالمية في أوروبا 

(Tari  والدينار الموحدي المضاعف الذي عرف باسم )(25)أي حديث السكDobla. 
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وربما لعبت تحف الفنون التطبيقية واآلالت العلمية والفلكية دوراً أهم في نقل الخط العربي إلى 

ى هذه التحف في جميع األحيان تقريباً من طابع زخرفي يلفت األنظار أوروبا وذلك لما يتميز به الخط عل

ويشد اإلنتباه . ولقد إستخدم األوروبيون مختلف التحف اإلسالمية من نسيج وسجاد وعاج وزجاج ومعادن 

وبللور صخري وأخشاب وغير ذلك، وإزدهرت التجارة في هذه المنتوجات الفنية اإلسالمية التي أقبل على 

وإستعمالها أثرياء األوروبيين لجودتها وإتخذوها مظهراً لغناهم وثرائهم، ودليالً على تمتعهم شرائها 

بالذوق الحسن. ومن الطريف أن بعض هذه التحف إرتبط في أذهان األوروبيين بشئ من القداسة ونسجت 

 حوله األساطير ومن ثم أعتبر تراثاً دينياً مقدساً.

( ونقاب 2( )لوحة Le Baptistére de st. Louisويس )ومن أمثلة ذلك معمودية القديس ل

(Veil( القديسة آن )ANNE 13( وكؤوس القديسة هدويج )المعروف منها حتى اآلن 3( )لوحة  )كأسا

( والتحفة المعـــــروفة 7 -5( وبعض أباريق البللور الصخري وأواني األكوامانيل )لوحات  4)لوحة 

( وكأس 9( )لوحة Luck of  Edenhellالمعروفة بحظ إدينهول )( والكأس 8بعقــــاب بيزا )لوحة 

، (26)( وال تزال بعض الكنائس واألديرة تحتفظ ببعض التحف اإلسالمية كتراث مقدسChaliceالقربان )

ودخل الخط العربي أوروبا أيضاً عن طريق الصناعات التي تفوق فيها العرب وأخذها عنهم األوروبيون 

األحيان انتقال أساليب الصناعة نفسها والزخارف المستخدمة فيها بما في ذلك  إذ استتبع في كثير من

 .(27)الزخرفة بالخط العربي

 
 ( الطشت المعروف بمعمدانية القديس لويس بمتحف اللوفر بباريس2لوحة رقم )

 
ى طراز دمياط ( نقاب القديسة آن فى كنيسة أبت فى بلدة فوكلوز بفرنسا وهو فى األصل نسيج فاطم3لوحة رقم )

 م.1097هـ/490م أو 1096هـ 489
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 ( إبريق من البللور الصخرى )الطراز الفاطمى(5لوحة رقم )             ( كأس من الكؤوس الزجاجية4لوحة رقم )

 اإلسالمية المعروفة بكؤوس القديسة هودبج 

 

     
 

 ( قدر من الخزف األوربي7لوحة رقم )                ( قدر من الخزف األوربي 6لوحة رقم )

 المتأثر بالخزف اإلسالمى )البارللو(                     المتأثر بالخزف اإلسالمى )البارللو(
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 الكأس الزجاجية المعروفة( 9لوحة رقم )                 التحفة البرونزبة المعروفة( 8لوحة رقم )

 م.13هـ/7بحظ إيدنهول )الشام( ق                              الفاطمى(بعقاب بيزا )العصر 

 
هذا ويرجع تأثير الخط العربي في أوروبا إلى عصر مبكر إذ حرص بعض الملوك األوروبيين في 

م على تقليد العمالت اإلسالمية الرائجة والمتداولة آنذاك ، كما يتضح من الدينار الذهبي الذي أمر 8القرن 

 م(.796-757( ملك مرسيه )Offa Rexم )773هـ / 157الملك أوفا عام  بسكه

 
 م محفوظ بالمتحف البريطانى773هـ/ 157دينار الملك أوفا عام ( 10لوحة رقم )

 

ال إله إال / هللا وحده » ( يشتمل على كتابة غير جيدة النقش نصها 10ويالحظ أن هذا الدينار )لوحة 

محمد رسول هللا أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » )بالمركز( و « / ال شريك له 

)كتبت بالحروف  OFFA Rexعلى الوجه ، ومحمد رسول هللا )كتبت بطريقة معكوسة( و« )بالهامش( 

الالتينية بطريقة معدولة( )بالمركز(  وبسم هللا ضرب هذا الدينر سنة سبع وخمسين وميه )بالهامش( على 

( ، والحق أن هذا الدينار يعد تقليدا غير متقن لدينار الخليفة العباسي الثاني أبي 10حة الوجه اآلخر )لو

 OFFAمع إضافة اسم الملك ) –م 773هـ / 157أي عام  –جعفر المنصور الذي تم سكه في نفس العام 
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Rexبات هذا ، وهو األمر الذي دفع بعض العلماء والباحثين إلى القول بأن كتا(28)( بالحروف الالتينية

الدينار تدل صيغتها اإلسالمية الصرفة أنها منقولة دون وعي من دينار إسالمي كان هو نفسه النموذج الذي 

 .(29)سكت منه العملة المسيحية

وأغلب الظن أن الصانع األوروبي الذي ضرب هذا »ويعلق مرزوق على كتابات هذا الدينار بقوله 

دلول هذه الكتابة الكوفيه ولو عرفا ذلك ما نقشا على الدينار هذا الدينار والملك الذي أمر بضربه يجهالن م

 .(30)«النص الذي يتنافر مع عقيدتهما الدينية

غير أن الخط العربي وجد عن وعي على عمالت مسيحية أخرى ترجع إلى عصر النورمان 

م( فقد 1154-1130هـ / 548-525بصقلية ومن أمثلة ذلك العملة التي أمر بسكها الملك روجر الثاني )

الملك روجر ناصر »وعلى بعضها األخر « المعتز باهلل الملك روجر المعظم»لقب على بعضها بـ 

-1154هـ/561-548ومن األمثلة األخرى ربع دينار باسم الملك غليالم األول ملك صقلية )« النصرانية

، ومنها دينار ضرب «الملك غليالم المستعين باهلل»م( جاء على وجهة كتابه بالخط الكوفي نصها 1166

 .(31)م باسم "الهادي بأمر هللا الملك غليالم"1154هـ/ 549المهدية 

ومما له داللته في هذا الصدد أن نشير إلى ما ذكره الرحالة ابن جبير أثناء زيارته لصقلية عام 

ن م( )غليام في نص ابن جبير( م1189-1166هـ/585-561م عن الملك غليالم الثاني )1185هـ / 581

ومن عجيب شأنه المحدَّث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية وعالمته الحمد هلل »أنه كان يتشبه بملوك المسلمين 

 .(32)«حق حمده وكانت عالمة أبيه الحمد هلل شكراً ألنعمه

وهناك نماذج كثيرة من عمالت نورمان صقلية صنعت تقليداً للعمالت اإلسالمية، والحق أن العملة 

 .(33)ة الدينار كان يجد قبوال ورواجاً في أوروبا كعملة لها قيمتها واحترامهااإلسالمية وبخاص

، بل إن البنادقة قاموا بسك (34)وقام الصليبيون بتقليد السكة الفاطمية ثم األيوبية في مصر والشام

ا عليها نقوداً ذهبية نقشت عليها كتابات وآيات قرآنية بالخط العربي؛ فضالً عن التاريخ الهجري وقد أطلقو

 .(35)م13هـ / 7، وظلت متداولة حتى منتصف ق  Byzantini Saracenatiاسم النقود البيزنطية العربية 

ولقد إمتد تأثير الخط العربي إلى توقيعات بعض ملوك أوروبا وعالماتهم واشتملت بعض 

ان المخطوطات األوروبية على وحدات زخرفية مستوحاة من حروف عربية ؛ فضالً عن بعض الصلب

» ومنها صليب من ايرلنده محفوظ بالمتحف البريطاني بلندن يزخرف وسطه كتابة بالخط الكوفي نصها 

 .(36)«باسم هللا 

والحق أن القيمة الزخرفية والجمالية للخط العربي كانت من أهم العوامل التي دفعت الفنانين 

ية وفنونهم التشكيلية؛ وحسبنا أن نشير األوروبيين إلى إدخال هذا الخط في عمائرهم وفي منتوجاتهم التطبيق

وللخط العربي شأن كبير في الزخرفة وال غرو فهو ذو إنسجام »في هذا المقام إلى ما ذكره لوبون بقوله 

عجيب مع النقوش العربية .. وقد بلغ الخط العربي من الصالح للزينة ما كان رجال الفن من النصارى في 

ثرون معه من إستنساخ ما كان يقع تحت أيديهم إتفاقا من قطع القرون الوسطى وفي عصر النهضة يك

الكتابات العربية على المباني المسيحية تزيينا لها سائرين في ذلك مع الهوى ، وقد شاهد مسيولنغيريه 

ومسيوالفوا وغيرهما الشئ الكثير منها في إيطاليا ، ومما شاهده مسيوالفوا في مكان األمتعة من كاتدرائية 

باب مبنى على طراز رسم البيكارين يحيط به أفريز حجري مؤلف من كلمة عربية مكررة عدة  ميالنو

مرات وكتابة عربية حول رأس المسيح المصور فوق أبواب القديس بطرس التي أمر بإنشائها البابا أوجين 

ة الرابع وخطوط كوفية طويلة على قميص القديس بطرس والقديس بولس ومن دواعي أسفي عدم ترجم

 .(37)«هذا الكاتب لهذه الكتابات فلعل الكتابة التي حول رأس المسيح هي كلمة ال إله إال هللا محمد رسول هللا

-1130ومن أشهر المنسوجات المزخرفة بالخط العربي عباءة تتويج روجر الثاني ملك صقلية 

لخط الكوفي بخيوط م إذ يزين حافة هذه العباءة نص عربي منسوج با1133هـ/528م المؤرخة بعام 1154

من ذهب بصيغة " مما عمل بالخزانة الملكية المعمورة بالسعد واإلجالل والكمال والطول واإلفضال 

والقبول واإلقبال والسماحة والجالل والفخر والجمال وبلوغ األماني واألمال وطيب األيام والليالي بال 

د والسالمة والنصر والكفاية بمدينة صقلية سنة زوال وال انتقال بالعز والدعاية والحفظ والحماية ، والسع

 (.11)لوحة  (38)ثمان وعشرين وخمسماية"
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 م1133هـ/528( عباءة التتويج لروجر الثانى المنسوجة فى صقلية عام 11لوحة رقم )

 
هـ /  616كذلك ظهرت السجاجيد اإلسالمية من طراز معين )سجاجيد مسجد عالء الدين بقونية 

عروف منها ثمان سجاجيد( في لوحات بعض المصورين كما هو الحال في لوحات م وعدد الم1219

م( وقد أطلق على هذا الطراز من السجاجيد إسم 1543-1479المصور المشهور هانس هولباين األصغر )

 (. 14-12. )لوحات (39)سجاجيد هولباين

      
 ( سجادة من سجاجيد مسجد13م )لوحة رق           ( سجادة من السجاجيد المعروفة12لوحة رقم )

 عالء الدين فى قونية بتركيا                            بسجاجيد هولباين
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 م16( لوجة فى برلين للتاجر جورج جيز من عمل هولباين القرن 14لوحة رقم )

 
ولعل أغرب ما حدث من تأثيرات الخط الكوفي أنه كان حافزا لتطور الحروف الالتينية فاتخذت 

لية زخرفية وصورت على غرار الحروف الكوفية ورسمت بأسلوب التكرار واإلمتداد والتشبيك والتعقيد ح

ثم إختلطت بعد ذلك الكتابة الالتينية في العصر القوطي بالكتابة الكوفية وأصبح الناس يظنون أنها كتابة 

 .(40)واحدة وظل التمييز بينهما في أوروبا سراً دفيناً طوال خمسة قرون

قد كان هذا الخط في معظم الحاالت مجرد حروف عربية كوفية أو نسخية ال مغزى لها وهو ما ول

)ونسخيسك  Kufesque OR Pseudo - Kuficجعل مايلز يطلق عليها مصطلح كوفيسك 

Naskhesque ( ويقصد بذلك تلك المضاهاة الخالية من المعنى ألشكال وحروف الخط الكوفي )أو

 (.16، 15، لوحتا 1)شكل (41)تكررة والتي تبدو وكأنها كتابة |أو حروف زخرفيةالنسخي( المتراصة والم

 
 ( كنيسة القديس بطرس فى مدينة لوبوجول بمقاطعة هيرو.1شكل رقم )

 زخارف مشتقة من الكتابة الكوفية أو تقليد للخط الكوفى.
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في شكلها العام من بل وحاول بعض الفنانين األوروبيين أن يكتب الحروف الالتينية بصورة تقرب 

صورة الخط الكوفي ونجحت هذه المحاولة وتجلت أروع ما تجلت في الكتابة القوطية على العديد من 

بيوركشير  Fishlakeم وقبر 1399اآلثار األوروبية ومنها ما نشاهده في قبر ريتشارد الثاني بوستمنستر 

 .(42)م1550بنورفولك حوالي  South Acreم وكنيسة 1505

إنتشرت الزخارف المستوحاة من الخط الكوفي في منتوجات الفنون التطبيقية من مختلف  هذا وقد

المواد من أخشاب ومعادن وزجاج ورخام ونسيج وسجاد فضالً عن اللوحات الزيتية والجدارية 

 .(43)والمخطوطات المصورة والكسوات الجصية والمخطوطات المصورة وجلود الكتب

 
 أثر الخزف األوربي بالخزف اإلسالمى ( صحن يوضح ت15لوحة رقم )

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

ويتجلى هذا التأثير في العديد من التحف الخزفية األوروبية )أسبانيا وإيطاليا( من الصحون واألواني 

( وإن كان هذا ال يمنع من وجود تحف خزفية تزينها كتابات  7، 6أو القدور المعروفة بالبارلو )لوحتا 

 .(44)..«العامل  –الناصر ألهله »عربية صريحة ، ومنها على سبيل المثال 

م أي 1141هـ/536ومن اآلثار والتحف التي تزدان بالخط العربي نقش اللغات الثالث المؤرخ بسنة 

خرج أمر الحضرة الملكية المعظمية الرجارية »من عهد ملك صقلية روجر الثاني والنص العربي بصيغة 

العلية أبّد هللا أيامها وأيّد أعالمها بعمل هذه اآللة لرصد الساعات بمدينة صقلية المحمية سنة ست وثالثين 
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وبصقلية أيضا نقوش كتابية بالخطين الكوفي والنسخي بكل من قصر روجر الثاني بمدينة « وخمسماية

بمدينة بالرمو ، ومدخل قصر العزيزة  Pallazzo Abatallمتحف مسينا وهي محفوظة حاليا ب

(Castalla della Zisa( ببالرمو وقصر القبة )Castalla della Cuba)(45). 

وثمة برهان أكثر وضوحا لهذا التأثير الحضاري العربي اإلسالمي ».. ويضيف اتنجهاوزن قائال 

ة في مكان كان المرء يتوقع أن يجد فيه نزوعا والذي يمكن رؤيته في وجود كلمة هللا والسنة الهجري

م ألمه المتوفاه في 1149مسيحيا بارزاً أنه شاهد قبر مكتوب باللغة العربية أقامة الملك غريزانتى سنة 

( صنع Basin، ومن بين التحف التطبيقية حسبنا أن نشير إلى طست )(46)«كنيسة شيدت خصيصا لها

م( وهو يزدان بنقوش كتابية عربية 1324-1359) Hugh iv of Lusignanبرسم ملك قبرص 

 .(47)صريحة

ومن العمائر الدينية المسيحية التي تزدان بزخارف من الخط العربي سقف كنيسة الكابال بالتينا في 

 (.17)لوحة  (48)بالرمو بصقلية

 
 ( السقف الخشبى الذى يغطى الكابال بالتينا فى باليرمو بصقلية17لوحة )

ويعلق فكري « الملك هلل » ات كاتدرائية البوي بوسط فرنسا وتتكرر فيها عبارة ومنها إحدى بواب

أي باإلضافة إلى التأثيرات اإلسالمية العديدة والمتنوعة في  –ونجد فوق هذا كله »على هذه العبارة بقوله 

اتدرائية البوي ، خاتم العروبة واإلسالم مطبوعا على إحدى بوابات ك –البوي والسابق اإلشارة إليها إجماالً 

نحتت على مصراعي هذا الباب الخشبي صور من تاريخ العذراء وسجلت على كل لوحة منها كتابة التينية 

تفسر الصور المنحوتة ، وأعد لكل مصراع إطار يدور حوله تنحصر بداخله هذه اللوحات المصورة وزين 

الحلية ال تقتصر على العنصر الزخرفي هذان اإلطاران بحلية زخرفية مقتبسة من الخط الكوفي ولكن هذه 

مثلما إقتبس في الفن المسيحي عامة ، والذي كانت الحلية فيه تتكون من رسوم مقتبسة من حرفي األلف 

والالم خلقها إرتقاء الخيال ولم تنتظم في ألفاظ أما في البوي فإن إطار باب العذراء يسجل جملة عربية 

تجري هذه الجملة حول اإلطار وتتكرر بانتظام حول كل مصراع  واضحة المعنى وهي الملك هلل ةمقروء

ورغم وضوح قراءة عبارة الملك هلل إال أن كولفان يفاجئنا في أواخر القرن  (49)«من مصراعي الباب.....

العشرين المنصرم بأن تلك الكتابة غير مقروءة ألن المزخرف كان قليل المعرفة بالكتابة العربية الزخرفية 

ثم ».. ك فهو يؤكد أن كاتدرائية البوي المشهورة توضح أكثر التأثيرات اإلسالمية ويضيف قائالً ؛ ومع ذل

ً بأحرف عربية )كوفية  ً مؤطراً مزخرفا نكتشف مشدوهين على مصراعي أحد األبواب القديمة شريطا

ا الباب الشهير ؛ ومنه(50)..«مزهرة تعود إما إلى عصر الخالفة األموية باألندلس أو إلى العصر الفاطمي 

 .(51)بكنيسة القديس بطرس بالفاتيكان والذي يحتشد بالكتابات العربية على مصراعيه
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ومنها كنيسة القديس خرالمبوس في كالماتا باليونان وبها زخارف مستوحاه من الخط الكوفي تنم عن 

اسم هللا بحيث صورة من أبدع اإلبتكارات المسيحية لهذه الزخارف إذ نسقت أطراف األلف والالم من 

 يتكون منها شكل الصليب اإلغريقي المتساوي األضالع .

تزينه دائرة زخرفية من  Canossaومن أمثلة اإلقتباس البديعة في إيطاليا باب مقبرة مدينة كانوسا 

بأسبانيا وفي دير مواساك  Oviedoالخط الكوفي المورق، ومنها إفريز في مذبح من كنيسة أفييدو 

 (.1)شكل  Saints – Pierre de Reddes.(52)دوا وكنيسة القديس بطرس في ردوكاتدرائية بور

هذا ولم يقف أثر الفن اإلسالمى عامة وفن الخط العربى خاصة عند حد العمارة والفنون األوروبية 

فحسب، وإنما انتقل هذا األثر كذلك الى الواليات المتحدة األمريكية التى تعد امتدادا طبيعيا للغرب 

بى، حيث ال تزال توجد تأثيرات الفن اإلسالمى فى العديد من العمائر المسيحية واليهودية فى األورو

أمريكا وهو ما تناولته بالبحث والدراسة والتحليل رسالة دكتوراه حديثة تحت إشرافنا للباحث/ وائل احمد 

مريكية تطبيقا على خطاب وموضوعها "التأثيرات اإلسالمية على بعض العمائر فى الواليات المتحدة األ

.، غير أن ما يعنينا من تلك التأثيرات فى دراستنا (53)سان فرانسيسكو" –شيكاغو  –نماذج فى نيويورك 

هذه هو ما يتعلق باثر الخط العربى وهو ما تعكسه األدلة األثرية الباقية فى أمريكا ومن أمثلتها : محفل 

م، المعروف حالياً باسم مسرح 1917فرانسيسكو  م، ومحفل اإلسالم بسان1913-1912المدينة بشيكاغو 

من سورة التوبة،  18حيث نشاهد بعض اآليات القرآنية ومنها جزء من اآلية  Alcazar Theatreالكازار 

سورة الحجر بمحفل اإلسالم، وشعار )ال غالب إال هللا( مكتوبة بخط الثلث  46فى محفل المدينة، وآية 

ة اسم المهندس )توماس باترسون روس(، بشكل مكرر على واجهة (؛ فضالً عن كتاب19-18)لوحتا 

المحفل بحروف عربية بصيغة  )روس مهندس(، وال شك أن هذه النقوش الكتابية ومعها النقوش الزخرفية 

فى هذين المحفلين إنما تعكس بقوة اثر قصر الحمراء فى غرناطة بنقوشه وزخارفه على العمارة األمريكية 

 .(54)م المنصرم20م وأوائل القرن الـ  19الفى أواخر القرن 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 / "وال غالب إال هللا"18تفاصيل الزخرفة الكتابية سورة التوية  -( محفل المدينة19)لوحة رقم  
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األوروبية خالل عصر النهضة فقد حرص العديد كذلك ظهر أثر الخط العربي في الفنون التشكيلية 

 من الفنانين والمصورين على استخدام الخط العربي )الكوفي أو النسخي(

( ، أما فيروكيو فقد 20)لوحة  (55)في أعمالهم ومن بينهم بيزانلو وجنتيلي دافبريانو ، وجيوتو وفيليبوليبي 

 في البارجيلو  استخدم الخط العربي في تمثاله البرونزي داود المحفوظ

 (56)في فلورنسا وذلك على هيئة أشرطة من الخط النسخ المملوكي تزخرف حواف الثوب الذي يرتديه داود

 ( . 21)لوحة 

 

 
 

 ( استخدام الحروف العربية فى الزخرفة األوروبية . 20لوحة )

 ( صورة مكبرة لجزء منه يرى فيه حروف عربية بالوشاح الذى تحمله المالئكة. 1) 

 م بفلورنسا. 1447-1441( المنظر الرئيسى من لوحة تتويج العذراء للمصور فراليبوليبى 2)
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 ( تمثال داود من البرونز فى البارجيلو فى فلورنسة21لوحة رقم )

 من عمل أندريا فيرو كيو وعلى حافة ردائه زخارف مستمدة من الكتابة العربية 
 Ciyteauxطوطات األوروبية ومنها مخطوطات كذلك كان للخط العربي دوره الزخرفي في المخ

التي يزخرفها وحدات زخرفية مستوحاة من حروف عربية، ومنها كتاب قداس في مكتبة مانتوا بإيطاليا 

 زينت هوامشه بزخارف كوفية.

وتقابلنا الزخارف المشتقة من الكتابة الكوفية في إنجيل ونشستر وهو المخطوط الذي كان هنري 

 .(57)جابهالثاني يخصه بإع

وال تفوتنا اإلشارة إلى تلك الكراسات التي تشتمل على رسوم ودراسات الفنانين األوروبيين وحسبنا 

أن نشير في هذا المقام إلى كراسة فيالردي المحفوظة في متحف اللوفر والتي تنسب إلى الفنان اإليطالي 

عز »خط الثلث المملوكي نصها م( ومن أوراق هذه الكراسة ورقة تشتمل على كتابة بال15بيزانلو )ق

ومن الواضح أن هذا النقش الكتابي منقول « نصره ]ز  [لموالنا السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ عـ 

-1412هـ/824-815بشئ من الدقة من مشكاة زجاجية مملوكية باسم السلطان الملك المؤيد شيخ )

نفسه في حين يرجح آخرون أنها من عمل أحد م( ، وينسب بعض العلماء هذه الورقة إلى بيزانلو 1421

، ومن المعروف أن البندقية إشتهرت بتقليد التحف الزجاجية المموهة (58)م15فناني البندقية في القرن 

-1467هـ/901-872بالمينا ومن أمثلتها مشكاة باسم السلطان المملوكي الجركسي األشرف قايتباي 

القاهرة ، ولعلها من صناعة مصانع الزجاجي البندقي في م وهي محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي ب1495

 ( . 22.)لوحة (59)مورانو
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 ( مشكاة من صناعة البندقية باسم السلطان قايتباى22لوحة )

 

وبعد هذا غيض من فيض وقليل من كثير مما يمكن أن يكتب حول أثر القيمة الجمالية والزخرفية 

األدلة األثرية الباقية والمعروفة حتى اآلن، وهو ما يجب أن  للخط العربي في الفنون األوروبية فى ضوء

تفرد له المزيد من البحوث والدراسات التحليلية المتعمقة ولكن حسبنا أن نشير في نهاية هذا البحث إلى أنه 

كان من تقدير الغربيين للخطوط الشرقية بعامه والقيمة الجمالية والزخرفية للخط العربي بخاصة أن 

عة الخط في الغرب قسما من أقسام التصوير وصار الخط صورة تتذوق لجمالها بصرف صارت صن

 .(60)النظر عن مضمونها

كذلك كان للخط العربي تأثيره الهام في الفنانين األوروبيين في العصر الحديث ومنهم بأول كلي 

 تعالى. ، وهو ما سوف نعود إليه في دراسة الحقة بمشيئة هللا(61)وكارل جورج هوفر وغيرهم
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 حواشي البحث

                                                 
1

 ر له بإذن هللا دكتور ممدوح درويش مصطفي االستاذ بكلية االداب جامعة المنيابين المغفونشرهذا البحث  في ذكري تأ - 
(2)

؛ في تراثنا العربي اإلسالمي ،  90-86م( ، ص1968الطويل ، توفيق ، العرب والعلم في عصر اإلسالم الذهبي ، القاهرة ) 

 . 61-58م( ، ص1985الكويت )
(3)

 . 257م(، ص1955أحمد ، محمد خلف هللا  ، الثقافة اإلسالمية والحياة المعاصرة ، بحوث ودراسات إسالمية ، القاهرة ) 
(4)

جولد شتاين ، توماس ، المقدمات التاريخية للعلم الحديث ، من اإلغريق القدماء إلى عصر النهضة ، ترجمة أحمد حسان عبد  

 . 144-109م(  ، ص2004، القاهرة ) 2؛ ط 144-109، ص م(2003الواحد، الكويت )
(5)

 2م( ، ط1936، القاهرة ) 1جيوم ، الفرد ، الفلسفة واإللهيات ، ترجمة وتعليق توفيق الطويل ، ضمن كتاب تراث اإلسالم ، جـ 

 . 323م( ، ص1983، )
(6)

أوروبا عامة وبالنسبة للمدن األوروبية ومكانتها  م ، هي فترة العصور المظلمة في1000-476كانت الفترة الواقفة بين عامي  

وما صاحبها من تدهور في التجارة والصناعة وغير ذلك ؛ نسيم ، جوزيف ، تاريخ العصور الوسطى األوروبية وحضارتها ، 

 . 221م( ، ص1987) 2بيروت ، ط
(7)

 . 62الطويل، في تراثنا ، ص 
(8)

؛ وعن أهمية هذا المعبر انظر ، عاشور ،  305م( ، ص1985س ، اإلسكندرية )سالم ، في تاريخ وحضارة اإلسالم في األندل 

م( ، 1996؛ المال ، أحمد على ، أثر العلماء المسلمين في الحضارة األوروبية ، بيروت ) 53-49المدنية اإلسالمية ، ص

م( ، 1983ين ، القاهرة )؛ وات ، مونتجومري ، فضل اإلسالم على الحضارة الغربية، ترجمة حسين أحمد أم 130-126ص

-67م( ، ص1972؛ القاضي ، مختار ، أثر المدنية اإلسالمية في الحضارة الغربية ، القاهرة ) 45-43،  25-23،  11-8ص

صفحة( ؛ 96م( ، )2004؛ أبو خليل ، شوقي ، علماء األندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة األوروبية ، دمشق ) 80

؛ غوميز ، مارغريتا لوبيز ،  51-47م( ، ص1960ر العرب على الحضارة األوروبية ، القاهرة )مظهر ، جالل، مآث

،  2إسهامات حضارية للعالم اإلسالمي في أوروبا عبر األندلس ، ضمن كتاب الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس ، جـ

م ، دراسة 1492-711هـ/897-92سياسي ؛ مكي ، محمود ، تاريخ األندلس ال 1481-1477م( ، ص1999) 2بيروت، ط

ً ، جـ ؛ تتنج، أنتوني ، العرب انتصاراتهم وأمجاد اإلسالم ،  150-55، ص 1شاملة ، ضمن الموسوعة المشار إليها سابقا

 . 212-207م( ، ص1974ترجمة راشد البراوي ، القاهرة )
(9)

؛ رسالن ، عبد المنعم، الحضارة  56-53المية ، صعن تاريخ صقلية اإلسالمية وأهميتها أنظر ، عاشور ، المدنية اإلس 

؛ غانم ، حامد زيان، تاريخ الحضارة اإلسالمية في صقلية  25-17م( ، ص1980اإلسالمية في صقلية وجنوب إيطاليا ، جده )

القة الجندي ، جمعة محمد مصطفى ، ع م( ، )وهو من الكتب المهمة في هذا الشأن(؛1977وأثرها على أوروبا ، القاهرة )

تورمان صقلية بالقرى اإلسالمية في شمال إفريقية  خالل القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميالدي ، حوليات اآلداب 

صفحة( ؛ المدني ، أحمد توفيق ، 112م( ، )2003-2002، الكويت ) 23، الحولية  194والعلوم االجتماعية ، الرسالة 

م( ؛ مورينو ، ماتينو ماريو ، المسلمون في صقلية ، بيروت 1969، الجزائر )المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا

م( ، أحمد ، عزيز ، تاريخ صقلية 1990م( ؛ الطيبي ، أمين توفيق ، دراسات في تاريخ صقلية اإلسالمية ، ليبيا )1968)

يل ، المكتبة العربية  الصقلية ، م( أماري ، ميخائ1980اإلسالمية ، ترجمة أمين توفيق الطيبي، طرابلس الغرب ، تونس )

صفحة( ؛  740، د ت ) 2م( ، بيروت ، دار صادر ، ط1857نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع ، ليبسك )

م( ؛ الدوري، تقي الدين ، صقلية 1959؛ عباس ، إحسان ، العرب في صقلية ، القاهرة ) 214-212تتنج، العرب ، ص

م(؛ محمد ، عمر يحيى ، السياسة الفاطمية في صقلية وجنوب إيطاليا ، وقائع 1980لمتوسط ، بغداد )وعالقتها بدول البحر ا

 . 35-5م( ص2005تاريخية ، مركز البحوث والدراسات التاريخية ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة )يناير 
(10)

،  189، 1لبحر األحمر المتوسط ، ص؛ لويس ، القوى البحرية والتجارية في حوض ا 32-29وات ، فضل اإلسالم ، ص 

؛ عطية ، عزيز سولاير، الحروب الصليبية وتأثيرها  177-175؛ القاضي ، أثر المدنية اإلسالمية ، ص 266-271،  191

؛ اليوسف ، عبد القادر أحمد ، العالقات بين الشرق  194-150م( ص1990على العالقات بين الشرق والغرب ، القاهرة )

؛ ديل ، شارل ، البندقية  264-259م( ، ص1969رنين الحادي عشر والخامس عشر ، صيدا، بيروت )والغرب بين الق

صفحة( ؛ عاشور ، فايد  252م( ، )1947جمهورية ارستقراطية ، ترجمة أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق إسكندر ، القاهرة )

صفحة( ؛ نسيم ،  336م( ، )1980وبي ، القاهرة )حماد ، العالقة بين البندقية والشرق األدنى اإلسالمي في العصر األي

م(  ؛ عبد النبي ، 1971جوزيف ، عالقات مصر بالممالك التجارية اإليطالية في ضوء وثائق صبح األعشى ، اإلسكندرية )

صفحة( ؛ 257م(، )2001ناجال محمد، مصر والبندقية ، العالقات السياسية واالقتصادية في عصر المماليك ، القاهرة )

 159-101ص= =م( ،1988) 2، الكويت ، ط1غابربيلي ، فرانشيسكو، اإلسالم في عالم البحر المتوسط ، تراث اإلسالم ، جـ

ضمن كتاب التأثير العربي في  ؛ أبو العافية، داود ، دور التجارة في االتصال اإلسالمي/ المسيحي خالل العصور الوسطى،

؛ كونستيل ، أوليفيا ريمي، التجار  42-15م(، ص1999قاسم ، القاهرة )أوروبا العصور الوسطى ، ترجمة قاسم عبده 

 . 1086-1063، ص2المسلمون في تجارة األندلس الدولية ، ضمن كتاب الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس، جـ
(11)

، أثر المدنية اإلسالمية ،  ؛ القاضي 60-56م( ؛ المدنية اإلسالمية ، ص1971عاشور ، الحركة الصليبية ، جزءان ، القاهرة ) 

صفحة( ؛ الحويري ، محمود محمد ، األوضاع الحضارية في بالد الشام  272؛ عطية ، الحروب الصليبية ، ) 174-171ص

صفحة( ؛ العريني ، السيد الباز ، الشرق األوسط  292م( ، )1979في القرنين الثاني عشر والثالث من الميالد ، القاهرة )

أجزاء ، ترجمة السيد الباز العريني  3م( ؛ رنسيمان ، ستفن  ، تاريخ الحروب الصليبية ، 1963ة ، القاهرة )والحروب الصليبي

م( ؛ حالق ، 1967، ) 4م( ؛ باركر ، أرنست، الحروب الصليبية ، ترجمة العريني ، بيروت ، ط1969-1967، بيروت )
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م( ؛ لويس ، برنارد ، السياسة 1986وسطى ، بيروت )حسان ، العالقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور ال

؛ اليوسف ، العالقات بين الشرق والغرب ،  277-270م( ، ص1988، ) 2، ط 1والحرب ، ضمن تراث اإلسالم ، جـ

 ؛ 264-262،  230-213، 188-155ص
- Holt, P.M., The Age of the Crusades, Longnan, London and New York, thirel Published, 1989 . 

(12)
؛ بيرنيت ، تشارلز 87-83؛ فضل اإلسالم  ، ص 178؛ القاضي ، أثر المدنية ، ص 67-60عاشور ، المدنية اإلسالمية ، ص 

،  2، حركة الترجمة من العربية في القرون الوسطى في أسبانيا ، ضمن كتاب الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس ، جـ

الالتينية ، ضمن كتاب فضل العرب في الطب على = =مال ، الطب العربي في أوروبا ؛ السامراني ، ك 1475-1439ص

رضوان ، العلوم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العالمية ،  ؛ على ، سيد 95-83م( ، ص1989الغرب ، بغداد )

النجار ، زغلول ، الدفاع ، ؛  218-209؛ الطويل ، في تراثنا العربي اإلسالمي ، ص 120-107م( ، ص1987) ،الرياض

م( ، 1988على ،  إسهام علماء المسلمين األوائل في تطور علوم األرض ، الرياض ، مكتب التربية العربي لدول الخليج )

 . 22-20ص
(13)

 . 432جرونيباوم ، حضارة اإلسالم ، ص 
(14)

 . 496-495، ص 2أوغلي ، الدولة العثمانية ، جـ 
(15)

 . 159-158عالم البحر المتوسط ، صغابريبلي ، اإلسالم في  
(16)

حسبنا أن نشير هنا إلى تلك القائمة التي أوردها البروفسور كريزول عن أثر العمارة والفنون اإلسالمية في الغرب،  

 ؛ 1326-1297ص
- Creswell, K. A. C., Abibliography of the Architecture, Arts and Crafts of islam to I st jan, 1960, A. U. C. 

(1961) , PP. 1297-1326 . 
(17)

 ومن هذه الدراسات الرائدة التي تناولت أثر الخط العربي في فنون أوروبا، على سبيل المثال؛ 
- Langperier, A., Lemploi des Caractères arabes dans L,ornamentation chez les Peuples chretiens 

d'accident, Revue Archeologique,IIe anné, 1846, No. 2, PP. 696-706., No. 3, PP. 406-411., 

 )إستخدام الحروف العربية في الزخرفة لدى الشعوب المسيحية في الغرب( ؛
- Soulier, G, Les Caractéres Coufique La Peinture Toscane, Gazette des Beaux-Arts, 66e ANNée, 1er 

Semestre, Paris, 1924, PP. 347-358., 

 ف الكوفية في التصوير التوسكاني( ؛)الحرو
- Christie, A.H., The development of Ornament From Arabic Script, Burlington Magazine vol, XL, 1922, 

PP. 287-292., Erdmann, K., Arabische Schriftzeichen als Ornamente in der abendlandischen Kunst des 

Mittelalters, Akademie der wissenschaften und der Literatur in Mainz, 1953, PP. 467-513, with 150 Figs., 

 )الحروف العربية واستخدامها الزخرفي في الفن الغربي خالل العصور الوسطى( ؛
- Jairazbhoy, R.A., the decoratine use of Arabic Lettering in the west, the Islamic Review, November, 

1956, PP. 23-29.,              

م وذلك في 1965، نيويورك « التأثيرات الشرقية في الفن الغربي»)وقد أعاد المؤلف نشر هذا البحث ضمن كتابه الموسوم بـ  

، العدد  15، وقد تمت ترجمة هذا البحث من قبل كاظم سعد الدين ونشر في المجلد  79-68الفصل الثالث من الكتاب ص ص 

؛ جون بكويث، أثر الفن اإلسالمى فى الفن الغربى الوسيط، مجلة (130-123م ، ص1986لة المورد ، بغداد شتاء ، من مج 4

 .68- 55م(، ص ص 1960، الجامعة األمريكية فى بيروت، آذار )1، ج 13األبحاث ، السنة 
(18)

هـ/ أول 1352ذي الحجة  17،  6، جـ 42ة الهواري ، حسن محمد ، أثر الفن اإلسالمي في الحضارة العالمية ، الهالل ، السن 

،  93؛ حسن ، زكي محمد ، أثر الفن اإلسالمي في فنون الغرب ، مجلة الرسالة ، العدد  680-673م ، ص1934أبريل 

هـ/ 1358شعبان  26،  41؛ أثر الفنون اإلسالمية في بولندة  ، الثقافة ، السنة األولى ، العدد  618-615م ، ص1935القاهرة 

م ، 1946؛ تراث الفنون اإلسالمية في البلقان وأوروبا الوسطى ، الكتاب ، أغسطس  2013-2009م ، ص1939أكتوبر  10

؛ أطلس الفنون الزخرفية  678-655م( ، ص1981) 2م ، بيروت ، ط1948، ، القاهرة 1، فنون اإلسالم، ط 553-545ص

؛ فنون ؛ فكري ، أحمد ، ما شاء هللا ،  977-966، أشكال  م(1981، بيروت ) 2م( ، ط1956والتصاوير اإلسالمية، بغداد )

؛ التأثيرات الفنية اإلسالمية العربية على الفنون  576-569م( ، ص1946، يناير ) 4، العدد  1الكاتب المصري ، مجلد 

كتاب أثر ؛ )هذا وقد أعيد نشر هذا البحث ضمن  94-67م ، ص1967، بغداد  2-1، جـ 23األوروبية ، مجلة سومر ، مج

م ، وذلك في الفصل الثالث من الكتاب تحت عنوان : في 1987القاهرة  –العرب واإلسالم في النهضة األوروبية ، يونسكو 

 ( ؛414-371العمارة والتحف الفنية ، ص ص
- Fikry, A., L' Art Roman du puy et les Influences Islamiques, Paris (1934), PP. 341, With 61 plates and 

118 figs . 
(19)

،  2ط ،2اتنجهاوزن، ريتشارد ، أثر فنون الزخرفة والتصوير عند المسلمين على الفنون األوربية ، ضمن تراث اإلسالم، جـ 

 443م(،ص1988الكويت )
(20)

 200-199؛ الفن اإلسالمي ، تاريخه وخصائصه، ص 180-179م ، ص 1980مرزوق ،  قصة الفن اإلسالمي ، القاهرة  
(21)

 . 442 – 441جهاوزن ، أثر فنون ، صاتن 
(22)

 . 438اتنجهاوزن ، أثر فنون ، ص 
(23)

 657 -655، فنون اإلسالم، ص 548-546، تراث الفنون اإلسالمية ، ص 2013-2009حسن ، أثر الفنون اإلسالمية ، ص 

، 
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- Mankowski, T., Influence of Islamic Art in Poland, Ars Islamica ,vol II , (1935) PP.93-117 ., with illus 

and 17 plates. 
(24)

كوفية قديمة تكتشف فى السويد وفيما وراء المنطقة القطبية من اسكندناوية، مجلة  إسالميةالنقشبندى، السيد ناصر ، نقود  

 ؛ الباشا ، حسن ، أثر الخط العربي في الفنون األوروبية ، ضمن كتاب222-221، ص ص 1955، بغداد 11سومر، العدد 

، بيروت  3، موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية ، مج 111-109م( ص1968حلقة بحث الخط العربي ، القاهرة )

، العدد  15؛ السامرائي ، عبد الجبار محمود، أثر الخط العربي في الفن األوروبي ، المورد ، المجلد  223-222م ، ص1999

زن ، ريتشارد ، أثر فنون الزخرفة والتصوير عند المسلمين على الفنون ؛ اتنجهاو 104م( ، ص1986، بغداد )شتاء  4

، ترجمة حسين مؤنس وإحسان صدقي العمد ، مراجعة فؤاد زكريا ، عالم  2األوروبية ، ضمن كتاب تراث اإلسالم ، جـ

وأثرها في أوروبا في  ؛ الطيبي ، أمين توفيق ، النقود العربية انتشارها 440-439م( ، ص1988) 2المعرفة ، الكويت ، ط

م ، 1981القرون الوسطى ، ضمن كتاب دراسات بحوث في تاريخ المغرب واألندلس ، الدار العربية للكتاب ، طرابلس الغرب 

 ؛ ولمزيد من التفاصيل عن هذه العمالت انظر:  324-322ص
- ALLAN, J., OFFA'S IMITATION OF AN ARAB DINAR, the Numismatic Chronicle and Journal of the 

Royal Numismatic Society, Fourth Series, vol XIV, London – Paris, 1914, PP. 77-89, Figs 1-4 ., 

Stenberger, M., Die schatzfunde Gotlands der wikingerzeit, stockhot;, (1958), Miles, G. C., Bomone de 

Barceline, vol 2, Paris, (1962), PP. 683-693, the coinage of the Umayyads of Spain, New York, (1950), 

PP. 539-540 . 
(25)

؛ رمضان ، عاطف منصور ، النقود اإلسالمية وأهميتها في  334-332،  329-327،  321الطيبي ، النقود العربية ، ص 

 . 380-373م( ، ص2008دراسة التاريخ واآلثار والحضارة اإلسالمية ، القاهرة )
(26)

؛ الفن اإلسالمي واآلثار اإلسالمية ، ضمن كتاب الشرق األدنى  472-471،  469،  467-466تنجهاوزن ، أثر ، صا 

مجتمعه وثقافته ، أشرف كويلرينج ، ترجمة عبد الرحمن محمد أيوب ، مراجعة أبو العال عفيفي ومحمد محمود الصياد ، سلسلة 

؛ )ومن الجدير بالذكر أن  32-30م ، ص2002مكتبة األسرة  2، ط 24-21م( ، ص1957، القاهرة ) 116األلف كتاب العدد 

ترجمة محمد مصطفى زيادة، ونشرت « الفنون واآلثار اإلسالمية»هذا البحث األخير ألتنجهاوزن له ترجمة أخرى بعنوان 

ري وراجعه محمد مؤلفين وقد أشرف على جمعه وتحريره مجيد خدو ضمن كتاب الشرق األوسط في مؤلفات األمريكيين لعدة

( ؛ كريستي ، الفنون اإلسالمية الفرعية وتأثيرها في الفنون األوروبية ، ضمن 65-63م ، ص1953مصطفى زيادة ، القاهرة 

؛ مرزوق ، محمد عبدالعزيز  93-92،  26-25م ، ص1984،  2كتاب تراث اإلسالم ، ترجمة زكي محمد حسن ، سوريا ، ط

؛ ديماند ، م.س ، الفنون 200-199،  141،  121-120م ، ص1965صه ، بغداد ، الفن اإلسالمي ، تاريخه وخصائ

؛ الباشا ، حسن ، 236م( ، ص1982، القاهرة ) 3اإلسالمية ، ترجمة أحمد محمد عيسى ، مراجعة وتقديم أحمد فكري ، ط

بوت ، الفن اإلسالمي ، ؛ رايس ، دافيد تال 353-343م، ص1970البللور الصخري ، ضمن كتاب القاهرة ، مؤسسة األهرام 

،  94،  93،  90، أشكال  151-150،  108-105،  102-100م، ص1977ترجمة منير صالحي األصبحي ، دمشق 

، لوحة  82-81م ، ص1998القاهرة  –؛ وارد ، راشيل ، األعمال المعدنية اإلسالمية ، ترجمة ليديا البريدي ، دمشق  138

لمعادن اإلسالمي ، ترجمة وتقديم الصفصافي أحمد القطوري ، المشروع القومي ؛ صوي ، أولكر أرغين ، تطور فن ا 50

في الفن  ؛ كولفان ، لوسيان ، تأثيرات الفن العربي اإلسالمي 399-394م، ص2005، القاهرة  973للترجمة ، العدد 

 ؛  325-324م ، ص1995، الكسو ، تونس  2الروماني بفرنسا ، ضمن كتاب الفن العربي اإلسالمي ، جـ
- Volbach, W.F., Reliquie et Reliquiari Orientali in Roma, Bolletino d' Art, vol XXX, 1937, PP. 347-348 . 

- Rice, D.T., Le Baptistére de st. Louis, Paris, Les editions du chêne, 1953; Islamic Art, London (1984) , 

PP. 90-91 , 93-95, 137-138 , Figs 90, 93-94, 137., Grube, E. The World of islam , PP. 61, 68-69., Ward, 

R, Islamic Metalwork, London, (1999), P. 65-66 Pl 50., 

- Atil, E., Renaissance of islam Art of the Mamluks, Washington, 1981, PP. 76-78 . 
(27)

 .224-223، ص 3والفنون اإلسالمية ، مج ؛ موسوعة العمارة واآلثار 112-111الباشا ، أثر الخط ، ص 
(28)

ALLAN, OFFA'S imitation, PP. 79-89, Fig 2-3. 
(29)

 . 109؛ السامرائي ، أثر الخط ، ص 225، ص 3، موسوعة مج 114الباشا ، أثر الخط ، ص 
(30)

 . 123، مكانة الفن اإلسالمي بين الفنون ، ص 210مرزوق ، الفن اإلسالمي ، ص 
(31)

، العبيدي ، اآلثار العربية اإلسالمية ،  109، السامرائي ، أثر ، ص 225، ص 3، موسوعة ، مج 114ر ، صالباشا ، أث 

 . 377-376؛ رمضان ، النقود اإلسالمية ، ص 480ص
(32)

؛ آماري ، ميخائيل ، المكتبة الصقلية  414م( ، ص1992) 2ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، تحقيق حسين نصار ، القاهرة ، ط 

 . 84-83، دار صادر ، د.ت ، ص 2م( ، بيروت ، ط1857يبسك )، ل
(33)

 . 226-222، ص 3؛ موسوعة ، مج 114-109الباشا ، أثر الخط العربي في الفنون األوروبية ، ص 
(34)

صفحة فضالً عن اللوحات(؛ فهمي ،  294م( ، )1996النبراوي ، رأفت محمد ، النقود الصليبية في الشام ومصر ، القاهرة ) 

بد الرحمن ، النقود الصليبية تحت تأثير النقود اإلسالمية في الشرق العربي ، مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، ع

 . 298-277هـ( ، ص1402/1403السنة السادسة، العدد السادس )
(35)

الحضارة األوروبية، مجلة ؛ أثر التراث اإلسالمي في  79م ، ص1962فهمي ، النقود العربية ماضيها وحاضرها ، القاهرة  

؛  81-77،  37-22؛ النبراوي ، النقود ، ص 22م( ، ص1966، القاهرة ) 2، العدد  6مرآة العلوم االجتماعية ، السنة 

 . 378رمضان ، النقود اإلسالمية ، ص
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(36)

؛  109،  105، ص؛ السامرائي ، أثر الخط العربي  226، ص 3، موسوعة ، مج 115-114الباشا ، أثر الخط العربي ، ص 

؛ يونس ، عيد سعيد ، تأثير الفن اإلسالمي على فنون أوروبا في العصور الوسطى ، مجلة  477-476العبيدي ، اآلثار ، ص

 . 103م ، ص1997هـ/ يونيو 1426، الجماهيرية الليبية ، صيف  25، السنة  6الثقافة العربية ، العدد 
(37)

 . 531م( ، ص2000) 2عادل زعيتر ، القاهرة ، ط لوبون ، غوستاف ، حضارة العرب ، ترجمة 
(38)

 408، في العمارة ، ص 92؛ فكري ، التأثيرات ، ص 128؛ مكانة الفن اإلسالمي ، ص  204مرزوق ، الفن اإلسالمي ، ص 

ليا ؛ رسالن ، عبد المنعم ، الحضارة اإلسالمية في صقلية وجنوب إيطا 156، شكل  173-172؛ رايس ، الفن اإلسالمي ، ص

؛ هونكه ، زيغريد ، شمس العرب تسطع على الغرب ، ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي ،  91-86م( ، ص1980، جدة )

 ؛ 575،  410-409م ، ص2000راجعه ووضع حواشيه مارون عيسى الخوري ، بيروت 
- Grube, The World, P. 26., Rice, Islamic Art, PP. 172-173, Fig, 156., 

(39)
؛ السامرائي ، 119؛ أثر الخط ، ص 116، ص 3الفن اإلسالمي في صور هولباين ، ضمن موسوعة العمارة ، مجالباشا ،  

؛ ولمزيد من التفاصيل 300؛ ديماند ، الفنون اإلسالمية ، ص 505؛ العبيدي ، اآلثار العربية ، ص 107أثر الخط العربي ، ص

ة انظر، صالح العبيدى، المنسوجات والسجاجيد العربية اإلسالمية عن قطع النسيج والسجاد األوروبية المتأثرة باإلسالمي

؛ أحمد دقماق، 84- 77م(، ص ص 1990، العدد األول ، بغداد )ربيع 19وأثرها فى الفنون األوروبية، مجلة المورد، مج 

ات فى العالم عبر العصور، الكتابات العربية المقلدة فى األندلس، ضمن أبحاث المنتدى الدولى األول للنقوش والخطوط والكتاب

 .160، 131-127م(، ص ص 2007مكتبة األسكندرية )
- Grube,  The world of islam, P.50,120 .                                                          

(40)
 . 405، في العمارة والتحف الفنية ، ص 90فكري ، التأثيرات ، ص 

(41)
Miles, G.C., BYZANTIUM and the Arabs Relations in Crete and the Aegean Area, at Dumbarton Oaks 

Papers, vol XVIII, 1964, PP. 20-32; 

شكالً ولوحة ؛ فضالً عن بعض األشكال  94)ومما له داللته أن هذا البحث يعد من الدراسات التحليلية المتعمقة ، وقد زوده مايلز بـ 

ثم فهو يفتح أفاقا واسعة ومجاالً جديداً للدراسة للباحثين بلغة الضاد حول أثر الفن اإلسالمي في التي تتخلل المتن نفسه ؛ ومن 

 .1حاشية  442م( ؛اتنجهاوزن ، أثر ، ص14هـ / 8هذه المنطقة قبل القرن 
(42)

تعمال ؛ جيزار بهوي ، اإلس 209؛ مرزوق ، الفن اإلسالمي ، ص 72، شكل  158،  156كريستي ، تراث اإلسالم ، ص 

 . 128الزخرفي ، ص
(43)

 .170-126؛ أحمد دقماق ، الكتابات العربية المقلدة، ص ص  227-226، ص 3الباشا ، موسوعة ، مج 
(44)

 إبراهيم ، جمال عبد الرحيم ، بعض التأثيرات الفنية المملوكية على الخزف اإليطالي خالل القرنين 

صرين المملوكي والعثماني ، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة م ، ضمن كتاب المجتمع المصري في الع15-14هـ /8-9 

 . 8لوحة  490م( ، ص2007)
(45)

 . 31-27، لوحات  82-72رسالن ، الحضارة اإلسالمية في صقلية وجنوب إيطاليا ، ص 
(46)

 .44صم ، 1974اتنجهاوزن ، فن التصوير عند العرب ، ترجمة وتعليق عيسى سلمان وسليم طه التكريتي ، بغداد  
(47)

 ؛  139وارد ، األعمال المعدنية اإلسالمية ، ص 
- Rice, D.T, Arabic Inscriptions on a Brass Basin Made for Hugh iv of Lusignan, in studi orientalistici in 

onore di giorgio Levi della vida, vol, 2 , Rome, Istituto Per I, Oriente, 1956, PP. 390-402., Ward, Islamic 

Art, P116., 
(48)

؛ العبيدي ، اآلثار العربية ،  106-105؛ السامرائي ، أثر ، ص 228-227، ص 3؛ موسوعة ، مج 116الباشا ، أثر ، ص 

؛  177؛ رايس، الفن اإلسالمي ، ص 72؛ رسالن ، الحضارة اإلسالمية في صقلية ، ص 104؛ يونس ، تأثير ، ص 477ص

 ؛  44د العرب ، صاتنجهاوزن ، فن التصوير عن
- Grube, the world of islam, P.25., Rice, islamic Art, P. 162.        

(49)
؛ ومما له  575-574، ما شاء هللا ، ص 401-400؛ في العمارة والتحف الفنية ، ص 88-87فكري ، التأثيرات الفنية ، ص 

-574انظر : فكري ، ما شاء هللا ، ص« ما شاء هللا»غة داللته في هذا الصدد أن فكري كان قد قرأ هذه الجملة قبل ذلك بصي

 ؛ 575
- Fikry, L' Art roman du Puy, P. 263., 

ويضيف فكري فيقول أن هذه الكتابة منقولة نقال عن إحدى اآلثار اإلسالمية التي كانت زاهرة في بالد األندلس كما هو الحال في 

عدة ألصول النحت والكتابة الكوفية بالرغم مما نلحظه فيها من إختالف  نقوش مدينة الزهراء من جهة وأنها مطابقة من وجوه

 . 576-575يسير في النقل وتردد في اإلخراج من جهة أخرى ؛ فكري ، ما شاء هللا ، ص
(50)

 . 316كولفان ، تأثيرات الفن العربي اإلسالمي ، ص 
(51)

 . 105؛ يونس ، تأثير ، ص 15-104السامرائي ، أثر ، ص 
(52)

؛ يونس، تأثير ،  107؛ السامرائي ، أثر ، ص 398-397؛ في العمارة والتحف الفنية ، ص 85، التأثيرات ، ص فكري 

 . 105ص
(53)

 م.2017هـ/ 1439جامعة القاهرة عام  –نوقشت هذه الرسالة الرائدة بكلية األثار  
(54)

 (.306-305، 300-296وحات ، ل400-399، 336-311،334-310وائل أحمد خطاب، التأثيرات اإلسالمية ، ص ص  
(55)

( ؛ الباشا ، دراسات في فن النهضة 21)لوحة  108-107أرنولد ، الفن اإلسالمي وتأثيره في التصوير في أوروبا ، ص 

؛ جودي ، محمد حسين ، إبتكارات العرب في الفنون وأثرها في  39-38م( ، ص1990وتأثره بالفنون اإلسالمية ، القاهرة )

 ؛ 483-482؛ العبيدي ، اآلثار ، ص 56-55م( ص1996القرون الوسطى ، عمان ) الفن األوروبي في
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- EL- Basha, H., the Legacy of Islamic Art in the international Style I, in Encyclopedia of Islamic 

Architecture, Arts and Archeology, vol. 3, Beirut (1999), PP. 66-67. 
(56)

 .484؛ العبيدي ، اآلثار ، ص 57؛ جودي ، إبتكارات ، ص 39، صالباشا ، دراسات  
(57)

؛ العبيدي ،  126-125، جيراز بهوي ، االستعمال الزخرفي ، ص 105، السامرائي ، أثر ، ص 115الباشا ، أثر ، ص 

 .480اآلثار ، ص
(58)

؛  2حاشية  23آلثار اإلسالمية ، ص؛ اتنجهاوزن ، الفن اإلسالمي وا 108، السامرائي ، أثر ، ص 117الباشا ، أثر ، ص 

 ؛5، حاشية  66الفنون واآلثار اإلسالمية ، ص
- Reich, S, Une inscription Mamlouke Sur un dessin italien du quinzieme siecle, Bulletin de L' institute 

d' Egypt, vol XXII, 1940, pp. 123-131, with 4 plates and I Fig. 
(59)

؛ عبد الرازق ، أحمد ، الفنون اإلسالمية في العصرين األيوبي والمملوكي، آداب عين شمس  609اإلسالم ، صحسن ، فنون  

 ؛ 271-270م ، ص2003، 
- Exhbition of Islamic Art in Egypt  969-1517 A.D, Ministry of Culture U.A.R. (1969), P.163., 

(60)
 . 230، ص 3الباشا ، موسوعة ، مج 

(61)
 51-40م(، ص1981) 18، العام  35عفيف ، أثر الفن العربي اإلسالمي على الفن الغربي ، مجلة فكر وفن ، العدد بهنسي ، 

م( ، 1994)المداخل(، الكسو ، تونس ) 1؛ تأثير الفنون اإلسالمية في الفن الحديث ، ضمن كتاب الفن العربي اإلسالمي ، جـ

 .120-119؛ الباشا ، أثر الخط العربي ، ص 228-222ص



 ( (2019)التذكاري العدد                                                                                                   جملة البحوث والدراسات األثرية

 

87 

 

 

 سالطين سالجقة الروم االعاظم ابناء السلطان كيخسرو الثاني واساليب حكمهم 

 في ضوء عمالتهم

 ا.د/ محمد محمود علي الجهيني

 ياستاذ االثار االسالمية وعميد كلية االثار االسبق جامعة جنوب الواد

 الملخص 

م ، اعتمادا 1248-1246هـ/   646-644الدين كيكاوس بالد الروم منفردا ما بين عام  حكم عز 

هـ/ 655-647علي النقود التي وجدت له وتحمل القابه، كما حكم االخوة الثالثة البالد في الفترة من 

م ،وقد انتجت 1259هـ/ 657م ، ثم حكم ركن الدين قلج ارسالن البالد منفردا منذ عام 1249-1257

دا مدعوما بالقابه باالضافة الي تلك الفترات مجموعة من الدنانير والدراهم حملت اسم السلطان منفر

اسم الخليفة العباسي والقابه وامر الضرب ومكانه وتاريخه كما حملت مجموعة اخري اسماؤهم جميعا 

مع اعطائهم لقب السالطين االعاظم ، مع ذكر نوع العملة وتاريخ سكها ومكان السك والذي كان يتم 

 ودار السك قونية الدنيا االشهر .  في العديد من دور السك ولكن كانتا دار السك سيواس

Abstract   

Izz al-Din Kikaws ruled the country of Rum alone between the year 644-646AH / 1246-

1248AD, depending on the coins that were found for him and bearing the title, as the three 

brothers ruled the country from 647-655 AH / 1249-1257 CE, then Rukn al-Din Qalaj 

Arslan ruled the country Solo since the year 657 AH / 1259 CE, and those periods 

produced a group of dinars and dirhams bearing the name of the Sultan alone supported by 

the Titles  in addition to the name of the Abbasid caliph, the Titles, the order of striking, 

its place and date. Minting, which used to take place in many mint but the two were Sivas 

mint and Konya mint was the most famous. 

ركن الدين قلج –عز الدين كيكاووس –ابناء كيخسرو  –المغول  –سالجقة الروم  الكلمات الدالة :

 قونية-سيواس  -عالء الدين كيقباد–ارسالن 

عبر عصورها المختلفة مصدرا صادقا وحجة دامغة ووثيقة ال تقبل الطعن او اإلسالمية  سكةتعد ال

ه من عناصر زخرفية مختلفة ،ولعل تلك االهمية التشكيك فيما تضمنته من نصوص كتابية وما حوت

ترجع الي بقاء محموعات عديدة منها بحالة جيدة من الحفظ تضمها المتاحف المختلفة فضال عن كثير 

فنون االسالمية ، كما أنها أقل المن المجموعات الخاصة ، وهي في مجموعها تمتاز بصعوبة تزيفها ، 

بمعلومات هامة  االسالمية في عصر بعينه تمدنا لعملة دراسة اي لالتصدلهذا فإن  .األثرية ً إندثارا
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بفترات الحكم واسماء الحكام باالضافة الي رسم صورة صادقة عن الحياة االقتصادية ودقيقة 

كما تكمن أهميتها أيضا فى قيمتها ، والسياسية والقاء الضوء علي الحياة االجتماعية في ادق تفاصيلها 

تبرز نوعيات الخطوط التي تم استخدامها في خالل ما يظهر عليها من كتابات  الفنية والعلمية من

تنفيذها والرموز التي حوتها بعض تلك الكتابات والتي استخدمت لالشارة الي كتابة تواريخ سكها  

بالحرف العربي كما تشير الي دور السك والصفات التي الزمت بعضها ، وبذلك فهي شاهد عيان حي 

من كما انها المصادر التاريخية،  النقص في فتسد الفراغ فى شهدتها ئق واألحداث التى معاصر للحقا

بما يمكننا من رسم صورة صادقة عن الموضوع الذي .صحيحة تواريخها بأن تمتاز فإنهاجهة أخر 

تتعرض له الدراسة من خالل مجموعات تلك العمالت، ومن بين تلك العمالت ديناران ودرهمان من 

جقة الروم سجل عليهم كتابات تشير الي انهم ثالثة اخوة هم ابناء السلطان السلجوقي كيخسرو عهد سال

والذي  ،1م1246-1237هـ/644-635الثاني الذي كان قد تولي خكم بالد االناضول في الفترة من 

يحكم البالد تحت حمايتهم   وصاركبرى عندما خضع  لنفوذ المغول،  لنكبةالبالد في عهده تعرضت 

ألعوبة في أيدي خاقانات  كما كان عهده  م السالجقةاحك بما جعل،  م1243/هـ641عام  منذ

،هؤالء الرابع عشر الميالدي /سقوط دولتهم في أوائل القرن الثامن الهجري االمر الذي سهلالمغول،

الدين االخوة الثالثة كان لهم مشتركين حكم بالد االناضول من بعد والدهم السلطان كيخسرو وهم عز 

كيكاوس الثاني ،وكان عمره احدي عشر عاما ،وهو من ام يونانية  واالبن الثاني هو ركن الدين قلج 

ارسالن الرابع ،وكان عمره غشر سنوات ومن ام تركية ،والثالث هوعالء الدين كيقباذ الثاني وكان 

والدراهم  لتمال حيث سجلت اسماؤهم الثالثة علي ظهر الدنانير  2عمره سبع سنوات  وامه جورجية

السالطين االعاظم / عز الدنيا والدين كيكاوس/وركن الدنيا والدين قلج ساحتها بصيغة " 

.اما وجه العملة في كال منهما  "ارسالن/وعال الدنيا والدين كيقباذ/ بنو كيخسروبراهين امير المؤمنين

ومكان الضرب وسنته وذلك في  فقد تضمنت شهادة التوحيد والرسالة المحمدية ثم اسم الخليفة العباسي

ال اله اال هللا /محمد رسول هللا االمام/ كامل ساحة الوجه وداخل دائرة من حبيبات متماسة بصيغة " 

بالخط الثلث تلك هي الصيغ التي وستماية  ...../......سنة  ......ضرب منين  المستعصم باهلل امير المو/

در التاريخية الي مالبسات الوصول الي تلك الصيغة حملتها تلك العمالت ولكن كيف اشارت المصا

التي تبدو للقاريء انها جاءت مشيرة الي التراضي والتوافق بحيث كان ثالثتهم علي قلب رجل واحد 

في ادارة دفة الحكم في تلك البالد ، ولكن كان االمر غير ذلك فا الي كتب التاريخ ومع احداثها لنقف 

اكبها من احداث ومدي انعكاسها علي السكة التي تم اصدارها من عدمه علي دالئل هذه الفترة وما و

 واسباب ذلك .
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بعد حياةٍ حافلٍة بِالمآسي سببها انغماسه في اللهو م 1246هـ / 644توفي السلطان كيخسرو الثاني عام 

من وكانت البالد في الوقت ترزح تحت وطأة الفوضى. فاألُمراء في تنافٍُس وتناحر   وجهله وُظلمه

ول على مكاسب صُزعماء المغول والتزلُّف لهم ِللح لطة، بل راحوا يتسابقون ِلكسب ودسأجل ال

، في سياسيَة. وكثُرت تعِديات القبائل البدويَّة على المدن والقرى اآلمنة، وشَكلوا خطرا على أمن الدولة

الدين كيقباذ الثاني وريثا هذه الفوضي العارمة تبين ان السلطان المتوفي كان عهد الصغر ابنائه عالء 

للعرش وهو ابن السابعة واخويه ليس بينهم وبينه كبير فرق االمر الذي ادي الي اجتماع االمراء ممن 

بيدهم الحل والعقد حيث تشاوروا فيما بينهم وكان من نتيجة ذلك استقرارهم علي ان يكون االبن االكبر 

خلفا لسلطانهم الراحل فنصبوه علي العرش وهو ابن الحادية عشر من عمره عز الدين كيكاوس 

واجلسوا اخويه ركن الدين قلج ارسالن علي يمينه وعالء الدين كيقباد علي يساره ونظرا لحداثة سنهم 

فقد صار وزير الدولة  شمس الدين االصفهاني  مدبرا لشئون الدولة وبذلك اصبح الحكم مشتركا بينهم  

والسبب في ذلك هو المحافظة علي  3ي هي شارة من شارات الحكميؤكده تنفيذ اسمائهم علي العملة الت

 .4السيطرة السلجوقية علي االناضول امام الغزو المغولي الذي بات وشيك الوقوع

م  التي تولي فيها كيكاوس واخويه الحكم ، تولي 1246هـ /644علي الجانب االخر كانت تلك السنة 

ود من فتواترت الوالبيه اوقطاي خان حيث خلفًا  كمسمي كيوالعرش المغولي حفيد جنكيز خان ال

ر حفل تتويج الخاقان األعظم الجديد. ولم وِلحض  5قراقورم الشرق والغرب إلى العاصمة المغوليَة

 6لجوقي كيكاوس في هذه المناسبة، بل أرسل أخيه قلج أرسالن بداًل عنهسيشارك السلطان ال

لجديد وأقنعه بِتنصيبه سلطانا على بالد الروم مقابل إبرام ج أرسالن اجتماعه بِالخاقان اياستغلَّ قل

من االموال واالقمشة الموشاة بالذهب  7جزية سنويةللمغول  تقضي بِأن يدفع السالجقة  معاهدةٍ جديدة

ا خاقانيا رج أرسالن إلى األناضول حاماًل أميوأعاد قلوالخيول وغيرها، فوافق الخاقان علي ذلك 

ألفي فارس مغولي ِلمساعدته على إخضاع المعارضين.  صيبه مكانه، وأرسل معهبِإنزال كيكاوس وتن

ج أرسالن إلى بالده حتَّى كتب إلى أخيه يخبره بِأمر الخاقان، ويطلب منه االعتراف يإن وصل قل وما

،وعلي ما يبدو ان كيكاوس لم يعر االمر اهتماما فقد كان هو االكبر سنا من بينهم  والذي 8بِسلطنته

متفردا في ادارة دفة الحكم بمساندة مدبر المملكة علي الرغم  من اقرار اخويه بجانبه ونقش ظل 

اسميهما معه ووذلك علي حد ما اثبته زامباور في معجمه بأن كيكاوس الثاني قد حكم بالد الروم 

قابه م ، اعتمادا علي النقود التي وجدت له وتحمل ال1248-1246هـ/   646-644منفردا ما بين عام 

والتي لم يصلنا منها شيء يحمل تلك السنوات التي تؤكد مقولته ،ومع التسليم جدال بوجودها فانها  9

تكون قد تضمنت في نقوشها اسماء االخوة الثالثة معا دون تمييز ،وفقا لما ارتأه االمراء حينئذا عقب 

علي وحدة البالد ،مع تقديم  رحيل كيخسرو الثاني حيث استقر الرأي بأن يكون الحكم لهم جميعا حفاظا
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االخ االكبر ليتولي المسئولية  بمعاونة مدبر المملكة  ومما يؤكد ذلك االحتمال هو استغالل قليج 

ارسالن للتكليف الذي اواله له كيكاوس للذهاب لحضور حفل تنصيب الخاقان المغولي  وعرض امر 

ا بيد الخليفة العباسي الذي تم نقش اسمه سلطنته عليه بديال عن اخيه رغم ان االمر ليس بيديه وانم

علي عمالتهم ، ولكن ومع الضعف الذي انتاب الخالفة كان لقليج ارسالن المرسوم الخاقاني بتوليته ، 

 .10ومع رفض بعض االمراء تفرد كيكاوس بالحكم ،كان الصدام العسكري بين االخوين 

علي ان يتم نسيان ما ، ينَرب بين األخوتفاقم الوضع، فق ني وقفالقاضي جمال الدين الختاستطاع 

 11وبِفضل مقدرة الوزير شمس الدين الجويني األصفهاني،بينهمافيما وفتح صفحة جديدة سبق 

م اي طيلة 1257هـ/ 655م وحتي عام 1249هـ/647م المشترك  بين ثالثتهم منذ عام استمَرالحك

 . 12وفق مصالحهم الخاصة اءاألُمر وليم  لبالدسائس والُمؤامرات، وتقثماني سنوات لم تخلو من 

وض الوالء راد إلى قراقوم ِلتقديم فُ بعالء الدين كيق ذهب السلطان االصغرم 1257 /هـ 655وفي سنة 

لكنه توفي في الطريق وقيل انه قتل  13المغولي منكو للخاقان مصحوبة بالكثير من الهدايا والطاعة 

ب لقتا لقشتركة أحيانا وفمحينا و صورة منفردةج أرسالن بيفحكم بالد الروم أخواه كيكاوس وقل

 األوضاع السياسية في داخل البالد وخارجها. 

انفرد بعده ج أرسالن ويقل انتهي بهزيمة  ر إلى نزاعٍ مسلَّح،وبين األخوين، وتط  عاد الخالف من جديد

هزيمةً  كنه هزموتصدي لهم سلطانها كيكاوس ل ادكيكاوس بِالسلطنة حتَّى هاجم المغول األناضول مجد

ج أرسالن الذي هادن يقل فآل امر السلطنة مرة اخري الي  14نيقية فر بعدها هاربا الي شنعاء 

سلطانًا على كافَّة بالد الروم. لكَن هوالكو الذي كان يعد  هنكي يعيِ   هوالكو خان المغول، وسعى لدى

ط بغداد \اسقا األعلى والحاكم العام ِلألناضول، استدعى إليه السلطانين األخوين بعد دنفسه السيِ 

كيكاوس جميع البالد بحيث يتولي بِقراره تقسيم األناضول بينهما  خبرهماوأعاصمة الخالفة االسالمية،

 17، وتكون عاصمته قونيةةود البيزنطيحدحتَى ال 16إلى ساحل أنطالية 15قيصريَة وددة من حتدالمم

ة متدالبالد الُمالموالي لهم  القسم الشرقي  الذي يجاور حدود بالدهم ويشمل ج أرسالن ليقل  بينما يكون

 .21، وتكون توقاد مقرا له20وصامصون19إلى ساحل سينوپ  18من سيواس

فظلت مضايقات االول واتباعه  كيكاوس نتيجة اقتسام السلطة، اخيه ن وج أرساليم ينتِه الصراع بين قلل

يسانده في صراعه مع أخيه  ليفكيكاوس إلى البحث عن حالعرش مما اضطر إِلزاحته عن  للثاني 

قد بدأ يسطع في سماء المشرق  فلجأ الي السلطان بيبرس البندقداري الذي كان نجمه لفائه المغول، حو

الخالفة  حياءي معركة عين جالوت وعمل علي اا بعد أن شارك في هزيمة المغول فييمساإلسالمي، ال 

،حيث 22دولة واحدة  والحجازية في ةالديار المصرية والشامي د، ووحالعبااسية في القاهرة مرة اخري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
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دارت بينهما مراسالت  عرف من خاللها بيبرس  مدي ضغط المغول علي الحاكم السلجوقي كيكاوس 

ي استغله خصومه  ،وتمكنوا من الوشاية به الي هوالكو حاكم المغول فارسل علي الفور االمر الذ

جيشا  لمهاجمة قونية ،االمر الذي ادي الي فرار كيكاوس وترك الساحة خالية امام اخيه قليج ارسالن 

 .23، لينفرد منذا هذا التاريخ بحكم البالد

م منفردة ولمدة عامين 1246هـ/644حكم عام مما سبق يتبين لنا ان عز الدين كيكاوس قد بدأ ال

م ، ثم 1249هـ/647م ولمدة عام 1248هـ/646م،ثم مع اخيه قليج ارسالن الرابع منذ 1248هـ/646

بدأ ثالثتهم الحكم )عز الدين كيكاوس ،ركن الدين قليج ارسالن ،عالء الدين كيقباد الثاني( في عام 

،وفي هذه السنة وامام جيوش هوالكو التي  م1257هـ/655م ولمدة ثمان سنوات 1249هـ/647

هاجمت قونية فر عز الدين كيكاوس ليترك العرش الخيه قليج ارسالن والذي ظل يحكم منفردا منذ 

حيث تم اغتياله في تلك السنة لتنتهي فترة حكم ابناء  24م1265هـ/ 663هذا التاريخ وحتي عام 

 السلطان كيخسرو الثاني بكل ما شهدته من صراعات .

م عمالت عديدة 1257-1249هـ/ 655-هـ647لقد تركت لنا فترة حكم ابناء السلطان كيخسرو الثاني 

من الذهب والفضة ماوصلنا منها ديناران نادران ،والعديد من الدراهم التي اكدت الحكم الفردي لعز 

ين قلج م ، كما اكدت ايضا انفراد ركن الد1248-1246هـ/646 -هـ644الدين كيكاوس لمدة عامين 

م فضال عن وجود قطع تشير الي 1265-1257هـ/663-هـ655ارسالن بالحكم اعتبارا من عام 

م وفيما يلي نشير الي اوصاف تلك 1257هـ 655م وحتي 1249هـ647حكمهم الثالثي اعتبارا من 

ا العمالت  من حيث الشكل والكتابات الواردة بالوجه والظهر ونوع الخط المنفذة به ،واسلوب تنفيذه

 . .ثم دراسة تحليلية لما تضمنته من معلومات

 اوال العملة الذهبية: ومنها 

دينار باسم االخوة الثالثة كيكاوس الثاني وقلج ارسالن الرابع وكيقباد الثاني  ضرب الدينار االول :

نقش علي الوجه كتابات بالخط النسخ موزعة علي  25جرام4,32 هوزنم 1255/ هـ 653 عام قونية

ر نصها )ال اله اال هللا/ محمد رسول هللا االمام/ المستعصم باهلل اير المؤ/ منين ضرب خمسة اسط

الدنيا بقونية/ سنة ثلث خمسن ستماية.اما الظهر فقد نقش عليه ايضا بالخط النسخ في خمسة اسطر 

لدين قلج متتالية الكتابات التالية ) السالطين االعاظم / عز الدنيا والدين كيكاوس / وركن الدنيا وا

 (.1ارسالن / وعال الدنيا والدين كيقباد/ بنو كيخسرو براهين امير المؤمنين( )لوحة 
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جرام 3يزن  البنك االهلي المسكوكات االسالمية النادرةاما الدينار الثاني فهو من بين مجموعات 

هللا /محمد :في الوسط منين/اال اله اال كتابات بخط النسخ ايضا الوجه  مم نقشت في ساحة22وقطره 

رسول هللا االمام/ المستعصم باهلل امير المو/ضرب بسيواس سنة خمس/وخمسين وستماية داخل دائرة 

السالطين االعاظم / عز الدنيا والدين  )في الوسطفقد نقش  الظهر :اما من حبيبات خارجية 

براهين امير كيكاوس/وركن الدنيا والدين قلج ارسالن/وعال الدنيا والدين كيقباذ/ بنو كيخسرو

 (2)لوحة  26المؤمنين

م ولمدة عامين وصلنا عدة دراهم محفوظة 1246هـ/ 644ومن الفترة االولي التي بدأت منذ عام 

الي القطعة  233بدءا من القطعة 27في كتالوجه  Lane Pooleبالمتحف البريطاني بانجلترا نشرها 

االخر انفراد قلج ارسالن به حيث يتضمن بعضها فترة انفراد كيكاوس بالحكم ، والبعض  264

والمجموعة الثالثة الي حكمهم معا ، ومن المجموعة الخاصة بانفراد كيكاوس بالحكم درهم عبارة عن 

قطعة مستديرة داخلها مربع نفذ بوسط المربع كتابات الوجه في ثالثة اسطر نصها )االمام المستعصم 

بين الدائرة والمربع فقد نفذ بداخلها تاريخ السك  /باهلل / امير المؤمنين (والمساحات االربعة الواقعة

بصيغة سنة /اربعة / واربعين / وستماية (، اما الظهر فيأخذ هيئة الوجه حيث نفذ في داخل المربع 

وفي اربعة اسطر متوالية الكتابات التالية )السلطان االعظم /عز الدنيا والدين /ابو الفتح كيكاوس /بن 

فقد تم اثباته في المواضع االربعة الناتجة عن التقاء المربع داخل الدائرة كيخسرو، اما مكان السك 

،وذلك بالخط النسخ مع وجود نقاط متماسة حول المربع 28بصيغة )ضرب /هذا /الدرهم / بسيواس(

وزخرفة نباتية ونجمية بين الكتابات،ومن نفس دار الضرب وفي ذات التاريخ كان الدرهم الثاني الذي  

بنفس هيئة الدرهم السابق لكن جاء االختالف في تنفيذ كتابات الوجه حيث جاءت مختلفة جاء ايضاء 

تماما عن الدرهم السابق حيث  تضمنت كتابات الوجه  )  ال اله اال هللا/ محمد رسول هللا /االمام 

في المستعصم /باهلل امير المؤمنين(،وفي المواضع االربعة بين المربع والدائرة كتب تاريخ السك 

المواضع االربعة )سنة / اربعة /واربعين /وستماية(، اما الظهر فقد تضمنت كتابت الوجه داخل 

المربع )السلطان االعظم /ظل هللا في العالم /عز الدنيا والدين / كيكاوس بن كيخسرو، وفي ثالثة 

 29بسيواس(.مواضع من التقاء المربع بالدائرة كتب مكان سك الدرهم بصيغة )ضرب هذا / الدرهم / 

م ومنها الدرهم الذي تضمنت 1247هـ/645كما سك هذا السلطان دراهم اخري بمدينة قونية سنة 

كتابات مربع الوجه شهادة التوحيدواالقرار برسالة النبي محمد بصيغة )ال اله اال هللا /وحده ال شريك 

هر فقد تضمنت كتابات المربع له / محمد رسول هللا /االمام المستعصم / باهلل امير المؤمنين (،اما الظ

ضرب سيواس مع اختالفات طفيفة في توزيع  233اسم السلطان والقابه بذات الصيغة في الدرهم 

الكتابات ونصها )السلطان االعظم /عز الدنيا والدين / ابو الفيح كيكاوس بن/ كيخسرو  ( وفي 
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سك ونوع العملة ومكان سكها وتاريخ المناطق االربعة الناتجة من التقاء المربع بالدائرة نقش امر ال

(وعل درهم 3)لوحة 30سكها بصيغة )ضرب هذا الد/رهم بقونية سنة/ خمس واربعين / وستماية(

اخريفت البسملة الي كتابات الوجه بصيغة ) بسم هللا الرحمن الرحيم /ال اله اال هللا /محمد رسول هللا 

ناطق التي نتجت عن التقاء المربع بالدائرة نفذ تاريخ /االمام المستعصم/ باهلل امير المؤمنين|( وفي الم

السك بصيغة )في سنة /خمس / ابو / ستماية(،وفي الظهر اضاف الي اسمه والقابه لقب اخر بالصيغة 

التالية )السلطان االعظم /ظل هللا في العالم /عز الدنيا والدين /كيكاوس بن كيخسرو/ قسيم امير 

اء المربع بالدائرة سجل مكان امر الضرب ونوع العملة ومكان سكها المؤمنين...( وفي مناطق التق

،والتي استمرت في انتاج ذات الطراز في العام التالي 31بصيغة )ضرب هذا/ الدرهم / بمدينة/ قونية(.

 م .1248هـ/646اي في سنة 

منظر  وفي تلك السنة ايضا سك ركن الدنيا والدين قلج ارسالن بمدينة سيواس دراهمه مع تنفيذ 

تصويري بالوجه يمثل فارس يمتطي صهوة جواده اسفله زهرة من ست وريقات وفي الهامش المحيط 

بالمنظر كتابات بالخط النسخ نصها)السلطان االعظم ركن الدنيا والدين قلج ارسالن بن كيخسرو قسيم 

ة ) االمام/ امير المؤمنين (، وعلي الظهر نفذت كتابات تتضمن اسم الخليفة العباسي ولقبه بصيغ

المستعصم باهلل /امير المؤمنين (داخل دائرة مفصصة وحولها من الخارج نفذت الكتابات التي تشيرالي 

امر السك ونوع العملة ومكان سكه وسنة السك بصيغة )ضرب هذا الدرهم بسيواس في سنة ست 

 (.4)لوحة 32واربعين وستماية(

م حيث ظل كما 1257هـم655التي سكت في عام ومن الدراهم التي تم اصدارها باسمه منفردا تلك 

م ، ومن تلك الدراهم درهما تم سكه بمدينة معدن يحمل 1265هـ/663اسلفنا يحكم حتي تم اغتياله عام 

في وجهه وظهره كتابات تشير الي اسم الخليفة العباسي واسم السلطان والقابه مع اضافة مكان السك 

الخليفة،وذلك بالصيغة التالية الوجه:) السلطان االعظم / وتاريخه  في ظهر الدرهم المتضمن  اسم 

 ركن الدنيا والدين / قلج ارسالن بن كيخسرو/ برهان امير المؤمنين (.

الظهر :)ضرب بمعدن / االمام المستعصم / باهلل امير المؤمنين /سنة خمس وخمسين 

ا كان مدونا في المركز ،وهذا الطراز قد جمع في الوجه والظهر في كتابات مركزية م33وستماية(

وفي المساحات الناتجة عن وضع المربع داخل دائرة في الطراز السابق كما استخدمت زخارف 

االرابيسك بين اسطر الكتابة باالضافة الي االزهار النجمية ،حيث تم تنفيذ ذلك بين كتابات الظهر 

(.كما 5لوحة )34اريخ السك بدرهم مماثل ولكن مع توزيع الكتابات بشكل مغاير للسابق خاصة في ت

م بنصوص تكاد تتشابه مع السابقة ولكن تختلف 1260هـ/658سك عدد آخر من الدراهم في سنوات 
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هـ وسنة 658في مكان السك وتاريخه حيث تم سكها بمدينة سارديس سنة 

م درهما اضاف الي كتابات 1262هـ/660كما سك بسيواس في عام 35م1260،1261هـ/659

يمينا ويسارا وفي الظهر   uالتي تحمل اسمه والقابه عبارة هلل المنة وحولها حرف الوجه المعروفة 

حذف اسم الخليفة العباسي وسجل شهادة التوحيد واالقرار بالرسالة المحمدية بصيغة )ال اله اال هللا 

وفي 36محمد رسول هللا (وحولها امر الضرب ومكانه وسنته )ضرب بسيوس سنة ستين وستماية

وة صدر درهما مماثال ولكن مع حذف عبارة هلل المنة وتكرار سنة الضرب في الوجه مدينة لول

م يحمل ذات 1265هـ/663كمااعاد عبارة هلل المنة في درهم من دار سك قونية عام 37والظهر

 . 38العبارات السابقة

لعبارات اما الدراهم التي تحمل اسمائهم جميعا فقد وصلنا منها عدد منها تحمل في الوجه والظهر ا

التالية: الوجه )ال اله اال هللا/ محمد رسول هللا االمام/ المستعصم باهلل امير المؤمنين/ضرب بسيواس 

سنة ثلثة و/ خمسين وستماية ،اما الظهر فقد نقش عليه )السالطين االعاظم / عز الدنيا والدين 

(مع وجود عناصر نباتية ونقاط كيكاوس/ وركن الدنيا والدين قلج ارسالن / وعال الدنيا والدين كيقباد

مع كتابة تاريخ السك في بعضها خاصة في ارقام االحاد والعشرات والتي كانت معروفة  39متعددة

في خط السياقت وهو خط قريب من الخط الديواني ممزوجا بالرقعي والكوفي ، وهومن اصعب 

يط من عدة حروف ولم يكن الخطوط قراءة حيث انه يخلو من النقط وكان الحرف الواحد مكونا من خل

يلم بقراءته اال المختصون وقد ظهر علي كثير من هذه العمالت الفضية منذ عهد السلطان كيخسرو 

الثاني استعمال الحرف العربي في كتابة التاريخ خاصة في ارقام االحاد والعشرات والتي انتقلت بعد 

.حيث سكت كثير من العمالت وقد نفذ 40ذلك الي العثمانيين حيث تم استخدامها في كتابة التاريخ 

عليها تاريخ سكها بشكل صريح ال لبث فيه مثل ضرب بقونية سنة اربع واربعين وستماية ، وهي ذات 

السنة التي نفذت بهذه الطريقة )ابو ابو ستماية(، والتي كتب فيها حرف االلف والراء والعين بشكل 

ة احداث الخطا في قراءة الحروف ما بين الباء تجريدي يتشابه مع االلف والباء والواو مع قصدي

والراء والواو والعين ولكن والن الكاتب قد اراد الخلط بين عدة حروف فقد امكن الوصول لهذا 

وحينما اراد ان يسجل تاريخ سك  41وهو اربع اربع وستماية )اي اربع واربعين وستماية (,التفسير 

ها هكذا )اه ابو( فحرف االلف االول هو رمز لسنة احدي احد الدراهم وهو احد واربعين وستماية سجل

والنقطة المستديرة المجاورة هي الصفر ثم اربع التي اشرنا اليها سابقا فيكو التاريخ احدي واربعين 

وستماية وهو ما لم يستطيع لين بول الوصول اليه واعتبر الحرف االول عنصر زخرفي وقرأ التاريخ 

مما يشير الي انه اعتبر االلف  االولي عنصرا زخرفيا ،وبالتالي   42؟وقبل الصفروضع عالمة  640

فقد امكن الوقوف علي الكثير من المعلومات التي سجلتها  تلك العمالت والتي بمكن دراستها وتحليل 
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ما تضمنته بعد تقسيمها وتصنيفها الي ما يلي : النصوص الكتابية وما تضمنته من القاب ، ثم نوع 

به تنفيذ تلك الكتابات ، ودور السك وتواريخ السك ، ثم العناصر الزخرفية التي وجدت  الخط الذي تم

 . عليها وهي االرابيسك واالشكال النجمية

 اوال دراسة تحليلية لاللقاب التي وردت علي العمالت :

عظم السلطان اال -امير المؤمنين  –المستعصم  -وردت علي تلك العمالت االلقاب التالية : االمام 

،السالطين االعاظم عز الدنيا والدين ، ركن الدنيا والدين ، عالء الدنيا والدين ، برهان امير المؤمنين 

 ، براهين امير المؤمنين ، قسيم امير المؤمنين ، ابو الفتح ، ظل هللا في العالم.

 االمام 

الرسول صل هللا عليه معناه القدوة ،وهو لقب وظيفي لمن يلي امور المسلمين ،وهو معروف منذ عهد 

وسلم ،وقد تلقب به الخليفة المهدي ،وتبعه في ذلك الخلفاء العباسيون من بعده ،واصبح اللقب  يطلق 

علي كل من يتلقب بالخالفة وبالتالي فهو اسما للحاكم الذي يرعي شئون المسلمين ،ويرمز الي سلطة 

وبهذه الداللة استعمله الخلفاء 43مدنية  االشراف علي مرافق الدولة االسالمية سواء اكانت دينية او

العباسيون وبالتالي سجله كل من يكتسب شرعية حكمه منهم فتم تسجيله علي نقود كيخسرو الوالد 

واستمر تسجيله مثلما تم تسجيله علي عمالت ابنائه وايضا علي غيرها من النقود عند كثير من الحكام 

 واالمراء .

 المستعصم 

م وامه ام ولد تسمي هاجر بويع 1211هـ/609ابن  الخليفة المستنصر ولد سنة  هو الخليفة العباسي 

م كان ورعا متدينا وايضا لين الجانب سهل العريكة 1242هـ/640بالخالفة عند موت ابيه عام 

مستضعف الرأي ضعيف البطش قليل الخبرة بامور الخالفة مطموعا فيه غير مهيبا في النفوس 

،وقد تم  44خصيته فقد كثر الطامعون في الدولة وسهل سقوط الخالفة ونتيجة لهذا الضعف في ش

تسجيل اسمه والقابه علي ظهر العمالت المذكورة ،حيث جاء االسم  مقترنا باللقب امير المؤمنين ، 

 يتقدمه لقب االمام علي كثير من العمالت .

 امير المؤمنين

صديقين تصديقا قلبيا بعقيدة االسالم، وهو من االلقاب المركبة علي لقب امير وبقصد بالمؤمنين الم

ثاني القاب الخلفاء ظهورا ،حيث جاء بعد لقب خليفة ،واول من تلقب به الخليفة عمر بن الخطاب فلقب 

امير يدل علي الوالية واضافة المؤمنين اليه يعطي اللقب الصفة الدينية الي جانب صفته السياسية 

مية ومعناها تصويرا صادقا ، ومنذ عهد عمر فقد صار اللقب ،وهوو بذلك يصور مهمة الخالفة االسال

وبالتالي فان 45من القاب الخلفاء العامة وصار يطلق علي الخلفاء في كافة انحاء العالم االسالمي 

اقرار ابناء كيخسرو ومن قبلهم ابيهم بأمارة الخليفة العباسي لهو اكتساب لذات القيمة التي يضيفها 
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من هيبة وسلطة ادارية وحربية وسياسية ،وبالتالي فهو يكتسب ذات القدر من اللقب علي الخليفة 

 المهابة في حكمه  نتيجة هذا الوالء الذي يتم تسجيله علي وجه العملة او علي ظهرها .

 السلطان

السلطان في اللغة من السالطة بمعني القهر ،ومن هنا اطلق علي الوالي ،وهذا اللقب لم يصبح لقبا 

بعد ان تغلب الملوك بالشرق مثل بني بويه علي الخلفاء واستأثروا بالسلطة دونهم ،وبذلك عاما اال 

اتخذوا لقب السلطان سمة عامة لهم فضال عما كان يضيفه عليهم الخليفة من القاب ،ثم صار اللقب لقبا 

ليين، وقد عاما يطلق علي المستقلين من الوالة يضرب علي نقودهم تمييزا لهم عن الوالة غير المستق

كان اول من تلقب بالسلطان االعظم هو السلطان محمود الغزنوي ،وعرف عند كثير من االسر ومنهم 

سالجقة الروم حيث اتخذه السلطان كيخسرو الثاني علي عمالته ،مثلما اتخذه والده كيقباد واستخدمه 

اصدرتها دار الضرب ابنناء كيخسرو بصيغة الجمع "السالطين االعاظم" حيث وجد علي سكتهم التي 

 .46م 1257-1249ه/ 655-647سيواس  ودار الضرب قونية الدنيا عام 

 برهان وبراهين امير المؤمنين

البرهان بمعني الحجة ،وكان اللقب يطلق علي السالجقة وقد شاع استخدامه في عهد سالجقة الروم، 

كان علي عمالت جدهم حيث وجدناه علي عمالت السلطان ابي الفتح كيكاوس بن كيخسرو، مثلما 

عالء الدين كيقباذ ،كما اطلق لقب براهين امير المؤمنين علي السالطين كيكاوس ، وقليج ارسالن  ، و 

، وهي محاولة منهم الثبات انهم االداة التي يبرهن بها الخليفة 47كيقباذ ابناء السلطان كيخسرو الثاني

 .48كان جدهم حاميا للخالفة ومدافعا عنها العباسي علي استقرار الحكم وحمايته من قبلهم مثلما 

 عز وركن وعالء الدنيا والدين .

كان لفظ عز يضاف اليه بعض كلمات لتكوين القاب مركبة مثل عز الدين وعز االسالم وعز الدولة 

وكان اول من اطلق عليه اللقب عز الدنيا والدين السلطان ابو الفتح مسعود بن قلج ارسالن في نص 49

م في مسجد عالء الدين بقونية وبالتالي فسالجقة الروم هم اول 1148هـ/550لحوالي عام ملكي  يعود 

من اضاف الدنيا الي الدين تالية للفظ عز ،ثم وجدناه علي نقود ابناء كيخسرو الثاني مع تمييز كل 

لدنيا سلطان منهم بلقب يمييزه حيث عرف كيكاوس بعز الدنيا والدين ،بينما انفرد قلج ارسالن بركن ا

 .50والدين ، واختص كيقباذ بعالء الدنيا والدين وهي جميعها تبرز مكانة كل منهم وهزتهم ومنعتهم

 

 ابو الفتح: 

كنية عرق بها السلطان االعظم عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن كيقباذ وكان اول من اتخذها  

 . 51االشرف موسي بن يوسف ابن الملك الكامل ،بن الملك العادل

 ير المؤمنين قسيم ام

من االلقاب الرفيعة المضافة الي امير المؤمنين ومعناه مقاسم امير المؤمنين في سلطاته ،ولم يتخذ 

، فقد سالطين السالجقة في اول امرهم هذا اللقب،فقد كانوا يعتبرون انفسهم جنودا للخالفة العباسية
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قدموا ليردوا الي الخالفة هيبتها،ولذا اتخذوا القابا اخري مثل ناصر امين المؤمنين ،ويمين امير 

المؤمنين ، لكن ما لبث ان ظهر هذا اللقب في اوائل القرن السادس الهجري واتخذه كثير من الحكام 

منهم السلطان ،و 52وفي القرن السابع الهجري عم اطالقه علي كبار سالطين العالم االسالمي

م ،وعلي عمالت ابنائه وهو يشير الي ما مرت به 1246هـ/644كيخسرو علي العملة التي سكها عام 

 الخالفة العباسية من ضعف ،خاصة في عهد اخر خلفائها ببغداد وهو الخليفة المستعصم باهلل .

 ظل هللا في العالم

ان صاحب اللقب يلجأ اليه من الجور  من االلقاب المركبة التي اضيفت الي الظل ،والتي تشير الي

مثلما يلجأ الي الظل من حر الشمس ،وربما كان القصد من اطالقها التفويض ،وقد اطلق علي عالء 

الدين كيقباد اخو السلطان كيخسرو ،وعلي السلطان كيخسرو وعلي ابنه السلطان كيكاوس الثاني حيث 

لي ما يبدو قد تم اتخاذه في ظل خالفة ،وهو ع53سجله علي العملة مثلما فعل والده كيخسرو 

المستنصر والمستعصم الذين تساهال في منح تلك االلقاب ربما ليكون هؤالء دعما لهم في مواجهة 

 الخطر المغولي القادم.

 دور سك العملة 

وصلنا من دور سك العملة في عهد السالطين االعاظم كيكاوس وقلج ارسالن وكيقباد دار السك 

 السك قونية الدنيا ، ودار السك معدن سيواس ، ودار 

 دار السك سيواس 

انشئت داخل المدينة ونسبت اليها وهي تقع بين انقرة وكارس ،ونظرا الن المدينة مركزا تجاريا يربط  

بين الجهة الشمالية والجنوبية والغربية وتصل منها الي بغداد عاصمة الخالفة االسالمية ، والي ايران 

ة الفارسية ،وبالتالي فان انشاء دار لسك العملة كان من االمور االقتصادية الهامة معقل االمبراطوري

التي تطلبتها حركة التجارة بين المدينة وغيرها من المدن التركية والفارسية والعربية خاصة بعد ان 

م ، حيث صدر عنها الكثير من العمالت منذ عهد كيقباد 1172هـ/ 570خضعت لسلطة السالجقة عام 

، فكانت عمالته تحمل في 55الذي جعلها اهم مركز تجاري في الشرق االدني54بن كيخسرو االول 

وجهها اسمه ولقبه وامر الضرب ونوع العملة ومكان سكها بصيغة )بسيواس / السلطان المعظم 

بن كيخسرو /هذا وعلي جانبي الكتابات المركزية  جهة اليمين كلمة الدرهم وجهة اليسار  56/كيقباد

، اما الظهر فقد تضمن اسم الخليفة العباسي ولقبه وسنة السك باللغة العربية بصيغة )المؤمنين  ضرب

/ لدين هللا امير وعلي الجانب االيمن كلمة وستماية وااليسر كلمة سنة واسفل  57/ االمام الناصر

مرت تنتج مع تنفيذ عناصر زخرفية نباتية بين سطور الكتابة ،واست58الكتابات المركزية ست عشرة 

هذا الطراز حتي تم تغييره باضافة لقب السلطان عالء الدنيا والدين ابو الفتح ليسبق اسمه مع كتابة امر 

الضرب ونوع العملة ومكان سكها حول تلك الكتابات المركزية وخروج  نماذج من هذا الطراز تنقسم 

عليه في اصدار عمالت ،وهو ما استمرت 59فيه كلمة الدرهم الي موضعين مع تغيير سنوات السك

السالطين السالجقة التاليين مثل السلطان كيخسرو الثاني التالي للسلطان كيقباذ وابنائه عز الدين 

كيكاوس وركن الدين قلج ارسالن وعالء الدين كيقباد والذي تمثل طرز عمالتهم استمرارية لطرز 

ظهرت علي عمالت جدهم عمالت والدهم  وبالتالي استمرار اساليب ذار السك ذاتها التي 

كيقباذ،بالضافة الي انفرادها في عهد قلج ارسالن بانتاج دراهم تحمل رسما لفارس يمتطي صهوة 
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جواده  داخل شكل مفصص متقن التنفيذ حوله كتابات نصها السلطان االعظم ركن الدنيا والدين قلج 

لخليفة العباسي  االمام ارسالن بن كيخسرو قسيم امير المؤمنين  وعلي الظهر في المركزاسم ا

المستعصم باهلل امير المؤمنين والهامش امر الضرب ونوع العملة ومكان السك سيواس وسنة السك 

 ( .6ست واربعين وستماية  لوحة )

 دار السك قونية : 

مدينة تركية تقع في وسط جنوب االناضول  بلغت اوج مجدها وازدهارها وقت ان كانت عاصمة  

قبل الغزو المغولي ،وهي من اعظم مدن االسالم بارض الروم كانت مقر سكني  للدولة السلجوقية

،وقد كان لسكني 60ملوكها ،وهي مدينة عظيمةحسنة البناء كثيرة المياه واالنهار والبساتين والفواكه 

السالطين ورجاالت الدولة بها اثره المباشر في ان تشيد بها دار لسك العملة ، هذه الدار انتجت 

ت سالطين السالجقة بمساعدة دار السك سيواس التي اشرنا اليها سابقا ، وقد تميزت مسكوكا

مسكوكات تلك الدار بسمات مشتركة مع مسكوكات دار السك سيوس مع تميز دار السك قونية بجانب 

ما انتجته من عمالت لسالطين السالجقة فان انتاجها للسالطين الثالثة ابناء كيخسرو الثاني قد تميز 

عض السمات التي جاءت مختلفة  في طراز الكتابات وفي ما تضمنته من اسماء والقاب ، فضال عن بب

تسجيل دار السك قونية مضافا اليها الدنيا "قونية الدنيا" وهي هنا اضافة لم تكن معلومة لكونها قد 

 صارت مركزا تدار منه دفة الحكم ،باالضافة الي استخدام  الزخارف النباتية المعروفة

علي وجه وظهر كثير من تلك العمالت، حيث نفذ اعلي وجه  الدنانير زخرفة نصفي 61باالرابيسك

مروحة نخيلية يتالعب ذيل كل منها ليكون شكل القلب اعلي شهادة التوحيد وكذا نقشها بنفس الهيئة 

ن قلج اعلي كتابات الظهر التي نقش داخلها اسماء السالطين االعاظم عز الدين كيكاوس وركن الدي

ارسالن وعالء الدين كيقباد،وهي زخرفة  علي هيئة نصف مروحة نخيلية  تعمل كوحدة زخرفية 

، شكل  2، 1)لوحة 62متكررة لشغل مساحة محددة بها  بهيئة منسجمة مع النصوص الكتابية اسفلها 

ا الشكل الذي ( كما نفذ هذا العنصر علي الدراهم التي سكتها سيواس دون ان يتكون بالتقاء ذيليهما هذ1

(.كما تميزت دار السك قونة الدنيا باثبات 4، 3يشبه القلب وانما شكل الحرف ع المطموسة  لوحة)

كثير من تواريخ السك بالحرف العربي الذي يكون فيه الحرف الواحد خليطا من عدة حروف بحيث 

بير امكن يصعب علي المتخصص وغير المتخصص قراءته او تفسير الي ماذا يشير ولكن بجهد ك

 (.2تفسيره والتوصل الي سنوات السك التي تم فيها انتاج هذه العمالت لوحة )

 الخط المنفذة به الكتابات 

(، 6، 5،  4، 3( في الوجه والظهر لوحة )2، 1استخدم الخط الثلث في تنفيذ كتابات الدنانير لوحة )

بالوضوح واعتدال الحروف  والخط الثلث  الذي تم نقش الكتابات به علي تلك العمالت  يمتاز

وهذا النوع  63ومرونتها في المد مع كثرة  االستدارات واالمتدات كما يمتاز بالغني وتناسب االجزاء

،وقد اصاب خط الثلث قدرا من التطور في عهد السالجقة بما  64هو الذي تفرع عنه الخط النسخ 

عصر االيوبيين في مصر وصار  يمكن ان نسميه بالثلث السلجوقي ، والذي تاثرت به الكتابة في

مماثال له في كيفية تنفيذه حيث نجد نص واجهة المدارس الصالحية بشارع المعز بالقاهرة  المنفذ 

،والذي من الراجح انتقاله الي مصر عن طريق السالجقة 65بالخط بالثلث  مماثال له الي حد كبير

دنانير قد تميزت باللين حيث نفذت في ،والخط المنفذ علي تلك العمالت نجد حروفه المنفذة علي ال

" مع امتداد خطي العدد بشكل لين منعقدا في شكل 7شهادة التوحيد بدءا بكلمة"ال" علي هيئة العدد"
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" وكلمة |اله| قد جاء حرف الهاء االخيرة  بشكل لين يماثل حرف الراء ،اما 5دائري يماثل العدد "

ة مستديرة وليست لينة كالتي نفذت في كلمة اله ،اما اسم لفظة الجاللة فقد انتهت بالهاء التي لها قم

محمد فقد نفذ بشكل يميل للتزوية الهندسية مع تنفيذ الميم بشكل دائري غير مطموس ،اما اسم الخليفة 

( فقد نفذ الخطاط االسم بالفات مروسة وميم جانبية وسين يليها تاء خالية من النقط 1المستعصم لوحة)

الذي تنتهي قوائمه بورقة نباتية اما الميم االخيرة فقد جاءت علي هيئة  7يشبه العدد ولكن نفذ فوقها ما

مع اهمال  7نصف مروحة نخيلية متطورة ، كما جاء حرف القاف في  كلمة قونية  علي هيئة العدد 

له ، وكذا الهاء االخيرة فيها كما نفذت الهاء االخيرة في كلمة سنة بهيئة لينة كالتي  كتبت بها في كلمة ا

في كتابات الظهر وفي بعض الدراهم نجد بعض الحروف قد جاءت بشكل متميز مثلما كانت عليه 

"العين" في كلمة المستعصم خيث ارتفعت بهامتها وجاءت بشكل الرأس المثلثة المطموسة مع تغيير 

بقية الدراهم بما  ( وكذا3اتجاه كتابة حرف الصاد والميم بحيث تتعامد علي اتجاه السطر التالي لوحة )

اضفي  تنوع كتابي وزخرفي يشير الي مدي التطور الذي اصابه الثلث في عهد السالجقة خاصة 

في  هماستخدمما كان دافعا الي ا66المنفذ علي عمالتهم ورسوخ مدرسةالخط العربي بدولتهم 

والخط النسخ الذي له ، وقد خلط الكثير من الباحثين بين هذا الخط 67في تلك الفترة  الزخرفة الكتابية 

مصطلح معروف يزيد عمره فالنسخ  68استقالليته ،والذي هو من فروع الخط الثلث وليس العكس

عدم  تخدموهامساالتجاه الي اطالق مسميات عديدة عليه يستشعر ومكن اغفاله ال يلف عام وعلى أ

ً مث ل النسخ األتابكي ، دقتها، فيلحقون بها كلمات توضيحية  تثقل المصطلح وتزيد األمور غموضا

بينماهو الخط النسخ الذي  69، وغيرها كثيري لنسخ العثماناوالنسخ األيوبي ، والنسخ المملوكي ، و

، الذي يتفرع عنه العديد من الخطوط  70تفرع عن الخط المنسوب الذي يأتي علي قمته خط الثلث

مصغر يسمى خط الريحان، أّما فقليل من الطول فيه ومزيد من االستقامة يعطينا خط المحقق وشكله ال

، ويبقي خط الثلث هو فهو خط التواقيع، وشكله المصغر خط الرقاعالليونة تصغير خط الثلث مع 

اصل تلك الخطوط بسماته الفريدة التي حظي سالجقة الروم بصبغه ببعضها والتي شاعت علي 

 نصوص الكتابات التي وردت علي عمالتهم المشار اليها اعاله .

 الهندسية والنباتية الزخارف

 الزخارف النجمية  -ا

 اوال الزخارف النجمية

نقشت النجوم السداسية علي الدراهم الخاصة بالسلطان عز الدنيا والدين كيكاوس بن كيخسرو حيث 

نفذت اعلي لفظة الجاللة المكونة السم الخليفة المستعصم حيث حاءت علي هيئة نجمة سداسية كبيرة 

اقل حجما فهل كانت هاتان النجمتان رمزا لدار السك ؟ ام انها شارة للصناع  واخري مماثلة ولكنها

الذين تخصصوا في صناعة السكة ؟ ام انها رمزا تنجيميا يتعلق باالبراج الفلكية؟ خاصة وانها من 

 ام انها محض زخرفة ال اكثر .؟ 71الرموز الفلكية المهمة في علم الفلك والتنجيم عند الزرادشين 

الفنان المسلم قد اكثر من تنفيذ االشكال النجمية علي التحف الفنية والعمائر االسالمية المختلفة  نعلم ان

معتبرا ذلك شكال زخرفيا بحتا ال وصاية الحد عليه،وال يؤدي اي معني عقائدي او ايديلوجي ،وال 

الها المتنوعة من يرمز الي اي فئة او جماعة كانت فالفنان المسلم كان ينفذ الزخرفة الهندسية باشك

مربعات ومستطيالت ومعينات ونجوم من خمسة رؤوس او ستة او سبعة او ثمانية رؤوس دون ان 
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،حيث كانت تقسم 72يكون لذلك اال معني واحد هو الزخرفة التي تمال الفراغ علي الطريقة االسالمية 

في زخرفتها الداخلية ، المساحة المراد زخرفتها الي وحدات هندسية متساوية في المساحة ،ومختلفة 

، وبالفعل فقد نفذت 73بما يحقق المبدأ الفني االسالمي المعروف في الزخرفة وهو مبدأ الوحدة والتنوع

النجمتان في مساحة فارغة نتجت بين السطر االول في الظهر والسطر الثاني والذي نقش فيه اسم 

تلك النجوم لسد هذا الفراغ دون ان يكون لها  الخليفة المستعصم باهلل امير المؤمنين ،وبالتالي فقد جاءت

 اية دالالت اخري.

تعد المراوح النخيلية وانصافها من العناصر الزخرفية النباتية ذات :  زخارف المراوح النخيلية 

التي ازدانت بها المنتجات الفنية  74االصول االغريقية والتي شاعت في الفن البيزنطي والساساني 

ت هيئتها علي هيئة ورقة النخيل المروحية ، والتي تعددت اشكالها ، حسب عدد االسالمية ،حيث جاء

الفصوص المكونة لها ،فهناك مراوح نخيلية ثالثية الفصوص واخري خماسية وبعضها ذات حواف 

متعددة الفصوص ،واخري تأخذ اشكال القلوب ، ومنها مايرسم علي شكل نصفين مجتمعين او 

ي دنانير السالطين االعاظم التي عرضنا لها ، حيث تناولتها يد الفنان كالتي نفذت عل 75متباعدين 

السلجوقي بالتطوير ودمجها بالفروع النباتية ،والعناصر الزخرفية حولها حتي اصبحت عنصرا مميزا 

صار يعرف بفن االرابيسك،وهذه الزخرفة التي شاع استخدامها علي االخشاب بشكل خاص في 

من البالد االسالمية ، نجد ان  استخدامها علي العمالت قد جاء من قبيل  العصر االسالمي في كثير

االضافة الجديدة والتي تشير الي مهارة الفنان في تنفيذها من خالل قوالب السك بهيئة تماثل مثيالتها 

 .علي التحف الخشبية والتي نفذت حفرا بمستويات متعددة ، بما يشهد للفنان السلجوقي بالتفرد والتمييز

 الخاتمة

من خالل ما سجل من نقوش كتابية علي عمالت االخوة الثالثة ابناء السلطان كيخسرو الثاني انفرادا 

بالحكم اواشتراك ثالثتهم في ادارته من خالل ثالثة فترات فققد امكن التوصل الي الكثير من النتائج 

الحكم  وما اتسمت به من  الكشف عن طرز العمالت التي سادت في كل فترة من  فترات التي منها:

سمات سواء في نصوص الكتابات او في نوع الخط وعناصر الزخرفة باالضافة الي سنوات الحكم 

 وما صاحبه من احداث سياسة .

 اشارت الدراسة الي استخدام الخط الثلث في تنفيذ النقوش الكتابية. 

تم اضافة لقب الدنيا لدار السك اظهر البحث والول مرة  استخدام االلقاب في وصف دور السك حيث  

 قونية والتي تم نقشها علي احد طرز دنانيرها .

 تمكن البحث من حصر االلقاب التي تلقب بها االخوة الثالثة منفردين ومجتمعين. 

توصل البحث الي استخدام المراوح النخيلية في زخرفة المساحات الخالية في وجه وظهر الدنانير  

في زخرفة الحرف االخير من اسم الخليفة العباسي المستعصم ،بما يشير الي  الذهبية ،كما استخدمت

 مدي ما تمتع به الخط الثلث من تطور في هذه الفترة التي شهدت اضطرابات سياسية وحربية كثيرة .

امكن من خالل هذه الدراسة التوصل الي كيفية  قراءة التأريخ بالحرف العربي بعد تتبع الكثير من 

 فك بداياته.اشكاله و
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دينار باسم االخوة الثالثة كيكاوس الثاني وقلج ارسالن الرابع وكيقباد الثاني سالجقة الروم ضرب ( 1لوحة )

 م1255/هـ 653قونية

 

( دينار باسم االخوة الثالثة كيكاوس الثاني وقلج ارسالن الرابع وكيقباد الثاني سالجقة الروم ضرب قونية 2لوحة )

 م1250ـ/ ه648الدنيا سنة 
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 ( درهم باسم السلطان االعظم عز الدنيا والدين ابو الفتح كيكاوس بن كيخسرو 3لوحة )

 

 ( درهم باسم السلطان االعظم ظل هللا في العالم عز الدنيا والدين كيكاوس بن كيخسرو4لوحة )

 

 ان امير المؤمنين( درهم باسم السلطان االعظم ركن الدنيا والدين قلج ارسالن بن كيخسرو بره5لوحة )
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 ( درهم باسم السلطان االعظم ركن الدنيا والدين قلج ارسالن بن كيخسرو قسيم امير المؤمنين6لوحة ) 

 

 (1شكل )
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 حواشي البحث

                                                 
1

ض حيث كانت وفاته بداية انحدار دولة سالجقة الروم لضعف خلفائه وسيطرة بع عد وفاتهبد اأباه كيق غيَاث الدين كيخسرو خلَف 

، ا عسوقا لعوباارطانا غاشما جبلس -إلى جانب ضعفه ولينه-كان الوزراء والساسة عليهم ومن هؤالء ابنه كيخسرو الثاني  حيث 
،ابن الجوزي )شمس الدين ابو 294هـ،ص، 1282انظر،احمد يوسف القرماني ،اخبار الدول واثار االول في التاريخ ،بغداد 

،ابن تغري بردي 208،ص، 22 التركي البغدادي ممرةة الزمان في تواريخ االعيان ، ،، المظفر يوسف بن قراوغلي بن عبد هللا
  247م ص، 1963)ابو المحاسن جمال  الدين يوسفم،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،وزارة الثقافة المصرية ،

2
ق علي زواجهما بعد طلب حاكمة جورجيا الصلح مع ابن االميرة تمارا التي فتن بها السلطان كيخسرو الثاني ، بعد ان تم االتفا 

عالء الدين كيقباد الذي هاجم دولتهم حيث امر بسك دراهمه  منفذ عليها  صورة وجهها داخل قرص الشمس اعلي رسم اسد اعلي 

محمد سهيل ذيله نجمة واسفل بطنه اخري،وهي رمزية لزوجته وبرج مولدها واشارة الي السلطان الذي يدور في فلكها انظر ،  

، ص، 2002م(،دار النفائس ،الطبعة االولي ، 1304-1077هـ/707-470طقوش ، تاريخ سالجقة الروم في اسيا الصغري )

268 
3

،عاطف منصور محمد رمضان ، النقود االسالمية واهميتها في 2003ابو الفرج العش ، النقود العربية االسالمية ، الدوحة  

 19، ص، 2008ة االسالمية ،زهراء الشرق ، القاهرة دراسة التاريخ واالثار والحضار
4

ابن بيبي )ناصر الدين حسين بن محمد بن علي الجفري(،اخبار سالجقة الروم ، تعريب ، محمد سعيد جمال الدين ،المركز  

 303م ، ص ، 2007القومي للترجمة ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 
5

انت قاعدة المغول ومنها خاناتهم وفيها غالب عساكر الخان الكبير وكان يصنع بها مدينة تقع في اقصي بالد الترك الشرقية ك 

االقمشة الفاخرة والصنائع الفائقة ومعني قراقوم باللغة التركية هو الرمل االسود انظر القلقشندي ) ابو العباس احمد بن علي بن 

،  دار الفكر دمشق 1جلد تحقيق د يوسف علي طويل ط م14م( صبح االعشي في صناعة االنشا 1418هـ/821احمدبن عبد هللا ت 

 478م ، المجلد الرابع ،ص ، 1987
6

الجويني)عالء الدين ابو المنظر عطاء هللا بن بهاء الدين محمد(،تاريخ فاتح العالم ،الجزء االول ، الطبعة االولي ، المركز  

 255م ، ص ، 2007القومي للترجمة ، القاهرة 
7

م(،دار النفائس ، بيروت ، الطبعة 1304-1077هـ/704-470تاريخ سالجقة الروم في اسيا ،الصغري )محمد سهيل طقوش ،  

 294م ص، 2002االولي 
8

 323ابن بيبي ، المصدر السابق ، ص ،  
9

زامباور ، معجم االنساب واالسرات الحاكمة في التاريخ االسالمي ، ترجمة زكي محمد حسن ، حسن احمد محمود،مكتبة جامعة  

 218م ، ص، 1980فؤاد االول  ، دار الرائد العربي ، لبنان ، 
10

 324ابن بيبي ، المصدر نفسه ، ص ،  
11

هو شمس الدين الجويني محمد بن محمد وزير ممالك التتار ،ويعرف بالصاحب شمس الدين الجويني قتله ظلما ارغون بن ابغا  

م ( تاريخ االسالم ووفيات المشاهير 1347هـ/748بن عثمان ت  م انظر الذهبي ) شمس الدين محمد بن احمد1282هـ/ 681عام 

 88، ص،5م ، ج1987، بيروت ، 1واالعالم تحقيق د عمر عبد السالم تدمري،ط 
12

 218زامباور ، المرجع السابق ، ص،  
13

 360م انظر زامباور ، المرجع نفسه ، ص ، 1252هـ/ 649هو منكاكا قاآن تولي الحكم عام  
14

عرف االن بمدينة ازنيق والتي لها شهرتها ت مرة بحر مر الغربي عند الناضولا قديمة تقع على ساحل قية مدينة اغريهي  
 300بانواعه المختلفة انظر ، محمد سهيل طقوش ، المرجع السابق ، ص،   الواسعة في انتا، الخزف العثماني

15
تعرف باسم قيسارية ، وكانت كثيرة السكان عظيمة قيصرية مدينة عظيمة في بالد الروم شيدها ملك الروم من الحجارة  و 

م ( اثار البالد 1283هـ/628العمارة  مقر ادارة شئون الحكم لبني سلجوق ،انظر القزويني )ابو عبد هللا زكريا محمد بن محمود ت 

 553واخبار العباد ، دار صادر بيروت بال تاريخ ص، 
16

 المتوسط في جنوب غرب تركيا،مدينة تقع على ساحل البحر األبيض  انطاليا:هي 
17

قونية  من اعظم مدن الروم بهية العمارة كثيرة المياه واالنهار والبساتين اتخذها السالطين مقرا لسكناهم  انظر ياقوت الحموي      

، 415ع ، ص، م ( ، معجم البلدان  دار الفكر بيروت بال تاريخ ، الجزء الراب1228هـ/626) ابو عبد هللا  ياقوت بن عبد هللا ت 

م ( تحفة  النظارفي غرائب االمصار وعجائب االسفار 1377هـ/779ابن بطوطة ) ابو عبد هللا محمد بن عبد هللا محمد اللواتي ت

 322،  ص، 1م  ،ج 1985تحقيق دكتور علي المنتصر الكتاني الطبعة الرابعة ،مؤسسة الرسالة ، بيروت 
18

ثيرة السكان مليئة بالخيرات يقطنها المسلمون والنصاري،وهي من اقدم مدن سيواس مدينة بارض الروم مشهورة حصينة ك 

 537البالد المشهورة بين التجار ، انظر القزويني ، المصدر السابق ، ص ،
19

 البحر االسود من جهة تركيا مدينة تقع في أقصى شمال هي 
20

 الرئيس علي البحر االسود تكتب سامسون وهي مدينة تقع علي الساحل الشمالي لتركيا، وهي الميناء 
21

 180،ص ، 12دوقاد توقات هي مدينة حصينة تبعد مسافة كبيرة عن مدينة قيصرية انظر الذهبي ، المرجع السابق ، ج 
22

ابن عبد الظاهر)محي الدين ابو الفضل عبد هللا السعدي المصري (، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ،تحقيق عبد العزيز  

 125،128م ، ص، 1976ياض ، الخويطر، الر
23

 360ابن بيبي ، المصدر السابق ، ص،  
24

 218زامباور ، المرجع السابق ، ص ،  
25

 ( A1227)470بلدوين رقم  
26

 223ص  9كتالوج البنك االهلي المسكوكات االسالمية النادرة رقم  
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 المحاريب األثرية الباقية بعمائر األناضول إبان عصر اإلمارات التركمانية

 )دراسة في ضوء نماذج مختارة(
 د/ جمال صفوت سيدأ.

 جامعة المنيا –أستاذ اآلثار اإلسالمية

gamal2013@minia.edu.eg 

 تمهيد
ريخ اإلاةممة عامة  يعد عصر اإلمارات التركمانية  مةا العصةار التاري ية  المفمة  سةة التةل  التةا     

وبمنطقةة  اانالةةاي علةةة وصةة  ال صةةال غ وعلةةة الةةرلت مةةا اااميةة  التاري يةة  وال  ةةاري  لفةة   

عامةة  وااوروبيةةيا والعةةر  مةةنفت علةةة وصةة   ال ةةاينيااإلمةةارات ن ةةد نا انةةاا تلةة  ااتمةةا  مةةا ت ةة  

وي ةةارأ اةةلطن   وصفةةاا عنةةايتفت ن ةةا ا اتمةةا  بتةةاريخ ال ةةاينياال صةةال عةةا اةة   ال تةةرأ غ  لةة  نا 

اإلمةةارات التركمانيةة  وي ةةارأ غ وناملةةاا رةةاريخ  الدولةة  العنمانيةة  وبتةةاريخ وي ةةارأاةةمصق  الةةرو  

الم عنرأ انا واناا إباا سترأ ا نتقاي بيا  باي الطن  التمصق  وظفار العنمانييا كمةا لةا كانةج م ةر  

تمصق  إلى العنمانييا كما لا لةت يكةا  بةيا رمفيد للتاريخ العنمانة   نكنر غ واك ا يع ر المؤرخاا ما ال

غ وربمةةا كةةاا  لةة   عتقةةا ات نا الدولةة  العنمانيةة  تةةد ن ةة ت  ال ةةاينياالةةدولتيا وصةةا  يتةةت   وت ةة  مةةا 

بال رورأ سة م يط ا   اإلمارات
1
. 

وتةد اةةارعج معاةةت اإلمةةارات التركمانية  التةةة ظفةةرت باانالةةاي سةة ستةةرأ الةةم مي  ولةة  اةةمصق    

من  ال داي  سة ا ي  نا ركاا إمارات متتقل  كاا ادسفا الرئيتة اا إر ةا  ايااة  ال ةتا وال ة و  الرو  غ

التة رررك  علة م فا  ال فا  لد  ار الك ر ) نرالة لير المتلميا(
2
غ كما تامةج كة  إمةارأ مةا اة    

ارات التركمانية  اإلمارات بم او ت كنيرأ لت كيد نيقيتفا سة ميراث التمصق  ومةا مةت دةفد عصةر اإلمة

 نف   سني  وإرااصات معماري  ااف يتتمر بع فا ويص  إلة القم  خمي العصر العنمانة.

مةا بةيا الدينية  غ ع ةرات العمةائر المتناعة   عصةر اإلمةارات التركمانية  باانالةايوتد وصلنا ما ا ا 

مةةا العناصةةر المعماريةة   والمدنيةة  والت اريةة  وال ربيةة  وال نائ يةة  غ والتةةة ر ةةتم  بةةدوراا علةةة العديةةد

نااسة  ...الةخ(  والعديةد مةا العناصةر المعمارية  الداخلية   -ت ةا  –مةذ ا  –مداخ   –ال ارصي  )واصفات 

نلةاا  وصةنا ي  المصةاي  ...  -كرااةة وعة  -م اسة  -م ارية   -منةابر   -ناةق  –عقةا   –)نعمةدأ 

 الخ(.

ا العناصةر المعمارية  الداخلية  بعمةائر رلة  ا ا وتد وتع اختيار ال ايث سةة اة   الارتة  علةة عنصةر مة 

ال ترأ إ  واا " الم اري "
3
. 

ا ا ورعد الم اري  ما نات العناصر المعماري  التة ااتت بفا المعمار التـركة ااتماماً ك يراً منةـ  القةرا  

  غ سعم  علة رنـا  ندكالفا11اـ/ 5
4
وماا  بنـاءاا 

5
غ  وناالي  زخرستفا 

6
. 

رات التركماني  وصلنا ما عمائر رل  ال ترأ ع رات الم ارية  رناعةج المةا أ ال ةا  وخمي عصر اإلما

وال  ة  غ كمةا وصةلتنا بعةم الم ارية  التةة  المتت دم  سة صناعتفا ما بيا ال  ر والرخا  وال ة 

ركتااا ال تي تةاء ال  سية   ونخةرج ر مةع بةيا الرخةا  وال مخةات ال  سية  غ ومالنة  ر مةع بةيا ال ة  

  تاء ال  سي .وال تي

ا ا ورنقتت الدراا  إلة تتميا غ القتت ااوي ويت ما  راا  وص ي  لة عم نمةا م مةا اة   الم ارية  

بمدا اانالاي الم تل   غ نما القتت النانة سيت ما  راا  ر ليلي  لفة   النمةا م  مةا ييةث ما رفةا ال ةا  

 وعناصراا المعماري  وال خرسي .
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 الدراسة الوصفية 

  ا المحاريب الحيرية أولا 

محراب مسيد سنقر بك
7 

 (2-1)لوحتا 

: مدين  نيدا المكان
8
 

: إمارأ بنة نررنا العصر
9
  

: اامير اإليل انة انقر ب  المنشئ
10
 

  (1335اـ/ 736: ) التاريخ

 :  الوصف

دار يتااط ا ا الم را  صدار الق ل  رقري اًغ واا ع ارأ عا كتل  متتطيل  المتقط سة متتاج ال  

ال نابة ال رتة غ بصدر ا   الكتل  يني  الم را  واة يني  م لع  غ يتاصفا خاتي  علة دك  منلث 

تاعدر  اا   وتمت  اعلة رررك  علة عما يا ااطاانيا المتقط غ ي دن ك  منفما ما اارض بقاعدأ 

  ما منلنات م لع  ويتاص  رام مقرن غ وي خرسفما ندكاي خطاخ متداخل  نتج عنفا ندكاي انداي

 ومعينات بداخلفا ندكاي كندات ادااي .

ي خرف رادي تة خاتي  الم را  زخارف ن اري  مارت  يت للفا زخرس  ورت  ن اري  مممي  وندكاي ما  

الرومة غ ويتدلة ما تم  خاتي  الم را  كتل  متتطيل  بارزأ منلن  ي خرف وصفا زخرس  نسر  ن اري  

 متداخل .

 را  خمت  إخارات )ندرخ  سة الل   التركة( متتطيل  ما ك  صان  ر تم  علة وي يط ب ني  الم  

زخارف سني  متناع  غ س ينما ي تم  اإلخار ااوي ما ال ارم بكم ال ان يا علة زخارف انداي  

تاامفا ندكاي نخ اق ن مي  ما ع ر كندات وارواتغ نما اإلخار النانة ال ج يلي  بكم ال ان يا سي تم  

زخرس  انداي  متداخل  ر ك  سة النفاي  دك  ي    زخرس  الدتماق غ نما اإلخار النالث بكم علة 

ال ان يا سي تم  علة زخرس  ن اري  متداخل  ر صر سيما بينفا ندكاي ورو  غ نما اإلخار الرابع بكم 

ً وي تم  علة نقش ترآنة ب ـط النلث ب  الا  ال  ر ال ان يا سي دن ما منتص  يني  الم را  رقري ا

ا سِ  ةُّ اْلقايُّاُ  ۚ  ا را ُْخ ُ ُ ِانا ٌ وا ا ناْاٌ  ۚ له ُ ما  ا إِ ه ُااا اْل ا
ُ  ا إِلاَٰ ا سِة ال ارز ويقرن كالتالة )َّللاه ما اِت وا اوا ة التهما

ا باْياا ناْيِدي ا  اا الهِ ج ياْ  اُع ِعندا ُ إِ ه بِإِْ نِِ  ۚ ياْعلاُت ما ْا ِعْلِمِ  إِ ه اْااْرِض ۗ ما ْل اُفْت ۖ وا ا يُِ يُطااا بِ اْةٍء م ِ ا خا ما ِفْت وا

ُااا اْلعاِلةُّ اْلعاِايُت( ا ۚ وا اْااْرضا ۖ وا ا يائُا ُ ُ ِيْ ُاُفما اِت وا اوا ِاعا ُكْرِايُّ ُ التهما ا دااءا ۚ وا بِما
11
. 

تج عنفا سة الااط دك  ورت  ن اري  نما اإلخار ال امس بكم ال ان يا سي خرس  نسر  ن اري  متماوص  ن

 مممي .

نما ر اي  يني  الم را  سقتمج إلة ممانة متتطيمت ر تم  علة زخارف سني  ما ااخ اق الن مي  

 وااوراق وااسر  الن اري  سة ركرار سنة بديع ي    رل  الماصا أ باإلخارات التة ر يط بالم را .

ا ا المحاريب الرخامية   ثانيا

امع إلياس بكمحراب ج
12
 (4-3)لوحتا  

: مدين  مليتاس )با خ( المكان
13
 

: بنة منت   العصر
14
 

: د ا  الديا إلياس ب  المنشئ
15
  

  (1404اـ/ 806: )  التاريخ
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 : الوصف

يقع بال لع ال نابة ال رتة ل دار الق ل  و ل  سة كتل  متتطيل  بارزأ غ والم ـرا  ع ارأ عا يني   

فا خاتي  علة ايئ  منلث تاعدر  اا   وتمت  اعلة ي خرف رادي تة ا   نص   ائري  المتقط يتاص

الطاتي  زخارف ن اري  مارت  يت للفا ندكاي ورت  ن اري  مممي  وندكاي ما الرومةغ نما باخا ا   

الطاتي  سي تم  علة ا ع  ص اف ما المقرنصات ما النا  الم رابة ويتدلة منفا  ياي اابط  غ ا ا 

  بعم ا   المقرنصات علة ندكاي انداي  لير منتام  وندكاي كت  بارزأ منلن  ال ك  ور تم  نوص

 وندكاي إدعاعي .

وي يط ب ني  الم را  نربع  إخارات متتطيل  ر تم  علة زخارف سني  متناع  غ س ينما ي تم    

اف نسقي  غ اإلخار ااوي ما ال ارم علة زخارف انداي  تاامفا ندكاي ما المقرنصات سة ممم  ص 

نما اإلخار النانة ال ج يلي  سقد تتت سة ارر اع  إلى تتمياغ سما منتص  يني  الم را  وار ااا إلى 

نعلة ي تم  ا ا اإلخار علة زخارف ن اري  متداخل  ر صر سيما بينفا ننصاف مراو  ن يلي  غ وما 

انداي  تاامفا ندكاي نخ اق منتص  يني  الم را  وار ااا إلى نا   سي تم  ا ا اإلخار علة زخارف 

ن مي  ما ممانة ويدات غ نما اإلخار النالث سمتايت  نك ر ما اإلخاريا التابقيا ما ييث العرض وتد 

القتت ااوي ما نا   واا ع ارأ عا متاي  متتطيل  دكلج علة  -تتت سة ارر اع  إلى تتميا ني ا

ا   وتمت  اعلة وتد ملئ باخا ا ا المنلث ايئ  ينـي  م رابـي  خاتيتفا علة ايئ  منلث تاعدر  ا

ب ربع  ص اف ما المقرنصات يتدلة منفا  ياي اابط  غ نما القتت النانة ما نعلة سفا ع ارأ متاي  

متتطيل  زخرسج بنمم  ندكاي نخ اق ن مي  ما ع ر ويدات مالاع  ب ك  رناة س مً عا 

اـ   ااخ اق ندكاي ما رص  لرا  وندكاي  ننصاف ونربا  ا   ااخ اق سة ااركاا ويت ل  عناصر

 ل ا   ونزتـ .

نما اإلخار الرابع وااخير ما الداخ  سفا إخار لي  وي دن ما منتص  كتل  الم را  رقري اً وي تم   

ا   اإلخار علة ب ار )خراخيش( ادااي  ي ص  بيا الاايد وااخر دك  متتدير ور تم  ال راخيش 

ارف ن اري  متدخل  ر صر سيما بينفا ندكاي ننصاف مراو  ن يلي  وندكاي ما التدااي  بالت ا ي علة زخ

الرومة وزخرس  زارأ المل  سة ييا ي خرف ال عم ااخر منفا كتابات بالل   العربي  ب ط النلث 

بال  ر ال ارز ورقرن ا   الكتابات كالتـالة ) تاي الن ة علي  التم  القرآا اا الدواء
16

(غ سة ييا 

 اادكاي المتتديرأ ندكاي وريدات مماني .ي خرف 

نما  ر اي  يني  الم را  سي تم  علة م ماع  متناع  ما ال خارف ر دن ما نا   ب دكاي 

مقرنصات سة ص يا يعلااا زخرس  نخ اق ن مي  مماني  غ يعلا ا   ال خرس  إخار متتطي  نك ر تتت 

ما العقا  النممي  غ يعلا ا   الت اوي  منطق   إلى خمت  ر اوي  رااي  يتام ك  منفا عقد تري  ال   

ى  متتطيل  ر تم  علة نقش ترآنة ب ط النلث علة نرلي  ما ال خارف الن اري  ويقرن كالتالة )تاْد نارا

ا را ْتِ ِد اْل ا ْصفا ا داْطرا اْلما ي ِ وا اااا سااا يانه ا تِْ لا ً راْرلا ل ِ اء سالانُاا ْصِف ا سِة التهما لُّااْ راقالُّ ا وا ا ُكنتُْت سااا ْيُث ما يا ِ  وا

ُوُصِاااُكْت داْطرا ُ(
17
. 

يعلا يني  الم را  متاي  متتطيل  ر تم  سة الااط علة منطق  مربع  المتقط ر تم  علة  نقش  

كتابة ع ارأ عا يديث دري  ب ط النلث بال  ر ال ارز بصي  ) تاي الن ة علي  التم  إنما ااعماي 

بالنيات(
18
ا   الكتاب  إخار زخرسة تاام  ص  ما المقرنصات الم رابي  يتدلة منفا  ويدور ياي 

 - ياي اابط غ وعلة صان ة المنطق  الااطة منطقتاا متتطيلتا ال ك  بااتع متتطي  بك  صان  

زخرف المتتطي  ال ج عا يميا المنطق  الااطة ب ك  عقد ما النا  المعروف باات خراز بارص  

م كاأمص ا  نو علة ن اأ إلاءأ تاامفا دك   وي تم  صدر ا ا العقد
19
 و بـدا كروج ورت ـ   

متلاب غ نما المتتطي  عا يتار المنطق  الااطة سي خرس  دك  عقد م صال وي تم  صدر ا ا العقد 

 .(3)لاي   علة ن اأ إلاءأ ني اً تاامفا دك  تندي   و بدا ورت   م لع 
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 راسات ب ك  ورت  مممي  مت اورأ زخرسج نوصففا ا ا ويتام كتل  الم را  ما نعلة ص  ما ال

 ب خارف ن اري  مارت  يت للفا ندكاي ورت  ن اري  مممي  وندكاي ما الرومة.

محراب  جامع الصفا أو بارلي جامع
20
 (7ا 5)لوحات  

: مدين   يار بكر  المكان
21
 

: ااق تيانللة العصر
22
 

 (1478-883/1435-839: اامير نزوا يتا) المنشئ
23
. 

  (1487اـ/ 893: )  التاريخ

 : الوصف

يتااط ا ا الم را  صدار الق ل  رقري اً غ واا سة كتل  متتطيل  متاوي  ل دار الق ل  بصدر ا   المتاي  

يني  الم را  واة ع ارأ عا يني  م لع  يتاصفا خاتي  ب ك  عقد مممة ال صال رررك  علة  

اارض بقاعدأ مربع  ويتاص  رام ي    التل  غ وزخرف  عما اا متتديريا المتقط غ ي دن ك  منفما ما

كام  العما  )القاعدأ وال دا والتام( ب خرس  ن اري  متداخل  ر ك  سة النفاي  دك  ورت  مممي  وزخرس  

الرومة غ كما يعلا ري اا رل  ااعمدأ كت  متتطيل  ي تم  وصففا علة نقش ترآنة ب ط النلث واة آي  

ارِِ (غ نما  ترآني  رقرن كتالة عاْدً   ا ُم اِد ي ِلكاِلما ب   ِصْدتًا وا ْج كاِلما  را رامه : الكتل  التة رعلا العما  اايما )وا

ُااا التهِميُع اْلعاِليُت( ارِِ  ۚ وا يا ِلكاِلما الكتل  التة رعلا العما  اايتر سفة رتمم  اآلي  الكريم  ) ا ُم اد ِ
24
. 

طاتي ( دريط زخرسة ع ارأ عا ندكاي ورو  باللاا ااخ ر المائ  ي خرف إخار العقد النممة )ال

للص رأ علة نرلي  يمراء غ ي خرف رادي تة خاتي  الم را  ندكاي نخ اق ن مي  ما ع ر ويدات 

 ونص اءاا.

نما باخا خاتي  الم را  سي تم  علة دك  عقد مممة نخر بداخل  مماني  ص اف ما المقرنصات ر خ  

يتدلة منفا  ياي اابط  دكلج علة ايئ  التام المقرن  غ سة ييا ي تم  بعم  ال ك  الم رابة

 ر اوي  المقرنصات ااخرج علة ندكاي منلنات بارزأ.

نما ر اي  الم را  سي تم  سة النص  الت لة من  علة ممث  خمت م رابي  ر ت ك  منفا علة 

   ب ان ة ا   الدخمت دريط زخارف انداي  ما نخ اق ن مي  ما ع ر ويدات ب ك  مكررغ وي

 زخرسة تاام  زخرس  ن اري  متداخل  ر ك  سة النفاي  دك  ورت  مممي  وزخرس  الرومة.

لاْيفاا  ا  اخا ا عا يعلا ا   ال خرس  علة نقش ترآنة ب ط النلث بال  ر ال ارز ) بتت هللا الريما الرييت ُكلهما

) ا ا كاِريها اْلِمْ را زا
25
. 

م را  نربع إخارات زخرسي  متتطيل  ال ك  ر تم  علة زخارف سني  متناع  س ينما وي يط ب ني  ال  

ي تم  اإلخار ااوي ما ال ارم علة دك  ص  ما ال راسات ب ك  ورت  مممي  ر دو للاال  ااولة 

ما خمي االااا المتت دم  بفا واة ااخ ر ال ااج وال ا ن انة وال يروزج وال نة المائ  لل مرأ 

فا ي م  ما الارو غ  نما اإلخار النانة ال ج يلي  سفا نلي  ما اإلخار ااوي وي ت ص  ما ب ن

ال راسات الم رابي  المتراص  ب ك  نسقةغ نما اإلخار النالث ال ج يلي  سي تم  علة زخرس  ن اري  

  اإلخار متداخل  ر ك  سة الااط ندكاي وريدات مماني . نما اإلخار الرابع ما الداخ  سفا لي  من

 النانة وي تم  علة زخرس  ما خطاخ انداي  متماوص  ر ك  زخرس  ر    زخرس  ال دائ  .
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ا    اليصية المحاريب ا ثالثا

محراب جامع محمود بك
26

 (9-8)لوحتا 

: تص   كاج بمدين  تتطمانة  المكان 
27
 

: إمارأ بنة صاندار  العصر
28
 

 : م ما  ب  با عا ي المنشئ

  (1366اـ/768: )  التاريخ

 : الوصف

يتااط صدار الق ل  رقري اً واا ع ارأ عا كتل  متتطيل  المتقط بارزأ غ يتااطفا الم را  واة يني  

م لع  يتاصفا خاتي  علة ايئ  عقد مممة ال صال رررك  ما نا   علة عما يا متتديريا المتقط 

 ي دن ك  منفما ما اارض بقاعدأ مربع  ويتاص  رام مقرن  ما يطتيا .

ا ا و ي خرف رادي تة خاتي  الم را  زخارف انداي  ما خطاخ متماوص  ومتداخل  ر صر بينفا 

ندكاي رباعي  وخمااي  وندكاي ادااي  بداخلفا ندكاي ر    القصع  وندكاي ن ا  خمااي  ااخراف نو 

 ال ع .

الم د  ويتدلة  نما باخا ا   الطاتي  سي تم  علة ات  ص اف ما المقرنصات ر خ  ال ك  الم رابة 

منفا  ياي )اراوي ( اابط  غ ا ا ور تم  نوص  بعم ا   المقرنصات علة ندكاي انداي  لير 

 منتام  وندكاي كت  بارزأ منلن  ال ك .

وي يط ب ني  الم را  خمت  إخارات متتطيل  ر تم  علة زخارف سني  متناع  غ س ينما ي تم    

ي  تاامفا ندكاي ما المقرنصات سة ص ياغ ن د نا اإلخار اإلخار ااوي ما ال ارم علة زخارف اندا

النانة ال ج يلي  ي تم  علة زخارف ما نسر  ن اري  متداخل  ر صر سيما بينفا دك  ورت  مممي  

وزخرس  الرومة غ نما اإلخار النالث سي تم  علة ندكاي ادااي  بااتطال )ب ار نو خراخيش(وبيا ك  

 ادااة عا ج.دك  –دكليا ما ا   اادكاي 

نما اإلخار الرابع سي تم  علة زخارف ر    رماماً زخارف اإلخار النانة غ كما ي تم  اإلخار ال امس  

 علة زخارف ر    زخارف اإلخار ااوي.

ا ا المحاريب التي يكسوها الفيسفساء الخزفية   رابعا

محراب جامع أشرف أوغلو
29 

 (14ا  10)لوحات 

: مدين  بي فر  المكان
30
 

: إمارأ بنة ندرف رالعص
31 

: ندرف نللا با اليماا المنشئ
32
 

  (1299-1298اـ/ 699: )  التاريخ

 : الوصف

ً غ واا سة كتل  متتطيل  بارزأ بصدراا يني  الم را  واة  يتااط ا ا الم را  صدار الق ل  رقري ا

م لع  ع ارأ عا يني  م لع  يتاصفا خاتي  علة دك  ارمة مدرم رررك  علة عما يا  و نبداا 

 ال ك  ي خرف نبدانفما زخرس  ن اري  تاامفا دك  ورت  ن اري  معدول  ومقلاب .

ا ا وي خرف رادي تة ا   الطاتي   ندكاي انداي  مكررأ ما زخرس  الدتماق يتااط ا   ال خرس    

علة صان ة الطاتي  دك  صرأ  ائري  ر ت زخرس  ن اري  ما الرومة يتااطفا دك  وريدأ متعد أ 
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مت غ كما ي تم  باخا خاتي  الم را  علة مماني  ص اف ما المقرنصات ر خ  ال ك  الم رابة غ ال ت

ا ا ور تم  ر اوي  ا   المقرنصات علة زخارف سني  متناع  غ منفا ندكاي ن ا  ادااي  وزخرس  

خارف الدتماق والمعينات بداخلفا معينات نص ر وزخرس  ر    التااام  وزخرس  الرومة غ وصميع ال 

التابق  ن  اا الم خرف باات دا  بمخات ص يرأ ما ال تي تاء الملان  باالااا اازرق التركاازج 

 وال يروزج واايمر المن ي ج.

يعلا خاتي  الم را  متاي  متتطيل  ر تم  علة ن  ترآنة ب ط النلث علة نرلي  ما زخـارف 

نِي ًا ۖ الرومة ويقرن كالتالة) بتت هللا الريما الرييت إِن ِ  اْااْرضا يا اِت وا اوا ْصِفةا ِللهِ ج ساطارا التهما ْفُج وا صه ة وا

) ا ناناا ِماا اْلُمْ ِرِكياا ما وا
33
. 

نما ر اي  يني  الم را  سي تم  علة زخارف سني  متناع  ر ت زخرس  خ   ن مة ما نربع  

الن مة اااااة وع روا ويدأ سة الااط  غ س مً عا ننصاف ا ا الط   ر يط ب خرس  الط   

 .وندكاي ادااي  ومماني  وندكاي ن ا   مماني  وزخرس  ر    عنصر التااام .

وي يط ب ني  الم را  خمت  إخارات متتطيل  ر تم  علة زخارف سني  متناع  من  أ ما خمي   

خار اات دا  بمخات ص يرأ ما ال تي تاء باالااا ال يروزج واايمر المن ني جغ س ينما ي تم  اإل

ااوي ما ال ارم علة زخارف خطاخ انداي  متقاخع  ينتج عنفا سة الااط ندكاي خمااي  وادااي  غ 

ن د نا  اإلخار النانة ال ج يلي  سيدور ياي كتل  الم را  بالكام  وي تم  علة ن  ترآنة ب ط النلث 

ِ ااْ  ِلة ِما لهدُن ا علة نرلي  ما زخـارف الرومة ويقرن كالتالة) بتت هللا الريما الرييت تاايا  را  

يه ً خاي ِ ا ً ۖ إِنه ا ااِميُع الدُّعااِء  ُراا بِياْ ياىَٰ مُ  ُر ِ ا يُ ا  ِ اِ  نااه َّللاه ل ِة سِة اْلِمْ را ُااا تاائٌِت يُصا ئِكا ُ وا ما تًا ساناا ارْ ُ اْلما د ِ صا

اِلِ ياا  اا الصه نا ِيًّا م ِ ُصاًرا وا يا ي ِدًا وا اا ِ وا اا َّللاه ٍ  م ِ نارِة  بِكاِلما اْمرا تادْ بالا انِةا اْلِك اُر وا ٌ  وا نهىَٰ ياُكاُا ِلة ُلما
ِ نا تاايا را  

ا يا ااءُ عااتٌِر ۖ تاايا  ُ ياْ عاُ  ما ِل ا َّللاه
ْمً ا ۗ  كا اَٰ ما ا نايهاٍ  إِ ه را ل ِتا النهاسا ماما ِ اْصعا  ل ِة آيا ً ۖ تاايا آياتُ ا نا ه رُكا تاايا را  

اا  ِْا  نِيًرا وا به ا كا اْ ُكر ره ْبكاارِ وا اإْلِ ِ وا (بِاْلعاِ ة 
34
. 

نما اإلخار النالث ال ج يلي  سي دن ما منتص  يني  الم را  ييث يتقاخع مع اإلخار ال امس سة 

المنتص  رقري اً وي ت زخارف ن اري  متداخل  ما الرومة غ نما اإلخار الرابع سي دن ما منتص  يني  

ً ييث يتقاخع مع اإلخار ال امس وي  ت زخرس  ن اري  ما ورت  مممي  مكررأ غ نما الم را  ني ا

 ي منلنات ومعينات وندكاي رباعي  اإلخار ال امس سي تم  علة خطاخ انداي  متقاخع  ينتج عنفا ندكا

ا المحاريب الخشبية  خامسا

 (19ا  15محراب جامع طاشقين باشا)لوحات 

ننقرأ -:  مال كاج   المكان
35
 

: إمارأ بنة تراماا العصر
36
 

 : خادقيا بادا المنشئ

  14اـ/ 8: منتص  القرا الـ   التاريخ

 الوصف

الم را  مصنا  ما خ   ال از بطريق  الكاندكارج
37

ً لما مقتنيات المت    غ ماصا  ياليا

(11541(بمدين  ننقرأ ر ج رتت ) Ethnographyاإلمن راسة )
38

غ والم را  ع ارأ عا كتل  متتطيل  

ني  نص   ائري  يتاصفا خاتي  ب ك  ارمة مدرم  ي خرف بصدراا يني  الم را  واة ع ارأ عا ي

رادي تة ا ا العقد نربع  نخر )ندرخ ( زخرسي  رت ما اإلخارات النمم  ااولة ما نا   زخارف 

ن اري  بال  ر ال ارز تاامفا ندكاي نوراق ن اري  ممم  وننصاف مراو  ن يلي  وزخرس  الرومة غ نما 

ب ط النلث ب الا  ال  ر ن  ترآنة د مدب  م ماس ي تم  إخار  علة اإلخار الرابع س اء ب ك  عق

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya40.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya41.html
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ناتاا ا ويقرن كالتالة ال ائر  اْلياْاِ  اآْلِخِر وا ِ وا اا بِاَّلله ْا آما ِ ما تااِصدا َّللاه ا ياْعُمُر ما ) بتت هللا الريما الرييت  إِنهما

ا ۖ  لاْت ياْ شا إِ ه َّللاه كااأا وا آراى ال ه أا وا (الصهما
39
. 

وبمن ة رادي تة العقد راصد صرراا زخرسيتاا  ائررة ال ك غ الدائرأ ااولة عا يميا الاات  ر ا  

الم را  ر تم  سة المرك  علة ل   ال مل  " هللا" نما اامش الدائرأ سي تم  علة ني  ترنني  ب ط النلث 

 ا إِ ه ُااا ۖ عااِلُت اْل اْي ِ 
ُ الهِ ج  ا إِلاَٰ ِييُت( غ نما الدائرأ الناني  ست تم  سة  )ُااا َّللاه ُا الره ْيماَٰ ا اأِ ۖ ُااا الره ال هفا وا

المرك  علة كلم  " م مد " نما اامش الدائرأ سي تم  علة نقش بالل   العربي  ب ط النلث ويقرن كالتالة 

ا اأِ  ال هفا  ا إِ ه ُااا ۖ عااِلُت اْل اْيِ  وا
ُ الهِ ج  ا إِلاَٰ ِييُت  ۖ)ُااا َّللاه ُا الره ْيماَٰ ِلُ   ا- ُااا الره  ا إِ ه ُااا اْلما

ُ الهِ ج  ا إِلاَٰ  َّللاه

ا يُْ ِرُكااا  ِ عامه ااا َّللاه ْيِمُا اْلعاِ يُ  اْل ا هاُر اْلُمتاكا  ُِر ۚ ُاْ  ا ُ  اْلُمْؤِمُا اْلُمفا (اْلقُدُّوُس التهما
40
. 

علة نقش كتابة بالل   العربي  ب ط النلث واة ع ارأ  يعلا ندكاي ا   الصرر متاي  متتطيل  ر تم  

التاييد والراال  الم مدي  بصي   ) ادفد نا   ال  إ  هللا ويد    دري  ل  وادفد نا م مد ع د  

 وراال  ( يعلااا متاي  متتطيل  نك ر

سة  ر تم  علة زخارف انداي  م رل  ع ارأ عا نربع  ندكاي نخ اق ن مي  ما نمنة ع ر ويدأ

 الااط ونربع  ننصاف ا   ااخ اق سة ااركاا ر خ  كندات ا   ااخ اق ال ك  التدااة .

يعلا زخرس  ااخ اق الن مي  الم رل  متاي  متتطيل  نخرج ر تم  علة نقش كتابة بالل   العربي  ب ط 

آِمنُاا  ِ وا ِصي ُاا  ااِعةا َّللاه
ناا نا ْا النلث واا ص ء ما ني  ترآني )ياا تاْاما يُِ ْرُكت م ِ ا  ُنُابُِكْت وا بِِ  ياْ ِ ْر لاُكت م ِ

عا ااٍ  ناِليٍت(
41

 غ وتد كت ج ع ارت )يا هللا( نخر النقش

 نما ر اي  الم را  سي تم  علة زخرس  نسر  ن اري  ملتاي  ومتداخل  ر ك  سة النفاي  زخرس  الرومة.

ث بال  ر ال ارز رقرن كالتالة )ولا يع   هللا يعلا ا   ال خرس  علة نقش كنابة بالل   العربي  ب ط النل

للناس ... يعمفاا(
42
. 

وي يط ب ني  الم را  ممث إخارات زخرسي  متتطيل  ال ك  ر تم  علة زخارف سني  متناع  س ينما   

ي تم  اإلخار ااوي ما ال ارم تتت إلة تتميا : القتت ااوي ي دن ما اارض ويتة منتص  يني  

ا القتت ندكاي مربعات ر صر سيما بينفا ندكاي خطاخ متقاخع  ركاا سة الااط الم را  وي ت ا 

دك  ن م  رباعي  ر خ  دك  تري  ما الصلي  غ نما القتت النانة سي دن ما منتص  يني  الم را  

 ُ  ويتة نفاي  كتل  الم را  وي ت نقش كنابة بالل   العربي  ب ط النلث بال  ر ال ارز ويقرن كالتالة )َّللاه

ا سِة اْاا  ما اِت وا اوا ا سِة التهما ةُّ اْلقايُّاُ  ۚ  ا را ُْخ ُ ُ ِانا ٌ وا ا ناْاٌ  ۚ له ُ ما  ا إِ ه ُااا اْل ا
ا  اا الهِ ج ياْ  اُع  ا إِلاَٰ ْرِض ۗ ما

ْل اُفْت ۖ وا ا يُِ يُطااا  ا خا ما ا باْياا ناْيِديِفْت وا ِاعا ُكْرِايُّ ُ  ِعندا ُ إِ ه بِإِْ نِِ  ۚ ياْعلاُت ما ا دااءا ۚ وا ْا ِعْلِمِ  إِ ه بِما بِ اْةٍء م ِ

يِا ۖ تاد ره ا  ا ا سِة الد ِ ُااا اْلعاِلةُّ اْلعاِايُت  ا إِْكرا ا ۚ وا اْااْرضا ۖ وا ا يائُا ُ ُ ِيْ ُاُفما اِت وا اوا ِ ۚ التهما ْددُ ِماا اْل اة  يهاا الرُّ

يُؤْ  ا ياْك ُْر بِالطهاُلاِت وا ِلةُّ ساما ُ وا ُ ااِميٌع عاِليٌت َّللاه َّللاه ا ۗ وا ا ا لافا أِ اْلُامْقاىَٰ  ا انِ صا ِ ساقاِد اْاتاْمتا ا بِاْلعُْروا ِما بِاَّلله

الهِ ياا كا اُروا ناْوِليااُؤُاُت الطهاُلاُت يُْ ِرُصانا اِت إِلاى النُّاِر ۖ وا اا الاُّلُما نُاا يُْ ِرُصُفت م ِ اا النُّاِر إِلاى ُفت م ِ الهِ ياا آما

اِلدُواا ( ا خا اُ  النهاِر ۖ ُاْت سِيفا ئِ ا ناْص ا
اِت ۗ نُولاَٰ الاُّلُما

43
 . 

نما اإلخار النانة ال ج يلي  سقد تتت إلة تتميا : القتت ااوي ي ي  رماما القتت ااوي باإلخار ااوي غ نما 

اُ   القتت النانة سي ت نقش كنابة بالل   العربي  ب ط النلث بال  ر ال ارز ويقرن كالتالة ) ا ياْتتاِاج ناْص ا

نهِ  ُاُت اْل اائُِ واا  اُ  اْل ا نهِ  ۚ ناْص ا اُ  اْل ا ناْص ا ادِ  النهاِر وا ناْيتا ُ خا ًعا لا نن ْلناا ااَٰ اا اْلقُْرآاا عالاىَٰ صا اٍ  لهرا د ِ تاصا عًا مُّ

ا ِللنهاِس لاعالهُفْت ياتا اكهُرواا  اْمنااُي ناْ ِربُفا رِْل ا اْا ِ ۚ وا ْ ياِ  َّللاه ْا خا  ا إِ ه ُااا ۖ عااِلُت اْل اْيِ   م ِ
ُ الهِ ج  ا إِلاَٰ ُااا َّللاه

ِييتُ وا  ُا الره ْيماَٰ ا اأِ ۖ ُااا الره (ال هفا
44
. 
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ا ا محاريب تيمع بين الرخام البالطات الخزفية   سادسا

محراب أولو جامع أو اليامع الكبير
45

 (22ا 20)لوحات 

: مدين  نلن   المكان
46
 

: إمارأ بنة رم اا العصر
47
 

: خلي  ب  با رم اا المنشئ
48
. 

  (1507اـ/ 913: )  التاريخ

 الوصف

الم را  ع ارأ عا كتل  متتطيل  بارزأ بصدراا يني  الم را  واة يني  م لع  يتاصفا خاتي  علة  

ايئ  ارمي  متدرص  رررك  علة عما يا متتديرا ال ك  ما الرخا  غ ي دن ك  منفما ما اارض بقاعدأ 

عما  ي    دك  متتديرأ متلاب  إلة نعلة ويتاصفما رام ي خ  ن س دك  القاعدأ )التكايا الكلة لل

 التاعات الرملي (.

 ا ا وي خرف رادي تة خاتي  الم را  ندكاي خمااي  ورباعي  بارزأ ر    عناصر الط   الن مة .

يعلا خاتي  الم را  متاي  متتطيل  ر تم  علة زخارف ن اري  متداخل  م ا   ر صر سة الااط 

يل  نخرج ر ت نقش كتابة بالل   العربي  ندكاي ننصاف مراو  ن يلي  غ يعلا ا   ال خرس  متاي  متتط

دًا(. ِ نايا عا َّللاه ِ ساما راْدُعاا ما تااِصدا َّلِله نااه اْلما  ب ط النلث ورقرن كالتالة )وا

نما باخا خاتي  الم را  سي تم  علة نربع  ص اف ما المقرنصات الم رابي  يتدلة منفا  ياي اابط   

 اي  غ نما رادي تة خاتي  الم را  ست تم  علة زخرس  ور تم  ر اوي فا ا   المقرنصات علة ر

ورت  ن اري  مقلاب  ومعدول  بالت ا  وس  نالا  اابل  غ  نما ر اي  يني  الم را  سي تم  علة 

زخارف ما بمخات خ سي  وس  نالا  كارااي  وإزني  ر ت زخرس  ن اري  تاامفا نوراق ن اري  ومنفا 

ندكاي ورو  غ سة ييا ر ت ال مخات ال  سي  بال  ء العلاج ما ال ني  ورت  التاز ووريدات مماني  و

مِي  ب ِ ا  ُو اْل ا ْص ُ را ياْ قاى وا نقش كتابة بالل   العربي  ب ط النلث ورقرن كالتالة " بتت هللا الريما الرييت وا

اِ  " اإِلْكرا وا
49
. 

ميميات متتديرأ تتت ا ا ا ا وي يط ب ني  الم را  إخار زخرسة ع ارأ عا ص ج  ع  يتااط  

اإلخار إلة تتميا غ ما الميم  الااطة وإلة نا   ي تم  علة زخرس  م ا   تاامفا خطاخ متقاخع  

ر صر سة الااط دك  ن م  ادااي  بداخلفا ن م  نص ر و ل  بال  ر ال ارز غ يعلااا زخرس  ن اري  

ً ينتج عنفا سة الااط ندكاي ورو  و ل  بال  ر  ً غ وما الميم  متداخل  ني ا ال ارز بالت اي  ني ا

الااطة وإلة نعلة سي تم  علة دك  زخرسة م ا  ي    إلة يد ك ير دك  تندي  )م كاأ (  وبدا 

كروج وتاعدأ مدب   ورت   م لع  غ نما الميمات الااطة ست تم  نوصففا علة تطع ما الرخا  ال ر أ 

نات متداخل  ر ك  ن م  مماني  يتااط  دك  وريدأ باللانيا ال نة واايمر ر ك  زخرس  انداي  ما عي

 مماني  غ نما الميمات سة المتتاج العلاج ست تم  ك  منفما علة زخرس  صرأ بارزأ م ا  .

ا ا ويعلا كتل  الم را  دك  يني  مدب   ر تم  علة م ماع  ما  ال مخات ال  سي  ر ت مالاعات 

 سني  م تل   غ منفا ندكاي زاار وور .
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ا ا محاريب تيمع بين اليص والفسيفساء الخزفية    سابعا

 (26ا  23محراب جامع ارسالن خانه أو جامع أخي شرف الدين)لوحات 

 : مدين  ننقرأ   المكان

: إمارأ آخة العصر
50
 

: آخة درف الديا المنشئ
51
 

  (1290اـ/ 689: )  التاريخ

 الوصف

ً غ الم را  ما ال   مع رطعيمات ما ال تي تاء ال  سي    غ يتااط ا ا الم را  صدار الق ل  رقري ا

واا سة كتل  متتطيل  بارزأ بصدراا يني  الم را  واة ع ارأ عا يني  متتطيل  يتاصفا خاتي  علة 

دك  منلث تاعدر  اا   وتمت  اعلة رررك  علة عما يا متتديريا المتقط غ لفما ري اا ب ك  تري  

علة زخرس  ن اري  م رل  غكما ي تم  النلث العلاج ما ال دا  ما دك  التل  غ ي تم  بدا ك  منفما

بكم العما يا علة نقش كتابة ب ط النتخ التل اتة يقرن  النقش بالعما  عا يميا الاات  نما  

الم را  )كما بلغ الن ة الكريت ( نما كتاب  العما  ااخر ) علي  التم  ( وربما ا   النقاش اة رتم  

 اإلخار النالث الم يط ب ني  الم را .لآلي  القرآني  ب

ي خرف رادي تة خاتي  الم را  زخرس  ن اري  متداخل  ر صر سيما بينفا ندكاي ما زارأ المل  

 وننصاف المراو  الن يلي غ  و ل  بالت ريغ سة ال   وال خارس  باللاا ال يروزج. 

  صميعفا ال ك  الم رابة  غ كما ي تم  باخا خاتي  الم را  علة ات  ص اف ما المقرنصات ر خ

ر تم  ر اوي  ا   المقرنصات علة زخارف سني  متناع  غ منفا ندكاي وريدات ادااي  وندكاي 

متاازج متتطيمت وندكـاي ما الدتماق وندكاي مكع ات مكررأ وندكاي معينات بداخلفا معينات نص ر 

ميع ال خارف التابق  ن  اا الم خرف وزخرس  ااماام المتكترأ ) ال ص ام نو ال خارف الدالي  ( وص

 باات دا  تطع ص يرأ ما ال تي تاء الملان  باالااا ال يروزج واايمر المن ني ج .

يعلا خاتي  الم را  متاي  متتطيل  ر تم  علة زخرس  انداي  متداخل  نتج عنفا ندكاي ادااي  

  صرأ متتديرأ بارزأ ي خرف وندكاي وريدات ادااي  وندكاي ن ا  ادااي  غ يتااط ا   ال خرس

 وصففا ندكاي ورو .

نما ر اي  يني  الم را  سي تم  علة خطاخ انداي  متقاخع   نتج عنفا م ماع  ما اادكاي 

الفنداي  منفا ندكاي رباعي  وخمااي  وادااي   ي خرف نوصففا ال ارصي  نوراق ن اري  م رل   

ط   الن مة  وويدار  و ل  باالااا ال يروزج وال خرس  سة م ملفا ر    إلة يد ك ير زخرس  ال

 وال نة الم مر واااا .

 ا إِ ه اُاا  
ُ نانه ُ  ا إِلاَٰ يعلا ا   ال خرس  نقش كتابة بالل   العربي  بال ط الكاسة ال ارز يقرن كالتالة)داِفدا َّللاه

نُولُا اْلِعْلِت تاائًِما بِاْلِقْتِط ۚ  ا إِلاَٰ  ئِكا ُ وا ما اْلما ُ (وا ْاما ِ اإْلِ ياا ِعندا َّللاه ِكيُت إِاه الد ِ  ا إِ ه ُااا اْلعاِ يُ  اْل ا
52
. 

 سة ييا يتام الم را  ما نعلة يلي  ب ك  سر  ن ارة متماوم علة ايئ  مع اا.

ا ا وي يط ب ني  الم را  نربع  إخارات متتطيل  بك  صان  ر تم  علة زخارف سني  متناع  من  أ 

غ سة ال  غ  س ينما ي تم  اإلخار ااوي ما ال ارم علة زخرس  نسر  ن اري  متماوص  ما خمي الت ري

ومتداخل  رنتفة ب دكاي ما الرومة غ ن د نا اإلخار النانة ال ج يلي  سي تم  علة زخـارف انداي  

ة نقش متقاخع  ينتج عنفا سة الااط ندكاي رباعي  وخـمااي  غ نما اإلخار النالث ما الداخ  سي تم  عل

ا دااءا ۚ  ْا ِعْلِمِ  إِ ه بِما كتابة بال ط الكاسة ب الا  الت ريغ سة ال   يقرن كالتالة )وا ا يُِ يُطااا بِ اْةٍء م ِ

ُااا اْلعاِلةُّ اْلعاِايُت  بتت هللا الريما ال ا ۚ وا اْااْرضا ۖ وا ا يائُا ُ ُ ِيْ ُاُفما اِت وا اوا ِاعا ُكْرِايُّ ُ التهما ُ وا   ا رييت َّللاه
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ا سِة اْاارْ  ما اِت وا اوا ا سِة التهما ةُّ اْلقايُّاُ  ۚ  ا را ُْخ ُ ُ ِانا ٌ وا ا ناْاٌ  ۚ له ُ ما  ا إِ ه ُااا اْل ا
ا  اا الهِ ج ياْ  اُع ِعندا ُ إِلاَٰ ِض ۗ ما

ْل اُفْت وا ا يُِ يُطا ا خا ما ا باْياا ناْيِديِفْت وا (إِ ه بِإِ ْنِِ  ۚ ياْعلاُت ما نما اإلخار الرابع ما الداخ  سي    رماماً غ   53اا

 اإلخار النانة.

 الدراسة التحليلية

 أولا ا مادة البناء والزخرفة

سقد رناعج ما أ بناء وال خرس  المتت دم  بالم اري  التة ررصع إلة عصر اإلمارات  ال كركما ا   

غ كما وصلتنا بعم الم اري  التة وال     التركماني  باانالاي ما بيا ال  ر والرخا  وال  

ركتااا ال تي تاء ال  سي  ونخرج ر مع بيا الرخا  وال مخات ال  سي غ ومالن  ر مع بيا ال   

 وال تي تاء ال  سي .

 (28، 27، 2،  1الحير )لوحات -1

انةج ن ارية  يعت ر ال  ر عنصراً متكاممً كما أ بنائي  يتف  عليفا رن ي  ال خارف الم تل   ني اً اةااء نك

نو انداي  نو نقاش كتابي  ك ل  ال خارف ااخةرى  ات الصة   ال نائية  نو المعمارية  ب نااعفةا الم تل ة  

 وا ال اص  إلى ما أ نخرج ر اف إلى ال  ر
54
. 

ا ا وتد عرف اات دا  ااي ار بعمائر منطق  اانالاي منة  القةد  س اةت د  خةمي العصةريا الرومةانة 

ا   المنطق  بايتاائفا علة م اصر يتت رم منفا نناا  م تل   ما ااي اروال ي نطة وامتازت 
55
. 

وعلةةة الةةرلت مةةا نا بعةةم ال ةةاينيا تةةد ندةةار إلةةة نا ااةةت دا  التةةمصق  لمي ةةار سةةة بنةةاء عمةةائرات 

وا ا اامر ال ج رس ت  ب د  الةدكتارأ اةمر  نوصةاي  -باانالاي كاا بت مير ما المعمارييا اإليرانييا 

ر كر نا امصق  الرو  ربما اات دماا اادكاي ال خرسي  المن ة أ علةة ااي ةار التةة كانةج رتةا   والتة

سة ال ا اإليرانة ما ت  
56
 . 

  اةة 13اةـ /7وعلة آي  ياي سقد كاا نالا  ال ناء وال خرس  بااي ار خمي النص  ااوي ما القةرا 

ا بكانفةةةا مركةةة ا لصةةةناع  ال  ةةةـارأ المتةةةيطرأ بالعمةةةائر اانالةةةالي  آنةةة اا وادةةةتفرت بعةةةم المةةةد

المن ار 
57

غ وظفـر  ل  وال ا سة بناء وزخـرس  ال اامع وال اابات وسة يصاا المدا وال انات
58
. 

 - 477) 59ا ا وظفر اات دا  ال  ر سة صناع  الم ارية  بعمةائر اانالةاي منة   عصةر بنةة نررة 

مةار يا ومنفةا علةة اة ي  المنةاي  ( سافرت الم اري  ال  رية  بعمةائر مدينة  1408 -1084اـ/811

 ( وم ةةةرا  صةةةامع عةةةمء الةةةديا سةةةة نيةةةدا 1204اةةةـ/ 601م ةةةرا  صةةةامع  ونيصةةةر )تيةةة ي ر ةةة ( )

 ( ور تم  ا ا الم اري  علةة 1228اـ/ 625 (وم را  ال امع الك ير سة  ياريكة )1224اـ/621)

م ماع  لني  ما ال خارف الن اري  والفنداي  المن  أ ب الا  ال  ر
60
. 

تمر اات دا  ال  ر سة بناء الم اري  إبةاا عصةر اإلمةارات التركمانية  غ سة  مف النمةا م التةاب  واا

( وصلنا بعم النمةا م ااخةرج غ 2-1مالا  الدراا  واا ) م را  صامع انقر ب  سة نيدا( )لايتا 

 (14اةةةةةـ/ 8منفةةةةةا علةةةةةة اةةةةة ي  المنةةةةةاي: م ةةةةةرا  نق مدراةةةةة  سةةةةةة نيةةةةةدا )ق 
61
وم ةةةةةرا  رربةةةةة   

 (1334اةةـ/ 735( سةةة نيةةدا ني ةةاً )Gundogduصاندلةةدو)
62

غ  وم ةةرا  مدراةة  اةةلطاا عيتةةة نو 

 ( 1385اةةـ/ 787المدراةة  ال ن يريةة  ) 
63
بمدينةة  مةةار يا والم ةةرا  بتةةيط صةةداً مةةا ييةةث ر ةةكيمر   

 (1433اـ/ 837(غ وم را  عمارت يعقا  ب  سة تراماا )27ال خرسي  )لاي  
64
واا م را  لنة  

تة رعكس مدج المفارأ ال ني  التة وص  إليفا الم خرسيا سة  ل  الاتجبت كيمر  ال خرسي  وال
65

)لاية  

28.) 

  ومنفا  علة 16اـ/ 10كما اات د  ال  ر سة صناع  بعم الم اري  بالعمارأ العنماني  خمي القرا 

 ا ي  المناي م را  صامع ال نا  نيمد بادا سة ننقرأ غ وتد  كر نيد ال اينيا نا ا ا الم را  يعد

ً سريداً يافر اوي مرأ سة العمارأ العنماني  الكمايكي  غ وي خرف ا ا الم را  ندكاي ما  نما صا

الرومة وننصاف مراو  ن يلي  وندكاي ما ال اار من  أ بال  ر سة ال  ر
66
. 
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 (31،  30،  29،  4، 3الرخام )لوحات  -2

إباا عصةر اإلمةارات التركمانية  غ ييةث  ما نكنر الماا  ال ا  المتت دم  سة بناء الم اري  باانالاي

وصلنا ع ةرات النمةا م مةا الم ارية  المصةناع  مةا الرخةا  بالعمةائر الم تل ة  غ سة  مف النمةا صيا 

( 4-3 ()لايتةا 1404اةـ/ 806مالا  الدراا  ) م را  صامع إلياس ب  لما كليتة  سةة مليتةاس  )

(غ راصد نما م نخرج منفا علة اة ي  7: 5 ( )لايات 1487اـ/ 893وم را  صامع الص ا بديار بكر)

 (1390-1356اةـ / 793-757المناي :م ةرا  صةامع  لة  نلةا سةة مةات )
67
وم ةرا  متة د علةاج  

 ( والنما صيا التابقيا مةا عصةر إمةارأ بنةة ترامةاا14اـ/ 8الطاا سة تاني  ) ق 
68
غ وم ةرا  كة   

 (1375اـ/ 776ما اراج صامع )
69
 (1385اـ/ 787وال امع الك ير سة اينا  ) 

70
واا ما عصةر  

 (1394اةـ/ 797إمارأ بنة صانةدار غ وم ةرا  صةامع سيةروز بة  سةة مةيمس )
71

( واةا مةا 29)لاية  

 (1399اةـ/ 802عصر إمارأ بنة منت   غ وم را  نولا صامع نو ال امع الك ير سة بارصة  )
72
واةا  

 (14اـ/ 8لقرا الـ ما عصر إمارأ بنة عنماا غ وم را  ررب  ياللة نوللا سة ريرأ )نواخر ا
73
واةة  

صامع يتا و( 30ال امع الك ير بمدين  خرااس )لاي  ك  ما : ما عصر إمارأ بنة نيديا غ وم را  

 (16اةـ/ 10نلا بمدين  نلةن  ) نوائة  القةرا الةـ 
74 

غ مةا عصةر إمةارأ  بنةة رم ةاا غ وكةم ال ةامعيا 

أ  ل ةا ر) و القةدر(م را  صامع سارا بادا سة  يار بكر وال ج يرصع إلةة عصةر إمةارو
 75

ر ةج التةيا أ 

(31العنماني  غ واا بمناب  نت   مكررأ ما م را  صامع الص ا بديار بكر )لاي  
76
. 

نما عا نتد  الم اري  الرخامي  سة العمارأ اإلاممي  م را  صامع ت   الص رأ واا م را  م اف 

 (691اـ/ 72 كر نيد ال اينيا نن  يرصع إلة عصر إن اء الق   سة ان  )
77
. 

 (37،  36،  35،  34،  33،  32،  9،  8اليص )لوحات  -3

كانج الم اري  المصناع  ما ال   نا رأ إلة يد ك ير إبةاا عصةر  ولة  اةمصق  الةرو 
78
غ ومنفةا  

 ( م ةرا  ال ةامع الك يةر 12اةـ/6علة ا ي  المناي م را  صامع عمء الديا سة ننقرأ) نواخر القرا 

سةة تانية  )يةؤرا بةالقرا  ((Sakahane( وم ةرا  متة د )32)لاية   (13اةـ/7)القرا سة خرباخ 

 ( و ي ةةيط بةةالم را  إخةةارات 13اةةـ/ 7 ( وم ةةرا  خانقةةاأ صةةاي  عطةةا سةةة تانيةة  ) ق 13اةةـ/ 7

زخرسي  ر تم  علة م ماع  ما ال خارف والنقاش الكتابي 
79
(وم را  ال امع الك ير سة 33)لاي   

نصةة   ائريةة  يتاصفةةا خاتيةة  ب ةةك  ارمةةة ي خةةرف   ( واةةا ع ةةارأ عةةا ينيةة 1272ااري صةةار)

رادي تة الطاتي  ور اي  ال ني  م ماع  ما ال خارف الفنداي  والن اري 
80 

 (. 34)لاي  

وااتمر اات دا  ال   سة بناء وزخرس  العديد ما الم اري  إباا عصةر اإلمةارات التركمانية  ويرصةع 

 لةة  لتةةفال  عملةة  وتلةة  ركالي ةة 
81
مر باااةةلا  اإليرانةةة غ سةة  مف النمةةا م التةةاب  غ وظفةةر سيفةةا التةة  

مالا  الدراا  واا ) م را  صامع م ما  ب  بقص   كاج( ظفةرت نمةا م عديةدأ مت ةابف  إلةة يةد 

ك ير مع النما م التاب  مازع  علة مناخ  اانالاي الم تل ة   غ وخاصة  المةدا التةة كانةج خالةع  

اةـ/ 701ي كة  مةا : م ةرا  ال ةامع الك يةر سةة ارمينةاا )إلمارأ بنة ترامةاا غ ومنفةا علةة اة ي  المنةا

 ( والم را  لنة بال خارف الن اري  والفنداي  اااء بتادي تة عقد الطاتية  نو بت اية  ال نية  1301

 ( 14اةـ/ 8( وم را  نولا صةامع سةة نت ةفر )ق 35نو سة اإلخارات التة ر يط ب ني  الم را )لاي  

 ( و م را  ال ةر  والتةقي   ب ةامع نخةة يعقةا  14اـ/ 8)ق  Yollar basiوم را  نولا صامع سة )

 ( )لايةة  14اةةـ/ 8 ( وم ةةرا  متةة د نخةةة رةةارا سةةة ننقرأ)نواخةةر القةةرا 1392اةةـ/ 795سةةة ننقةةرأ )

 ( 14اـ/ 8(وم را  ال امع الك ير سة تراماا )القرا 21
82

. كما ظفر بعمائر إمارأ بنة صاندار ومنفةا 

 ( وي ةيط ب نية  الم ةرا  خمتة  1363اـ/ 765كاج سة تتطمانة) م را  صامع خلي  ب  سة كماا

إخارات زخرسي  ر تم  علة زخارف ن اري  ما اللارس وننصاف مراو  ن يلي 
83
   

اةـ/ 8(سةة يصةا كي ةا والة ج يةؤرا )بةالقرا Kocوما عصر إمارأ ااق تيانللة م را  صامع تاص  )

14) 
84
(36)لايةة   

85
ا م ةةرا  ال ةةامع الك يةةر سةةة برصامةة  )نواخةةر غ وبعمةةائر إمةةارأ بنةةة منت ةة  ومنفةة 

  (.14اـ/ 8القرا 
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 ( ومنفةا علةة اة ي  15اةـ/ 9كما اات د  ال   سة بنةاء زخرسة  الم ارية  العنمانية  خةمي القةرا )

 (1339اـ / 740) سة بارص ب   المناي : م را  صامع نرخاا 
86
وم را  ال ر  وم ةرا  التةقي    

 (  وسة م را  ال ر  بمت د ع د القا ر ااصة فانة سةة 15اـ/ 9 بمت د ال ام عاض سة ننقرأ)القرا

 ()لايةةة  1413اةةةـ/ 816 ( وم ةةةرا  صةةةامع نخةةةة علةةةااا سةةةة ننقةةةرأ )15اةةةـ/9ننقةةةرأ ني ةةةاً )القةةةرا 

 (1443اـ/ 847(وم را  مت د ك   سة ننقرأ)37
87
. 

  سافر 9اـ/3ا ا ا وتد كاا اات د  ال   سة زخرس  الم اري  معروف بالعمارأ اإلاممي  من  القر

وااتمر بعد  ل  خمي القرنيا   (10اـ/ 4ق )سة بعم الم اري  اإليراني  ومنفا م را  مت د ناييا

  غ ومنفا م را  مت د ال مع  سة نر اتاا وسة م را  مت د ابرتاأ )بير يم أ( 12-11اـ/ 5-6

وم را  مت د ال يدري  سة ت ويا
88
. 

م اري  بالعمارأ اإلاممي  سة مصر خمي العصر ال اخمة كما اات د  ال   سة زخرس  الكنير ما ال

المعروف ب و ال ابيا  إخاأ ياا  م فدوسة م را   (1085اـ/ 478) ومنفا م را  م فد ال يادة 

 (11اـ/ 5)ق 
89
. 

 (41،  40،  39، 38،  14،  13،  12،  11،  10الفسيفساء الخزفية )لوحات  -4

خرسج الم اري  بعمائر  ول  امصق  الرو  وخاص  خةمي القةرا ظفر اات د  ال تي تاء ال  سي  سة ز

  وكاا  ل   نتي   لت ميرات سني  واسةدأ مةا إيةراا غ ييةث ااةت دمج ال مخةات ال تي تةائي  سةة 13اـ/ 7

-610م ةةرا  ال ةةامع الك يةةر سةةة نق دةةفير) :زخرسةةج واصفةةات الم اريةة  ومنفةةا علةةة اةة ي  المنةةاي 

 ( )لاي  1258اـ/ 656وم را  صامع صاي  عطا سة تاني  ) (38 ( )لاي  1237-1213اـ/ 635

 غ( وم را  كلاا صامع سة تيصةرج )نواخةر 1270اـ/ 668( وم را  كاا مدرا  سة ايااس )39

( وم ةةرا  40( )لايةة  23 () 13اةةـ/ 7 ( وم ةةرا  صةةامع صةةدر الةديا القانةةاج )ق 13اةةـ / 7القةرا 

  (13اـ / 7را صامع صرصالة سة تاني  ) النص  ااوي ما القـ
90
 (.41)لاي   

وااتمر اات دا  ال تي تةاء ال  سية  سةة واصفةات بعةم الم ارية  إبةاا عصةر اإلمةارات التركمانية  غ  

اةةـ/ 699)سةة  مف النمةةا م التةةاب  مالةةا  الدرااةة  واةةا )م ةةرا  صةةامع ندةةرف نوللةةا سةةة بي ةةفر

علةة اة ي  المنةاي : م ةرا    ( غ ظفرت نما م عديدأ مت ابف  مع  إلة يد ك ير غ ومنفا1298-1299

 ( والم ةةرا  14اةةـ / 8صةةامع كةةاظت كرابكيةةر )صةةامع تريةة  ال ع ريةةات( بمدينةة  تةةر  مةةاا )نوائةة  القةةرا 

ع ارأ عا يني  نص   ائري  يتاصفا خاتي  ب ك  ارمة مدرم  ملئ باخنفا بالمقرنصةات غ وي ةيط بفةا 

 عةا ندةكاي مةا الةدتماق غ وم ةرا  نربع إخارات ر تم  علة زخارف انداي  ون اري  متناعة  غ س ةمً 

اةةـ/ 825 ( وم ةةرا   ار خاصةةة بةة  لل  ةةاظ بقانيةة )14اةةـ / 8صةةامع تةةرا اراةةما سةةة تانيةة  )القةةرا 

 (و الم را  لنة بال تي تاء ال  سي  واا ع ارأ عا يني  م لع  يتاصفةا خاتية  ب ةك  ارمةة 1421

ممث إخةارات زخرسية  مدرم ملئ باخنفا ب ربع ص اف ما المقرنصات غ وي يط بال ني 
91
غ وم ةرا   

 ( وم ةرا  صةامع ال ازنةدار 15-14اةـ/9نوائ  القةرا -اـ8صامع ما نا الك ير سة ننقرأ )نواخر القرا 

 ( 15اـ /9سة اارج يصار )القرا 
92
. 

 (19-18-17-16-15)لوحات الخشب -5

اا الاييد ما  ( 14اـ/ 8)منتص  القرا الـ يعت ر م را  صامع خادقيا بادا سة  مال كاج ب نقرأ 

بيا م اري  اانالاي من  عصر  ول  امصق  الرو  ويتى نفاي  عصر اإلمارات التركماني  وال ج 

صاءت ما ر  ال ا  ما ال    ييث لت نعنر علة ني  نما م ما الم اري  مصناع  ما ال    ب مف 

اري  اانالاي إباا رل  ا ا الم را  غ ل ا يعت ر الم را  مالا  الدراا  اا نما م سريد بيا م 

 ال ترأ.

ولكا ظفرت نما م عديدأ ما الم اري  ال   ي  بالعمائر اإلاممي  غ منفا علة ا ي  المناي : م را  

 ( وم را  بم فد التيدأ ن يت  بالقاارأ ) 1226-1125اـ/ 519كاا بال امع اازار ومؤرا بتن  )

 ( غ 1155اـ/  550  بالقاارأ ني اً ) ( وم را  بم فد التيدأ رتي1146-1138اـ/ 532-541

 ً والم اري  النمث التابق  م  اظ  بمت   ال ا اإلاممة  بالقاارأ ياليا
93
.  
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 (42،  22،  21،  20اليمع بين مادتي الرخام والبالطات الخزفية )لوحات   -6

ا م نخةر واةا ظفر ال مع بيا ما رة الرخا  وال مخات ال  سي  بم را  ال امع الك ير سة نلن  غ ونم

م ةةرا  التربةة  المل قةة  بال ةةامع الك يةةر  واةةا مةةا الرخةةا  اابةةيم واااةةا  يةة يا إخةةار  مةةا ال ةةارم 

 (.42 م ماع  ما ال مخات ال  سي  )لاي 

ا ا وعلة الرلت ما دفرأ بعم مدا اانالاي إباا عصر اإلمارات التركماني  بإنتام بمخةات خ سية  

عا ال مخات ال  سي  التل اتي  ومنفا مدينة  بةا خ " مليتةاس"سة لاي  الروع  واإلرقاا ر تل  
94

غ إ  

نا ال ايةةث لةةت يتاصةة  يتةةى اآلا إلةةة نيةة  نمةةا م مةةا الم اريةة  ر مةةع بةةيا الرخةةا  وال مخةةات ال  سيةة  

بعمةةائر عصةةر اإلمةةارات  ب ةةمف النمةةا صيا التةةابقيا غ ومةةا وصةةلنا مةةا عمةةائر رلةة  ال تةةرأ نمةةا م مةةا 

ا ال  ر ر ينفا بعم ال مخات ال  سي  غ ومنفا علة ا ي  المناي م را  متة د الم اري  مصناع  م

مصط ة ب  با يصار ب  واا نيد ااعماي المعماري  التة ررصع لعصةر إمةارأ بنةة كرميةاا
95
بمدينة   

كارااي 
96
 .مكرر( 42)لاي   

ررب  إبةراايت بة   كما داادنا بعم الم اري  التة ركتااا ال مخات ال  سي  ب ك  كام  ومنفا م را 

 ( والم ةةرا  ماصةةا  ياليةةاً سةةة صينلةةة كادةة  سةةة 1433اةةـ/ 836القةةر  مةةانة سةةة مدينةة  تةةر  مةةاا )

إاتان اي
97
. 

 (44،  43،  26،  25،  24،  23اليمع بين مادتي اليص والفسيفساء الخزفية )لوحات  -7

اـ/ 689سة ننقرأ ) صامع نراما خان  ظفر ال مع بيا ما رة ال   وال تي تاء ال  سي  بم را 

 (والم را  ما ال   ب  رطعيمات ما ال تي تاء ال  سي  بت اوي  المقرنصات نا   خاتي  1290

 الم را .

ا ا وتد ظفر ب اامع عصر اإلمارات التركماني  نما م ما الم اري  صمع سيفا الم خرف بيا ما رة  

ً غ منفا م را  صامع م مد ب  ب ا نيديا ب ركة واا نيد ااعماي ال   وال تي تاء ال  سي  معا

وي خرف الم را  بمخات ما  ( 1312اـ/ 712المعماري  إلمارأ بنة نيديا ويرصع راري   إلة ان  )

زخارف م رل  ما ال   غ ييث ر تم  علة باخا خاتي  الم را   ال تي تاء ال  سي  سيما عدا 

ر تم  علة ندكاي ن ا  متدخل 
98

 ( .43)لاي  

ل ايث سيما نخلع علي  ما نما م الم اري  التة ررصع  إلة عصر  ول  امصق  الرو  ا ا ولت يتاص  ا

ااج إلة م را  وايد صمع سيفا الم خرف بيا ما رة ال   وال تي تاء ال  سي  غ واا م را  خاش 

 ( واا ع ارأ عا يني  نص   ائري  يتاصفا خاتي  ب ك  تطا  مدب  1278اـ/677مدرا  سة صاج )

ا إخار متتطي  ي تم  علة م ماع  ما  ال خارف الفنداي  تاامفا ندكاي معينات بداخلفا غ وي يط بف

ندكاي وريدات رباعي  ومماني  غ س مً عا ننصاف مراو  ن يلي  غ وال خرس  ما خمي اات دا  تطع 

ي ( والم را  سة م مل  ليس ب ما44ص يرأ ما ال يت تاء ال  سي  باللانيا ااامر وااخ ر )لاي  

 وروع  م را  صامع آخة درف الديا غ وال ج يعد ب   ر    سني  سريدأ إباا رل  ال ترأ.

ا ا العناصر التي يشتمل عليها المحراب  ثانيا

 ا الطاقية -1

 صاءت خااتة الم اري  بعمائر اانالاي إباا عصر اإلمارات التركماني  سة دكليا : 

 كنيرأ دك  تري  ما المنلث ال ك  الفرمة المدرم وال ج ي خ  سة نيياا  -

 دك  علة ايئ  عقد مممة ال صال.  -

 (43مكررغ 37.38.39.40.41.42غ1.3.10.23.28.29.30.34.35لايات)الشكل الهرمي -أ

يعةةد ال ةةك  الفرمةةة نو المنلةةث المةةدرم لطاتيةة  الم ةةرا  مةةا نكنةةر اادةةكاي دةةياعا لطةةااتة الم اريةة  

ما صفا علة ا ي  المناي : م را  ال ةامع الك يةر بةديار بكةر باانالاي من  عصر امصق  الرو  وما ن
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 (12اـ/ 6و  )ق لررب الك ير ل امع ا  ام ر ( و1091اـ/ 484)
99

غوم را  ال امع الك ير سةة نق 

اةةـ/ 656(وم ةةرا  صةامع صةةاي  عطةا سةةة تانية  )38 ( )لاية  1237-1213اةةـ/ 635-610دةفير)

 غ( وم را  كلاا صةامع سةة 1270اـ/ 668س )( وم را  كاا مدرا  سة اياا39 ( )لاي  1258

( )لاية  23 () 13اةـ/ 7 ( وم را  صةامع صةدر الةديا القانةاج )ق 13اـ / 7تيصرج )نواخر القرا 

  (13اةةـ / 7( وم ةةرا  صةةامع صةةرصالة سةةة تانيةة  ) النصةة  ااوي مةةا القةةـرا 40
100 

( غ 41)لايةة  

 (. 34لاي   ()13اـ/ 7وم را  الك ير سة ااري صار )نواخر القرا الـ 

وناتمر ا ا ال ك  ما خااتة الم اري  م  مً خمي عصر اإلمارات التركماني  بالعمائر الم تل   غ 

وما نما م الم اري  التة صممج وس  ا ا النمط علة ا ي  المناي الم را  بك  ما : صامع م مد ب  

اـ/ 775)وصامع عيتة ب  سى ال اق  ( 1312اـ/ 712) (45با نيديا بيركى )لاي  

( وم را  صامع كاظت كرابكير 29)لاي   (1397اـ/ 794)وصامع سيروز ب  سة ميمس  (1376

 ( وم را   ار خاصة ب  لل  اظ 14اـ / 8)صامع تري  ال ع ريات( بمدين  تر  ماا )نوائ  القرا 

( وعمارت 3)لاي   (1404اـ/ 806) ( وصامع إلياس ب  لما كليت  سة بمخ 1421اـ/ 825بقاني )

 ( 30(وال امع الك ير سة خرااس )لاي  28 ( )لاي  1433اـ/ 837يعقا  ب  سة تراماا )

وسد ملئ باخا ا   الطاتي  بعد  ما ص اف المقرنصات
101
غ اختل  عد اا ما م را  إلى نخر غ  

(وررب  29سكانج ما ممم  ص اف بم را  صامع عيتة ب  سة ال اق وسيروز ب  سة ميمس )لاي  

ريرأ غ وما نربع  ص اف بم را  ك  ما : صامع م مد ب  با نيديا بيركى )لاي   ياللة نللا سة

( و ار خاصة ب  لل  اظ بقاني غ وما ات  ص اف بم را  صامع نراما خان  سة ننقرأ غ )لاي  45

(غ وما مماني  ص اف 3(وما ا ع  ص اف بم را  صامع إلياس ب  لما كليت  سة با خ )لاي  23

( وم را  ال امع الك ير سة خرااس)لاي  10مع ندرف نوللا سة بي فر)لاي  بك  ما م را  صا

30.) 

ا ا ولت يقتصر ا ا ال ك  ما الطااتة )الفرمة المدرم( علة الم اري  س ت  غ ب  كاا ا ا ال ك  

اا الم    لدج المعمار التركة علة مر العصار ييث صمت ب  كنير ما مداخ  العمائر وب اص  

غ سالناظر إلة مداخ  العمائر من  عصر  ول  امصق  الرو  ومرورا بعصر اإلمارات  الرئيتي  منفا

التركماني  والعصر العنمانة   يكا  ي د سارق ك ير بينفا وبيا ندكاي الم اري  بتل  العمائر غ وما نات 

يصرج كلاا صامع ويام تليج سة ت: نما م ا   المداخ  بالعمائر الديني   ك  ما :  مدخ  ك  ما 

وصامع بطاي لازج
102

( غ وسة العمائر ال نائ ي  مداخ  ك  ما : ررب  خلي   لازج سة نماايا 45)لاي  

وماما خاراا سة ررصاا ومل  لازج سة تيردفر وص ت  منارأ سة نرلرو  واج مل  سة  ياركة
103

غ 

ج وخاا وسة العمائر المدني  مداخ  ك  ما : خاا العميا  وخاا اسدير وخاا التلطاا سة تيصر

اتتراج –التلطاا علة خري  تاني  
104
 . 

اـ/ 701)وخمي عصر اإلمارات التركماني  ظفرت الطاتي  الفرمي  بمداخ  ك  ما : صامع خ ر ب  

 (1319اـ/ 719)ومدرا   اندر ب  سة ننطاليا ((1301
105

 ( 46)لاي 

درس  لة سة  صامع نوموخمي العصر العنمانة ظفرت الطاتي  الفرمي  بمداخ  صاامع ك  ما :

. (1550اـ/ 957ي)لتليماني  بإاتان ا ( وا1447-1437اـ/851-841ن رن )
106
 

كما صاءت بعم الدخمت ال ائطي  ب عم ال اامع يتاصفا دك  ارمة مدرم ي    خااتة الم اري   

 ( 1267-1266اـ/ 665ومنفا علة ا ي  المناي الدخمت بالااصف  الرئيتي  بكاا مدرا  سة نماايا )

 (1229-1228اـ/ 629-626))د الدخمت بال امع الك ير سة  ياركةوب ي
107
. 

 شكل العقد الثالثي الفصوص -ب

رعد خاتي  الم را  التة ر خ  دك  العقد النممة ال صال نا رأ بم اري  اانالاي إباا عصر  

واما  اإلمارات التركماني  ييث لت ن ااد منفا ااج ممم  نما م سقط غ نما صيا مالا  الدراا 

( وصامع الص ا 8)لاي    (1366اـ/768م اري  ك  ما صامع م ما  ب  بقص   كاج بقتطمانة )
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(غ نما النما م النالث سفا م را  صامع سارا بادا5 ( )لاي  1487اـ/ 893بديار بكر )
108
سة  يار  

 (.31 ( واا بمناب  نت   مكررأ ما م را  صامع الص ا بديار بكر )لاي  1522اـ/ 928بكر )

كما لت نراص  سة النما م التة نخلعج عليفا بعمائر امصق  الرو  علة ني  نما م ما الم ارية  صةاءت 

خاتيتفا ب ك  عقد مممة ال صال غ وما وصدر  سقط اة خااتة ب ك  عقد متعد  ال صال ومنفا علة 

الك يةر سةة   ( وم ةرا  ال ةامع1211اةـ/ 608ا ي  المناي غ م را  المدرا  المتعا ي  سة مةار يا )

. (13اـ/7)القرا خرباخ
109
  

سة ييا  ظفرت الطاتي  التة ر خ  دك  العقد النممة ال صال رتام مداخ  بعم العمائر خمي عصر 

 (1223اـ/ 620)امصق  الرو  ومنفا علة ا ي  المناي مدخ  صامع عمء الديا سة نيد
110 
. 

 االحنية  -2

ي إباا عصر اإلمارات التركماني  وصاءت علة ممم  رناعج ندكاي ينايا الم اري  بعمائر اانالا

 ندكاي :الم لع والنص   ائرج والمتتطي 

 الشكل المضلع -أ

كاا ال ك  الم لع اا مانة نكنر اادكاي ال ائع  سة رصميت ينايا الم اري  بعمائر رل  ال ترأ بعد 

 را  صامع ك  ما : ال ك  النص   ائرج غ وصاءت بعم ا   الم اري  ما ممم  نلم  كما بم

  (وال امع الك ير ب لن 1487اـ/893 (والص ا بديار بكر)1366اـ/768م ما  ب  بقص   كاج )

غ نو يكاا ما خمت    (1278اـ/ 780)  (وب امع نيمد لازج ب  سة ميمس1507اـ/ 913)

ا نو يكاا ما مماني  نلم  كم  (1394اـ/ 797)نلم  كما بم را  صامع سيروز ب  سة ميمس

 .( 1335اـ/ 736)ا بم را  انقر ب  سة نيد

ا ا وتد ت  وصا  ا ا النمط ما الم اري  )ال ك  الم لع( بالعمائر الديني  ما عصر امصق  الرو  

 611) ييث لت ن ااد  ااج سة نما م تليل  غ منفا علة ا ي  المناي م را  صامع يام سروا سة تاني 

( 1216-1215اـ/ 
111
. 

ً بكنرأ  سة ييا ن د نا ا ا العنماني  وما نما صفا علة ا ي   بالعمائرالنمط ما الم اري  كاا دائعا

 ر سة بارص  ) وم را  ال امع ااخ  (1378اـ/ 780) امع ااخ ر سة إزني    الالمناي:  م را

 (1424اـ/ 828
112
 . 

الع ااة  لعصري اخماإلاممي   رألعماسة اسقد عرسج  ات ال ني  الم لع  غ  رلم ار صي  اعند و

اـ/ 161ااخي ر )ك  مت د تصر تي  م را  ل انمنلت  اما  (غو847-750اـ/ 232 -132وي )اا

ل   بى نصامع اء الك ير  و م را  صامع اامرا وم را  م ا سى ن  خارق مت د طاا  م ر (و778

اءل اتانى بتامرال اا  المل   بقصر المت د ا  ام رو
113
. 

 الشكل النصف دائري  -ب

غ ييث صاء  عصر اإلمارات التركماني ال ك  اا الم    سة رصميت ينايا الم اري  بعمائر كاا ا ا 

منفا علة ا ي  المناي م اري  صاامع  ك  ما : خادقيا بادا سة  مال غ علة نمط  ع رات النما م 

 كاج وإلياس ب  سة مليتاس وم مد ب  با نيديا ب ركة وإلياس ب  سة مانيتا وإا اق ب  لما كليت 

للم اري  التة ر خ  ال ني  سيفا  سة مانيتا و ولاا ب  سة رير  وم مد ب  سة رير غ كما وصدت نما م 

 علة ا ي  المناي ينايا ك  ما :م را بعمائر عصر  ول  امصق  الرو  ومنفا  دك  نص   ائري  

ال امع الك ير بترت
114

وم را  غ وم را  نولا صامع سة كي لتا  غ وم را  المدرا  المتعا ي  

صامع خرباخ وم را  نولا صامع سة نرلرو 
115
 . 

 الشكل المستطيل  -ج

ر خ  ال ني  سيفا ال ك  المتتطي  ومنفا علة  عصر اإلمارات التركماني ظفرت بعم الم اري  بعمائر 

: صاي  عطا سة تاني  ونراما خان  نو نخة درف الديا سة  ا ي  المناي الم اري  ب اامع ك  ما
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نوللا سة بي فر ونورخاا ب  سة ب يا وعيتة ب  سى ال اق  ويلة )ك  ( سة ب يا  ننقرأ وندرف

ً غ كما ظفرت نما م ا ا ال ك  ب عم الم اري  العنماني  غ ومنفا ك  ما م را  صامع باي يد  ني ا

بادا سة نماايا وم را  صامع خداوندركار سى بارص 
116 
. 

المتتطيل ( علة زخارف سني  متناع   -النص   ائري  –ا ا ور تم  ينايا الم اري  التابق  )الم لع  

ما بيا الفنداي  )نخ اق ن مي  متعد أ اادكاي وندكاي خمااي  وادااي  ون ا  ادااي  وندكاي ينايا 

م رابي  وعنصر التااام  وزخرس  ال دائ  وندكاي الصرر( والن اري  )ااسر  وااوراق الن اري  

 الن يلي ( والنقاش الكتابي  )آيات ما القرآا الكريت(.  وزخرس  الرومة وننصاف المراو 

 ااألعمدة  -3

رررك  خااتة الم اري  مالا  الدراا  اااء التة ر خ  ال ك  الفرمة المدرم نو رل  التة ر خ  دك  

ما نا   سة نلل  اايااي علة عما يا  و نبداا متتديرأ ي دن نو العقد المدب  العقد النممة ال صال 

نفما ما اارض بقاعدأ ركاا سة ال ال  مربع  ال ك  كما ب ميع الم اري  التابق  غ سيما عدا ك  م

   .ااعمدأ التة رتقد  م را  انقر ب  سة نيدا ست خ  ال ك  الم لع 

نما ري اا ا   ااعمدأ سقد رناعج ما بيا ال ك  المربع كما بم را  صامع ندرف نوللا غ ودك  التام 

 را  صامع م ما  ب  سة تص   كاج وال امع الك ير سة نلن  غ ورام تري  ال    المقرن  كما بم

ما الكارننة كما بم را  صامع انقر ب  سة نيدا غ ورام ي    إلة يد ك ير دك  التل  كما بم را  ك  

ما صامع نراما خان  سة ننقرأ وصامع الص ا بديار بكر غ والتام الناتااة كما بااعمدأ ال   ي  

  را  خادقيا بادا سة  مال كاج.  بم

ا ا ور تم  نبداا ا   ااعمدأ وري انفا علة زخارف متناع  ما بيا ال طاخ الفنداي  التة ينتج عنفا 

ندكاي خمااي  وادااي  وزخارف ن اري  ما الرومة ونوراق مممي  مقلاب  ومعدول  غ كما نا ري اا 

لة نقش كتابة ب ط النتخ بصي   )كما بلغ الن ة الكريت ااعمدأ ب امع نراما خان  سة ننقرأ ر تم  ع

 علي  التم (.  

 ااإلطارات )اإلشرطة( الزخرفية  -4

يعد الم را  ما نات العناصر المعماري  التة نعتمد عليفا ال ناا التركة كاايل  إلبفار الم ااد ل ل  

بعد ما اإلخارات نو اادرخ   سقد نعتنة ب خرست  بعناي  سائق   س ياخ  كتل  الم را  ما ال ارم

ال خرسي 
117
و ل  إلبراز كتل  الم را  إبرازاً صميمً وتد نختل  عد  ا   اإلخارات ما م را  إلى  

غ وما ممم  إخارات بم اري  ( 20)لاي  نخر سكانج ما إخار وايد بم را  ال امع الك ير سة نلن  

 (43)لاي    مد ب  با نيديا سى بركىوم(15)لاي  صاامع ك  ما : خادقيا بادا سة  مال كاج 

 (غ وما نربع  إخارات بم اري  صاامع ك  ما : نراما 1353اـ/ 754وسارا بابا صامع سة اينا  )

غ (7)لاي  والص ا بديار بكر ( 3)لاي  وإلياس ب  لما كليت  سة با خ ( 23)لاي  خان  سة ننقرأ 

وانقر ب  سة (10)لاي  لا سة بي فر وما خمت  إخارات بم اري  صاامع ك  ما : ندرف نول

 . (8)لاي  وم ما  ب  بقص   كاج (1)لاي  نيدا

وتد ادتملج ا   اإلخارات على زخارف متناع  ما بيا ال خارف الفنداي  )ااخ اق الن مي  واادكاي 

نصات والمعينات(وزخارف ن اري  )ااوراق الن اري  وااسر  الن اري  الفنداي  المتدخل  وندكاي ما المقر

المتماوص  وزخرس  الرومة وننصاف المراو  الن يلي ( ونقاش كتابي  ) آيات ما القرآا الكريت وبعم 

 اايا يث الن اي  وااتااي الم مارأ (.

 ا  أشكال الشرافات -5

ائر الديني  بمنطق  اانالاي إباا عصر اإلمارات علة الرلت ما ندرأ وصا  ندكاي ال رسات بالعم

التركماني  عام   وسى الم اري  خاص  غ وصدنا بعم الم اري  يتاصفا ندكاي ما ال راسات منفا غ 

م را  صامع نراما خان  سة ننقرأ ييث يتام نعلة الم را  سر  ن ارة متماوم ي رم من  ندكاي 
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غسة ييا يتام (23)لاي  لة يد ك ير ال خرس  النع اني  نفا  بارزأ وال خرس  سة م ملفا ر    إ

م را  صامع إلياس ب  سة مليتاس ص  ما ال راسات علة ايئ  ورت  مممي  مدب  
118

 .(3)لاي  

 غ  15اـ/ 9ا ا وتد وصدت ال راسات النممي  ب على الم اري  ب عم عمائر اانالاي خمي القرا 

 1413اـ/ 816ة علااا ب نقرأ  ومنفا علة ا ي  المناي م را  صامع نخ
119
. 

 ا النقوش الكتابية – 6

ر تم  الم اري  مالا  الدراا  علة عد  ك ير ما آيات القرآا الكريت وخاص  ما اارأ ال قرأ وآي 

عمراا واارأ اانعا  وال  ر غ وبعم اايا يث الن اي  ال ري   غ وسة بعم اايياا بعم ال كت 

سة  ل  عدأ خطاخ نكنراا دياعاً خط النلث غ كما رنينا بم را  صامع  والم مارات الن اي  متت دميا

نراما خان  سة ننقرأ ظفار ل ط النتخ بتي اا ااعمدأ التة رتقد  الم را  غ كما ظفر ال ط الكاسة 

 بنقاش يني  الم را  وباإلخارات التة ر يط ب ني  الم را  ن ت .

يفا نو بفا ا   النقاش ما بيا ال  ر والرخا  وال   ا ا وتد رناعج الما أ ال ا  التة ا لج عل 

وال    وال تي تاء ال  سي  وال مخات ال  سي  غ كما رناعج الطرق ال ني  المتت دم  سة رن ي اا ما 

 بيا ال  ر بناعي  ) ال ارز وال ائر( والت ريغ وال  اات الم مع )الكاندكارج(. 

 نتائج الدراسةا

ي  ال اتي  بعمائر اانالاي إباا عصر اإلمارات التركماني  )سة لاء نما م بعد  راا  الم اري  اامر

 م تارأ(غ ي ل  ال ايث ب عم النتائج  منفا : 

نول ج الدراا  ديا  اات دا  ال  ر سة بناء الم اري  بمدا درق اانالاي ومنفةا مةدا نيةدا    -

غ   ةارأ المن ارة  باانالةاينلنة مراك  صناع  ال ومار يا غ ييث ادتفرت ا   المدا بكانفا 

سة ييا دا  اات دا  الرخا  بمدا لر  اانالاي ومنفا مدا مليتاس وميمس وريرأ وبارصة  

 غ ييث ادتفرت منطق  لر  اانالاي من  القد  بايتاائفا علة م اصر يتت رم منفا الرخا .  

بنةة ترامةاا غ ييةث بينج الدراا  ديا  ال نةاء وال خرسة  بةال   بالم ارية  إبةاا عصةر إمةارأ  -

وصلنا ما عمائر رل  اإلمارأ ا ع  م اري  ما ال   غ كمةا وصةلنا م رابةاا مةا عصةر إمةارأ 

 بنة صاندار وم را  وايد سقط ما عصر ك  ما إمارأ بنة منت   وإمارأ ااق تيانللة .

نول ج الدراا  نةدرأ ااةت دا  ال  ة  بم ارية  عصةر اإلمةارات التركمانية  غ ييةث لةت يصةلنا  -

اج نما م وييد واا م را  صامع خادقيا بادا بدمال كاج غ كما نكةدت علةة عةد  ااةت دا  ا

 ال    سة إن اء الم اري  باانالاي إباا عصر  ول  امصق  الرو  غ

بينةةةج الدرااةةة  ااةةةتمرار  ااةةةت دا  ال تي تةةةاء ال  سيةةة  سةةةة زخرسةةة  م اريةةة  عصةةةر اإلمةةةارات  -

ث صةةاءت الم اريةة  سةةة رلةة  ال تةةرأ مت ةةابفا رمامةةاً مةةع التركمانيةة  وسقةةاً لماةةلا  التةةل اتة غ ييةة

 نايررفا سة عصر  ول  امصق  الرو  .

نول ج الدراا  نا ال مع بيا ما رة ال تي تاء ال  سي  وال   كاا نا راً إباا عصر اإلمارات  -

التركماني  ييث لت يصلنا ااج نمةا صيا سقةط غ نيةداما م ةرا  صةامع آخةة دةرف الةديا بمدينة  

وااخةر م ةرا  صةةامع م مةد بة  بمدينة  بركةةة غ كمةا لةت ن ةااد سةةة نمةا م الم ارية  التةةة ننقةرأ 

 نخلعنا عليفا ما عصر امصق  الرو  نج نما م ي مع بيا ما رة ال تي تاء ال  سي  وال   .

نولةة ج الدرااةة  نا ال مةةع بةةيا ال مخةةات ال  سيةة  والرخةةا  كةةاا نةةا راً إبةةاا عصةةر اإلمةةارات  -

ت يصلنا ااج نما صيا سقط غ كماما بال امع الك ير )نولةا صةامع( بمدينة  نلةن  التركماني  ييث ل

ما عصر إمارأ بنة رم اا غ نيداما بال امع والنانة بالترب  المل ق  بال امع غ كما لت ن ااد سة 

نمةةا م الم اريةة  التةةة نخلعنةةا عليفةةا مةةا عصةةر اةةمصق  الةةرو  نج نمةةا م ي مةةع بةةيا ال مخةةات 

   .ال  سي  والرخا

بينةةج الدرااةة  نا خاتيةة  الم ةةرا  التةةة ر خةة  ال ةةك  الفرمةةة المةةدرم كانةةج  ال ةةك  الم  ةة  سةةة  -

خااتة الم اري  إباا عصةر اإلمةارات التركمانية   غ وكةاا اة ا ال ةك  م  ة  ني ةاً سةة مةداخ  
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مةة بالعمائر الم تل   إباا رل  ال ترأ ني اً غ سة ييا نةدر ااةت دا  الطاتية  التةة ر خة  دة  عقةد مم

 ال صال غ ييث لت يصلنا منفا ااج ممم  م اري  سقط.

كنرأ اات دا  اادرخ  نو اإلخارات ال خرسي  بااصفات الم اري  والتة اختل ج بينج الدراا   -

اعدا اا ما م را  إلة آخرغ وكانج ر ت ا   اإلدرخ  غزخارف م تل    انداي  ون اري  غ 

 س مً عا النقاش الكتابي .

 تنن  علة الرلت ما ندرأ وصا  ندكاي ال رسات بالعمائر إباا عصر اإلمارا بينج الدراا  -

التركماني  عام  غ وبالم اري  خاص  غ وصدنا نا م را  صامع إلياس ب  لما كليت  سة 

با خ يتاص  ما نعلى ص  ما ال راسات علة ايئ  ورت  مممي  مدب   غ كما نا م را  صامع 

سر  ن ارة متماوم ي رم من  ندكاي يلي  زخرتي  ر خ  دك  آخة درف الديا ب نقرأ يتاص  

 نفا  بارزأ .
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 كتالوج اللوحات

 
 : الم را  ال  رج ب امع انقر ب  سة نيدا1لاي   

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

 
 : م را  صامع الص ا بديار بكر5لاي  



 ( (2019)التذكاري العدد                                                                                                   جملة البحوث والدراسات األثرية

 

128 

 

 

     
 : زخارف ر اي  لم را  ب امع الص ا 6لاي  

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

 
         : ر صي  ما الم را  ال صة ب امع م ما  ب  سة تصطمانة 9لاي  
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 : م را  صامع ندرف نوللا سة بي فر 10لاي  
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 : زخارف بم را  صامع صاي  عطا سة تاني  12لاي     : زخارف بم را  صامع صاي  عطا سة تاني  11لاي  

  
 : زخارف بم را  صامع صاي  عطا سة تاني  14لاي         م را  صامع صاي  عطا سة تاني : زخارف ب 13لاي  
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 : م را  صامع خادقيا بادا بدمال كاج 15لاي  
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 : زخارف ونقاش ب ني  م را  صامع خادقيا بادا بدمال كاج 16لاي  

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

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

 

 : زخارف بت اي  م را  ال امع الك ير سة نلن  22لاي   
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 : م را  صامع نراما خان  سة ننقر  23لاي  
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 : زخارف اادرخ   بم را  صامع نراما خان  سة ننقر 24لاي  

 
 : زخارف بم را  صامع نراما خان  سة ننقر  25لاي  
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 ع نراما خان  سة ننقر : زخارف اادرخ   بم را  صام 26لاي  
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 : الم را  ال  رج بمدرا  الطاا عيتة سة مار يا  27لاي  

 
 تراماا: زخارف الم را  ال  رج بعمارأ يعقا  ب  سة 28لاي                          
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 : الم را  الرخامة بال امع الك ير سة خرااس30لاي    ة ب امع سيروز ب  سة ميمس : الم را  الرخام29لاي      

 
 ار بكر: م را  صامع سارا بادا بدي31لاي  
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 : الم را  ال صة ب انقاأ صاي  عطا سة تاني                                        33لاي      صة بال امع الك ير سة خرباخ  : الم را  ال32لاي    

      
 : الم را  ال صة بال امع الك ير سة ارميناا                                35لاي       ل امع الك ير سة ااري صار   : الم را  ال صة با34لاي          
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 ب نقرأ: الم را  ال صة ب امع آخة علااا 37: الم را  ال صة بإيااا تاص  ب صا كي ا                   لاي  36لاي  

  
 : الم را  ال  سة ب امع صاي  عطا سة تاني      39لاي   ال  سة بال امع الك ير سة نت فر : الم را   38لاي      
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 : الم را  ال  سة ب امع صرصالة سة تاني   41:  : الم را  ال  سة ب امع صدر الديا القاناج     لاي  40لاي  

    
 مكرر : م را  صامع مصط ة ب )يصار(  42لاي          لمل ق  بال امع الك ير سة نلن : م را  الترب  ا 42لاي  

 ي مع بيا ال مخات ال  سي  والرخا                                بكارااي   ي مع بيا ال مخات ال  سي  وال  ر         
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 : م را  صاج مدرا                           44لاي                 : م را  صامع م مد ب  با نيديا سة بركة       43لاي       

 
 : مدخ  صا  آخة درف الديا ب نقرأ  46: مدخ  صامع بطاي لازج                   لاي    45لاي  
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 حواشي البحث

                                                 

ي بعةد انفيةار اناا اختمف ك ير بيا العلماء وال اينيا ياي ر ديةد عةد  اإلمةارات التركمانية  التةة ن ة ت باانالةا - 1

عد  ا   غ ن د نا ال عم اآلخر ي كر  ول  امصق  الرو  , س ينما ي كر ال عم ننفا ما بيا ع رأ إلى نربع  ع ر إمارأ 

مةةع اإلمةةارات المتةةي ي  مةةمث    نا المةةؤرا لي ةةاا ي عةة  عةةد  اةة   اإلمةةارات إ اإلمةةارات ب نفةةا  اةةت  ع ةةر إمةةارأ غ

 .وخمتيا إمارأ 

العمائر الديني  ب ر  اانالاي إباا عصر اإلمارات )ال كاات( م طاخ راال   كتارا  لير  صماي ص ات غ ايد غ

 8-6.ل    غ ل2009من ارأ غ كلي  اآلمار صامع  القاارأ غ 

 ولم يد ما الت اصي  عا ا ا المالا  ننار : 
- Uzuncarsili .,I.H, Anadolu Beylikleri ve Ak-Koyunlu Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1986,   

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

        Donemi 1300- 1566) Turk tarihi kurumu  basimevi ,Ankara 1990,Pp. 201- 229           
2-
مرك  ااب اث  غررصم  صالا اعداوج  غ 1 لدغ م الدول  العنماني  راريخ وي ارأ غ  إيتااالديا  نكم نوللة غ  

      7-6. ل.ل   1999( غ إاتان ايغ بااتان اي )ارايكا اإلاممي للتاريخ وال ناا والنقاس  
3
مت    إلى بيج هللا يعت ر عنصر الم را  ما نات العناصر اااااي  بال اامع سفا ي ير إلى مكاا الق ل  سة ال دار ال -

لُّاا ُوُصاااُكْت داْطرا ُ " صدق هللا ا ُكنتُْت سااا ْيُث ما يا اِ  وا را ْتِ ِد اْل ا ْصفا ا داْطرا اْلما ي ِ وا العايت غ وما انا  ال را  سة مك  " سااا

إلاممي  كانج ر نى الم اري  سة للع ما ر طيط ال امع ب يث يكاا مت فاً إلى مك  غ وكانج الم اري  بالمتاصد ا

ااولة بتيط غ مت يدث رطار علة دك  الم را  س ص ا يتصدر  عقد مدب  يررك  على عما يا وركتااا زخارف 

صصي  وي يط بعقداا إخار ما الكتاب  الكاسي  غ مت رطار دك  الم را  مرأ نخرى إ  انكمش اإلخار المتتطي  ولكا 

ما  ائرأ واطى غ كما ر الج عقا  خات  الم را  ننصاف الق ا  ر الج إلة م ارات دمتي  رن ن  للاعفا 

 المتتابع  إلى م ماع  ما العقا  المقرنص  نو الطاتات المتط   . 

وعلة ني  ياي سقد رناعج ندكاي الم اري  بال لداا اإلاممي  رناعاً سريداً اااء ما ييث ندكالفا نو زخارسفا وار  ت 

 د ما الت اصي  عا ا ا المالا   انار:عنصراً ما عناصر اإلبفار والت ييا غ  ولم ي

- Aslanapa ,O ., Mihrab , Islam Insiklopedisi, Cilt , 8 ,1971, Pp, 294-304 

- Bakirer ,O., Onuc ve ondorduncu Yuzyillarda Anadolu Mihrablari,Ankara,1976,Pp,1-2 

,  1لا أ( , الفيئ  المصري  العام  للكتا  , مج داسعة غ سريد م ما  غ العمارأ العربي  سة مصر اإلاممي   )عصر ا

  633 - 582  غ ل.ل1994

زبيس غ اليماا مصط ى غ الم اري  سة العمارأ الديني  بالم ر  اإلاممة . متت رم ما مقال  بالمؤرمر العربة  -

  563 -554  .ل.ل1963لآلمار بال م  العربي  غ  رانس 

أ ااعم    العراتي  من  العصر اإلاممة إلة نفاي  العصر الع ااة غ وزارالتاران ة غ ن اأ يانس غ الم اري -

 3-1غل.ل 1976العراتي  غب دا  

يتيا غ مصط ى يتيا غ الم اري  الرخامي   سة تاارأ الممالي  ال  ري  غ  م طاخ راال  ماصتتير لير من ارأ  -

  7 -5  غ ل.ل 1982كلي  اآلمار صامع  القاارأ –
4
 را  سة العمارأ التل اتي  ندكا ً م تل   على نا نكنر نناا  الم اري  ر  يمً سة العمارأ اانالالي  من  نر   الم -

  اة م اري  نقش يالفا إخار متتطي  ولفا عقا  رتتند على نعمدأ نو بدونفا غ وم اري  عليفا 12اـ/6القرا 

 م اس   ات ر طيط م لع نو متتطي  نص  ت   متدلي  غ وم اري 
Bakirer, O., Mihrabs in Anatolia Lat 12TH to lat 14TH  centuries, Fifth International congress of 

turkish art , Ankara, 1978, P,128 
5
رناعج ما أ ال ناء المتت دم  سة بناء الم اري  اانالالي  إباا عفد امصق  الرو  بيا ااصر والرخا   وال  ر  -

       اانالاي غ ولم يد ما الت اصي  عا ا ا المالا  ننار:وخاص  بمنطق  درق 
Bakirer ,O., Onuc ve ondorduncu Yuzyillarda Anadolu Mihrablari,Tablo ,I,II 

6
رناعج الماا  المتت دم  سة زخرس  الم اري  بالعمائر اانالالي  إباا عصر امصق  الرو  بيا ال    -

غ  كما رناعج ني اً المالاعات ال خرسي  والتة كانج بيا اادكاي الفنداي  )ااخ اق وال تي تاء وال مخات ال  سي  

الن مي  واادكاي الفنداي  الم تل  ( غ وال خارف الن اري  ) الرومة وننصاف المراو  الن يلي  وندكاي ال اار( غ 

( وخريق  القال   Oymaالن ج )واات د  سة رن ي  ا   ال خارف وخاص  بالم اري  ال صي  خريقتاا اما :خريق  

(Kaliplama: غ ولم يد ما الت اصي  عا ا ا المالا  ننار ) 

- Bakirer ,O., Onuc ve ondorduncu Yuzyillarda Anadolu Mihrablari, P. 34 

- Yetkin ,S., Konya da yeni Bulunmus Figurlu Stuko Suslmeler Ve Anadolu Turk   

Mimarisindeki Devam , Sanat TarihiYilligi ,IX-X , 1979-1980, Istanbul 1981,Pp ,353-357 
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7
يعد صامع اامير انقر ب  بمدين  نيدا ما نات ال اامع ال اتي  ما عصر إمارأ بنة نررنا غ ديد ا ا ال امع سة ان   - 

ر خاا و ل  كما ور   (ما ت   اامير اإليل انة انقر ب  غ و ل  سة عفد التلطاا نبا اعيد بفا 1335اـ/ 736)

بالنقش الكتابة للمن رغ يت ع ر طيط ا ا ال امع الت طيط العربة ال ير رقليدج نو ر طيط المت د  و ااروت   وا 

الص ا  واا ع ارأ عا متاي  متتطيل  تتمج ما خمي بائكتيا ما ااعمدأ إلة ممم  بمخات عما ي  نواعفا 

 نواطفا يقطعفا نربع  بمخات ماازي .
Gabriel, A., Monuments Turcs d Anatolie ,2 Vols , Paris 1931-1934,Pp,123-135 

     - Akmaydali , Hüdavendigar , Niğde Sungurbey Camii Pp. 147-178 
8 
نيدا غ يقاي لفا نيكد  واة ما مناخ  نايا الص رى ويرصع ر ايتفا إلة التلطاا عمء الديا التل اتة وي قفا نفر  -

 بالنفر اااا  وعلي  النااعير واة كنيرأ ال ااك  وال تاريا كنيرأ العمارأ . يعرف

 (غ ريل  ابا بطاخ  المتماأ ر    1377اـ / 779ابا بطاخ  غ )م مد با ع د هللا  با م مد با إبراايت الطن ة ت 

  1991غ  1عالمة بيروت غ خالناار سة لرائ  اامصار وع ائ  ااا ار غ ال رك  العالمي  للكتا  غ  ار الكتا  ال

 غ ولم يد ما الت اصي  عا ا   المدين  ننار:  197ل 
Gabriel, A., Monuments Turcs, Pp, 105-110 

9
بنة نررنا نو نر نا نو نرخن  كما ور ت سة المصا ر التركي  غ اة نيد اإلمارات التركماني  التة تامج باانالاي -  

 ( غ ويرصع ال    سة ر ايس ا   1381-1327اـ/ 779-727خمي ال ترأ ما )   ور ديدا 14اـ/8خمي القرا الـ 

اإلمارأ إلة اامير عمء الديا نررنا با صع ر غ وما ندفر نمراء ا   اإلمارأ ك  ما لياث الديا م مد با نررنا 

( غولمج  1380اـ/ 782 ( وم مد صل ة با علة )1365اـ/ 767 ( وعمء الديا علة با م مد )1352اـ/ 753)

نمما ا   اإلمارأ مدا عديدأ منفا ايااس وتيصري  ونيدا ونتتراج ونمااي  وراتات ونرزن اا ونرزرز  وتر  

 ييصار ونيكتار وكمش.
Gode,Kemal., Eratnali devleti tarihine genel bir bakis , Turkler ,VI,Ankara 2002, Pp, 797-798 

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

غ  1ابا خلدوا غ ال  ر عا  ول  التتر غ راريخ الم اي ما كتا  الع رغ  راا  ور قي  نيمد عمرانةغ بيروت خ 

 365-346غ ل.ل  2013
10
داً سترأ التلطاا نبا اعيد ما الم تم  نا انقر نلا اا نيد الا أ ال يا خدماا سة سترأ يكت الدول  اإليل اني  ور دي - 

غ  وتد نور  نصما نبا سة كتاب   سناا الترا سة معرض يدين  عا اإليل انييا سقرأ عا ا ا اامير كالتالة ) ... وسة 

  وسة عفد ال اكت اإليل انة انقر نلا ديدت ااميرأ التل اتي  خداوند خاراا ابن  تليج نراما 1312اـ/ 712عا  

 يا ي طي  اق  ارمة ( .الرابع سة نيدا لر

نصما نبا ,نوتطاج غ  سناا الترا وعمائرات غ ررصم  ايمد م مد عيتة غ مرك  ااب اث للتاريخ وال ناا والنقاس       

 152  غ  ل 1987غ ن ايإاتامي   بااتان اي )ارايكا( غ اإلام

ك يرأ وديدت سة عفد  الكنير ما ااعماي  وي فت ما ا   الع ارأ نا انقر نلا ا ا ناتمر سة خدم  اإليل انيا سترأ  

 المعماري .
11 
 255ترنا كريت , اارأ ال قرأ غ ني   -
12
اا ص ء ما م مع معمارج ك ير يعرف بكليج إلياس ب  غ وال امع ما خراز الق   غ ولم يد ما الت اصي  عا ا ا  - 

 ال امع غ ننار 

 8-6.ل  رات غ لإباا عصر اإلما العمائر الديني  ب ر  اانالاي ايد غ
13 
)با خ( ما نتد  مدا صنا  لر  اانالاي ييث يعا  راري فا إلى آ ف التنيا ت   الميم  غ ورت ع با خ يالياً  -

( سة ال نا  باإللاس  إلى ص ر akukم اسا  مالل  ورقع المدين  بيا ك  ما خليج نزمير سة ال ماي وخليج )

(choisو اات  و اامتاا و ل  بيا خطة )  درتا غ ور عد المدين  عا  27غ18دما ً وخطة  خاي  37غ30عرض

 كت . 60م ط  كاا   اغ ال الي  بمقدار 

Tuglaci ,P., Osmanli Sehirleri ,P,78 
14
ناس المنت اوياا التركماا إماررفت سة نتصة الركا ال نابة ال ربة ما اانالاي  و ل  إمناء انفيار  ول   - 

ما كانج منت   نات اإلمارات التركماني  غ كما ي دوا ننفا  ات نصاي ب ري  واا ما ايطروا  امصق  الرو  غ وسة وتج

عليفا صاءوا ما ال  ر وااندوا عمليـات القرصن  ال  ـري  غ ولما كانج ا   اإلمارأ ايدج إمارات ال دو  والتة كاا 

مي  ل ا سقد ااتت نمراء ا   اإلمارأ الاايد ادسفا الرئيتة ل و ولت نرالة لير المتلميا ولمفا إلة ال ازأ اإلام

رلا ااخر علة ركايا ناطاي ب رج تاج يمكنفت ما ر قي  ا ا ال رض سكاا ناطالفت ال  رج سة  ل  الاتج ي ت 

مائتة ا ين  اات دمااا سة اإللارأ علة ممال  وص ر ال رن   غ  كما عملاا علة ركايا صيش ما ال رااا وال يال  

 ريا سة رمة التفا .والم اأ الماا

 34-33ل.ل  ايد غ العمائر الديني  ب ر  اانالاي إباا عصر اإلمارات غ
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15
 ( ما نات نمراء بنة منت   وكاا ي كت إتليما دااعا وار  ا 1421-1403اـ/ 823-806د ا  الديا إلياس ب  ) - 

وتد  كر سة معاادر  مع ال ندتي  ب ن  ما با خ مقراً ل كم  غ وااتطا  نا ي ف  صي ا تاام  ات  آ ف رص  متلا غ 

ايد منت   وايد با خ وإتليت منت   كل  غ وااتطا  ا ا اامير نا ي ت   باإلمارأ التة كاا تد رلقفا عا نبي  إلة نا 

   غ وخ عج اإلمارأ سة سترات ما يكم  لت عي  اامي  للعنمانييا. 1421اـ/ 823راسة عا  

Sevim ,A& Yucel,Y. , Turkiye Tarihi,P, 221 
16
 63غ ل  4اال انة غ التلتل  ال عي   غ نوي الكتا  غ م  - 
17
 144ترآا كريت غ اارأ ال قرأ غ آي   - 
18
 ( الت ريد الصريا ايا يث ال امع 1487-1409اـ/ 893-812ال بيدج ) ااما  نبة الع اس نيمد ال بيدج  - 

غ با  كتا  بدء الاية غ ل  2005 ار ال ديث القاارأ غالص يا ) م تصر ص يا ال  ارج( غ ر قي  عما  عامر غ 

11  
19
الم كاأ بل   ال     الكاأ التة لفا من    غ و المص ا  ما العناصر المرر ط  بم فا  النار سة الم ا  ال يعة غ  - 

 وسة الت وي  ال يعة ني اً نص ا المص ا  ما الرماز الدال  علة اإلما  .

اإلمام  ورم يتفا سة الم اري  ال اخمي  : رؤي  صديدأ سة إخار النقاس  ال يعي غ م ل   عنماا غ م مد ع د التتار غ

 91-90  غ ل.ل 2014صامع  ال يا  غ العد  ااوي يناير  –ددت 
20
ما نات ااعماي المعماري  التة ررصع إلة عصر إمارأ ااق تيانللة بمدين   يار بكر غ وي ت ال امع عد  ما  - 

ري  التة اات د  سة بناءاا الرخا  غ ومنفا المن ر وال ج يعد ما نصم  المنابر الرخامي  باانالاي عام  العناصر المعما

 وما عصر إمارأ ااق تيانللة علة وص  ال صال .

 ولم يد ما الت اصي  عا ا ا ال امع غ ننار : 

, DOKTORA TEZİ BAŞ .,Gülsen, DİYARBAKIR’DAKİ İSLAM DÖNEMİ MİMARİSİNDE 

SÜSLEME, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ,  VAN-2006, Pp.74-85 

- TOP, Mehmet, “Diyarbakır’daki Akkoyunlu Dönemi Mihrapları”, I.Uluslararası Oğuzlardan 

Osmanlı’ya Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır Valiliği Yayınları, Diyarbakır, 2004, P.325  . 
21 

يدى المدا التركي  المفم   الماصا أ سة القتت ال نابة ال رتةغ رقع ا   المدين  ما النايي  مدين   يار بكر : إ -

ا يُعرف بمنطق   ا ما النايي  ال  راسي   سإن فا رعت ر ص ءاً مم  اإل اري   لما إتليت اانالاي ور ديداً ال نابة ال رتةغ نم 

ً  ال  يرأ ال راري   غ ورُعت ر مدين   يار بكر اة ال د   ال مالة ال رتة لك   ااتاليت ال مالي   الت اري   والتة كانج ر ت  كم 

ما مدين  مراياغ ومدين  نلن غ ومدين  مار ياغ ومدين  نورس غ ومدين  مرعشغ ومدين  عنتا غ وص يرأ ابا عمرغ 

ما رركيا ويل ائفا سرنتا وبريطانيا  والتة رت  إخ اعفا للدول  التركي   وس  معاادأ لازاا والتة رت  التاتيع عليفا بيا كٍ   

عق  انتفاء ال ر  العالمي   ااولى غ ور ت المدين  م ماع  ما العمائر اإلاممي  التة ررصع إلة عصار م تل   اااء 

سترأ امصق  الرو  نو عصر اإلمارات التركماني  نو العصر العنمانة غ منفا علة ا ي  المناي نولا صامع )ال امع 

 صامع القلع  وصامع الن ة وصامع  ل  وصامع ااكندر بادا ونصا  بادا.الك ير( و

- ÖZDOĞAN., Senem ,ORTA ASYA’DAN DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNE GÖÇLER,    

         KAHRAMANMARAŞ 2007 , Pp. 4-65     

- YILDIZ ., İrfan, MEDENİYETLER MİRASI, DİYARBAKIR , MİMARİSİ,    

      Diyarbakır-2011,Pp. 257  

- BAŞ. , DİYARBAKIR’DAKİ İSLAM DÖNEMİ, Pp.1-7   
22 

 (غ نيد اإلمارات التركماني  التة ظفرت سة درق 1508-1378اـ /914-780ااق تيانللة ) ال ا  ال ي اء () -

ا المؤاس ال علة اانالاي و إر  ت ما  يار بكر ون ربي اا مقرا لفا غ ورنت  ا   اإلمارأ إلى ترا يال  ب  با عنما

لف   اإلمارأ غ وكانج ا   اإلمارأ منلفا من  نلل  اإلمارات التركماني  باانالاي لفا با  خاي  سة عمليات ال فا  

وخاص  لد إمارأ خرب وا المتي ي  وعلة الرلت ما ال اصل  التة مرت بفا نلل  اإلمـارات التركمانـي  وخ اعفا 

ما يقر  ما امنتة ع رأ ان  غ ن د نا ا   اإلمارأ لت ر  ع للن ا  العنمانة غ ب  ن د إلمرأ العنـمانييا والتة إاتمرت 

نا ترا يال  ب  با عنماا تد ر ال  مع ريمار لن  سة يروب  باانالاي ول ا سقد من   ريمار  يار بكر مكاس أ ل  غ 

 وكانج بيا ا   اإلمارأ وإمارأ  بنة تراماا ر ال ات. 

ااارات ال اكم  سة التاريخ اإلاممة )  راا  سة التاريخ واانتا . ررصم  يتيا علة بازورث غ كلي ار  غ 

 ائرأ  -  235-234 .غ ل.ل 1995, مؤات  ال را  العربة  2الل ا ج , مراصع  اليماا إبراايت العتكرج, خ 

 132-128غ ل ل 25المعارف اإلاممي  غ م لد 

 :ولم يد ما الت اصي  عا ا   اإلمارأ ننار 
- Uzuncarsili ., Anadolu Beylikleri , Pp.5- 45 

- BAĞIRLI .,Rasim ,AKKOYUNLU KARAKOYUNULU HANEDANLIKLAR DÖNEMĠ AT   

   VE KOÇ (KOYUN) FĠGÜRLÜ MEZAR TAġLARININ ÇAĞDAġ SERAMĠK SANATI    
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    AÇISINDAN ĠNCELEMESĠ, KONYA 2008 , Pp.37-39 

23
ق تيانللة ييث بل ج اإلمارأ سة عفد   رص  ك يرأ ما القاأ يتى نص ا ي ار إليفا بال ناا غ ندفر نمراء إمارأ اا - 

 وينت  إلة ا ا اامير  الكنير ما ااعماي المعماري  منفا ال امع مالا  الدراا .

  235-234بازورث غ ااارات ال اكم  غ ل.ل 

 ا غ  يار بكر ور ري  ونرزرو  وب دا  ونص فاا.وتد ارتعج اإلمارأ سة عفد ا   اامير ودملج مدا عد  منف
BAĞIRLI . ,AKKOYUNLU KARAKOYUNULU HANEDANLIKLAR DÖNEMĠ, P. 38 

24
 115ترآا كريت غ اارأ اانعا  غ آي   - 
25 
 37ترآا كريت اارأ آي عمراا غ آي   -
26 

كت دماي مدين  تتطمانة وال امع  20يقع ا ا ال امع سة النايي  ال مالي  ال رتي  ما تص   كاج علة بعد ن ا  -

 اخ  يديق  ك يرأ ومل   ب   ار لل ياس  غ وال امع  يعد ما نصم  ال اامع ال   ي  الم يدأ باانالاي خمي القرا 

اـ / 768  ديد ما ت   اامير م ما  ب  با اامير عا ي ب  با اليماا با صاندار سة دفر رم اا ان  14اـ/ 8

1366.  

  2012ة صاندار بمدين  تصطمانةغ عد  خال لما م ل  كلي  اآل ا  صامع  المنيا غ نكتابر ايد غ صاامع بن

 76-67غل.ل 
27
تصطمانة غ )منطق  باسملانيا القديم ( ب تا نول  واكاا ماني  غ مدين  ب ماي اانالاي ي داا ما ال ر  مدينتة  - 

ال  ر اااا  وما ال نا  مدين  ر نكرج غ وتد  اينا  ور ار  وما ال رق مدينتة بارريا وكراباا وما ال ماي

مرت بالمدين  التل  ما ال  ارات القديم  من  آ ف التنيا وااتطا  امخيا امصق  الرو  ما التيطرأ عليفا عا  

 ( وعندما    الصرا  بيا نمراء ال يج التل اتة ااتطا  نمراء بنة صاباا ما التيطرأ عليفا 1184 \اـ 476)

  (.1461 \اـ 866  الديا صاباا ب  غ وما بعدات خ عج المدين  ل كت نمراء بنة صاندار يتة عا  )بقيا أ يتا

وتد زاراا ابا بطاخ  سة نمناء ريلت  لمنالاي و كر ننفا ما نعات المدا ونيتنفا غ كنيرأ ال يرات رخيص  

 اااعار.

 61ايد غ صاامع بنة صاندار غ ل 

 ين  ننار : ولم يد ما الت اصي  عا ا   المد
Yaman .T.M., Kastamonu tarihi “ XV Asrn sonlarina kadar” Ahmet Ihsan matbaasi ldt, Kastaminu 

, 1935 . Pp. 2-44 
28 

 ( نيد نات اإلمارات التركماني  التة تامج سة 1461-1292اـ / Gendar Ogullari) ()691-866بنة صاندار  -

  غ ودملج نمما ا   اإلمارأ العديد ما المدا منفا ) 13اـ /  7  القرا الـال ماي ال ربة آلايا الص رى سة نفاي

تتطمانة غ اينا  غ ب لا غ اسمنة...الخ (غ وتد ب ي نمراء ا   اإلمارأ صفا اً عايم  و ل  ل ع  الل   التركي  ل   

ار واابني  العايم  غ ولم يد ما رامي  سة بم  اانالايغ ورمي ت عااصت ا   اإلمارأ بايتاائفا علة العديد ما اآلم

 الت اصي  عا ا   اإلمارأ ننار:

   60 ايد غ صاامع بنة صاندار غ ل
T.D.V,Islam Ansiklopedisi , Cilt 22 ,Pp, 511-514      - 

-Yilmaz ,O., Devletler ve hanedanlar , turkiye ( 1074-1990) , CILT:2,Pp, 80-85                        
29
ت ع  ر طيط ا ا ال امع ر طيط ال امع  و ااروت   وا الص ا غ وي ت ال امع بال ف  ال رتي  من  ررب  خاص  ي- 

بمؤاس ال امع غ كما ي ت مئ ن  ال اتي  الطرازغ كما ي تم  ال امع علة عد  ما العناصر المعماري  الداخلي  منفا 

س  إلة م    المؤ ا وم    اامير " ال ي " غ ولم يد ما م را  خ سة ومن ر خ  ة لاي  سة الروع  واإلرقاا باإللا

 الت اصي  عا ا ا ال امع ننار : 

غ  41ع د ال اس  غ ع د هللا عطي  غ صامع ندرف نوللا سة بي فر غ م ل  كلي  اآل ا  صامع  المنصارأ غ عد  

 324-275ل.ل غ 2007نلتطس 
Goodwin, G. F., A history of ottoman architecture  , New York, London , 1987 ,Pp, 24-25 

Yavaş, Doğan., EŞREFOĞLU CAMİİ, İslâm Ansiklopedisine, cilt: 11; P, 480 

KIRCAALİ , EŞREFOĞLU (SÜLEYMAN) CAMİİ ,Pp, 8-40   
30 
راري ي  ر كر  رعد بي فر نيد المدا التركي  الماصا أ بااط اانالاي رت ع إ ارياً م اسا  تاني  غ واناا روايات -

نا التلطاا التل اتة عمء الديا كيق ا  اا ما نن   ا   المدين  غ وسة نمناء سترأ ال ع  التة انتابج  ول  امصق  

الرو  خ عج المدين  لتيطرأ نو   ندرف وصارت العاصم  اإل اري  لفت غ كما خ عج المدين  سة نوتات عديدأ 

 لتيطرأ نمراء بنة يميد.

 276ل  2غ صامع ندرف نوللا سة بي فر غ غ يادي  ع د ال اس    
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31

نيد نات اإلمارات التركماني  التة ن  ت باانالاي سة نواخر عصر  ول  امصق  الرو   وكاا مقر يكمفت بي فر  

ً ما ال رااا وبفا وخمت  واتاا تص   مائ  وخمت   ً مكاا ما ا عاا نل ا )بك فرج( غ وكاا لف   اإلمارأ صي ا

 تري  غ وما نات نمراء ا   اإلمارأ اي  الديا اليماا با ندرف وم ارز الديا م مد ب  وندرف ب  .وخمتاا 

اليماا غ  ايمد التعيد غ راريخ الدوي اإلاممي  ومع ت ااارات ال اكم  )نقل  عا التركي   ب يا ات ورعليقات غ   -

   406-405  ل.ل 1972غ  ار المعارف غ مصر غ  2ص ءااغ  م 

 281-278ع د ال اس  غ صامع ندرف نوللا غ ل.ل  -  
KIRCAALİ , Ali Can, EŞREFOĞLU (SÜLEYMAN) CAMİİ , MİMARİ VE TEZYİNAT 

ÖZELLİKLERİ, SAMSUN, 2017,Pp, 1-7 
32 
اا نيد نات وندفر نمراء بنة ندرف ب  والمؤاس ال قيقة لف   اإلمارأ غ كاا والد  نيد نمراء ال دو  سة عصر  -

صق  الرو  غ وتد اات ا  اامير ندرف با اليماا ما ال الى التة انتابج  ول  التمصق  وب اص  خمي الربع  ول  ام

   ونعلا ا ن را  بال كت سة مدين  بي فر. 13اـ/ 7ااخير ما القرا الـ 

 279-278ع د ال اس  غ صامع ندرف نللا غ ل.ل  
33
 79ترآا كريت غ اارأ اانعا  غ ني   - 
34 
 41-38ا كريت غ اارأ  ني عمراا غ آيات ترآ -
35
ً غ عرسج المدين  ع ر راري فا الطاي   -  ما ندفر المدا التركي  باانالاي واة عاصم  صمفاري  رركيا ياليا

" وعندما صاء اارراا إلة مرااأ الت ين ب اماء عديدأ غ سعرسج سة الل   الياناني  القديم  باات" ننقارا" ورعنى "

( غ نما نامفا Ancrye)  اانالاي نخلقاا عليفا اات نن اريا ونن ارو غ كما ور ت سة كت  العر  باات ننكاري 

   .16اـ/ 10التة رعا  إلى القرا الـ  بالدول  العنماني ال الة ننقرأ س اء سة ااوراق الرامي  الم تل   ال اص  
Acun ,Hakkı & Umut İnci ., Ankara Ahi Şerafettin Zaviyesi, Vakıflar Dergisi 45 - Haziran 2016 , 

P. 30 
36
رعد إمارأ بنة ترا ماا ما نتد  ونكنر اإلمارات التركماني  نامي  , وتد ااتطاعاا ب    مرك ات ال  راسة علة  - 

الطري  الرئيتة المؤ ج إلى ال ا  نا يكاا ملكفت نكنر م ارا ونتاج الطانا ما اائر اإلمارات ااخرى واة رديا 

يامفا إلة يرك  بابا اا   الديني  ,وتد يارباا لد رتيد الم اي ل م  اانالاي راسعة دعار ننفت ب عم عاام  ت

الارم  ال رعييا لتمصق  اانالاي المنفارأ وكاا امراء ا   اإلمارأ عمتات تاي  مع امخيا الممالي  سة مصر غ 

  -ولم يد ما الت اصي  عا ا   اإلمارأ ننار:

اليماا , راريخ  -     32-12تات التيااي  بيا إمارأ بنا تراماا و ول  الممالي  ال راكت  غ ل.لالاايمة غ غ العم

   417-415 .لالدوي, ل
37
رعرف ا   الطريق  عا اارراا باات )كاندكارج( وسة ال لداا العربي  باات) الت ميع والتع ي ( وعند نا  الصنع   -

 اات انداي  بتم  معيا ر مع مع بع فا علة التطا ال   ة المرا  الم دماا باات) صمعي ( غ واة ع ارأ عا ي

زخرست  ورع    اخ  اإلخارات التة ر د اا وركاا ب ل  ندكا ً انداي  متناع  متعد أ االم  ونخرج ن مي  غ 

ت ورن   ا   الطريق  عا خري  ر في  الرات المطلا  لل  اات وبعد  ل  ر ك  اإلخارات "التداي " خ قا لرا

ال  اات ورع   التداي  مع بع فا ال عم بطريق  النقر واللتاا مت ررك  ال  اات سة ااص اء الم صص  لفا 

بطريق  ممامل  ل كرأ النقر واللتاا يطل  عليفا نا  الصنع  المدماا الم  ار والعرماسغ ا ا وتد  دا  اات دا  ا   

  ولع  الت   الرئيس مرصع  سة رنج ال ايث إلة 12اـ/ 6لـ الطريق  سة آد اي ال    بعمائر اانالاي من  القرا ا

خ يع  بم  اانالاي والتة رتتت بالمناا ال ار  ييث رتما ا   الطريق  باصا  متايات رتما بتمد  ال    لاصا  

 سرالات ما بيا ال  اات الم مع  .    

ً لف   الطريق      سة عم  ريش ونباا  المنابر ويمي  نا نلل  ومن  عصر  ول  امصق  الرو  ن د اات داما وااعا

ي اات ا   ااص اء كانج رت   ندكاي انداي  من  اادكاي الن مي  نو التدااي  وليراا والتة ي ر عليفا زخارف 

عربي  مارت  ما خراز الرومة لاي  سة الدت  واإلبدا  واة ردي علة التطار ال خرسة الك ير ال ج يدث لف ا النا  

غ المنابر اامري     سة عصر  ول  امصق  الرو .      ولم يد ما الت اصي  عا ا   الطريق  ننار : ايدما ال خرس

 571-570.ل غ لبعمائر اانالايال اتي  
38
   1940نكتابر  23ييث رت نق  ا ا الم را  إلاس  إلة المن ر ما ال امع إلة المت   اامن راسة ب نقرأ سة  - 

Bakırer, ö. “ürgüp'ün Damsa Köyü'ndeki Taşkın Paşa Camii'nin Ahşap Mihrabı”, Türk Tarih 

Kurumu Belleteni, Say.139 (1971), Pp.367-382 
39 
 18ترآا كريت غ اارأ التاب   غ ص ء ما ني   -
40 
 23-22ترآا كريت غ اارأ ال  ر غ آيات  -
41
 31ترآا كريت غ اارأ اايقاف غ ني   - 
42
 10يانس غ ني    ترنا كريت غ اارأ - 
43
 257إلة  255ترآا كريت غ اارأ ال قرأ غ آيات  - 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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44
 22إلة  20ترآا كريت غ اارأ ال  ر آيات  - 
45
يقع ا ا ال امع بااط مدين  نلن  و ل  بميداا ال اعر التركة ال فير لياء بادا غ ويعد ا ا ال امع وايداً ما نات  -

اـ/ 948-913سة درق اانالاي غ ديد ال امع خمي ال ترأ ما) ونصم  ااعماي المعماري  إلمارأ  بنة رم اا 

 ( غ ويت ع ر طيط ا ا ال امع الطراز التقليدج " الكمايكة " التركة نو إا صا التع ير سفا يمن  نيد 1507-1541

 ننماخ الطراز الكمايكة.

 3ايد غ صاامع نارأ بنة رم اا غ ل 
46
" ننفا مدين  يصين  عامرأ سة لربة نفر اي اا وآل ن  مماني  نباا  نلن  "ن ن " وص فا  ااصط رج   بقال   -

واار يلي  خندق غ وتاي عنفا ال ايث كة لتترنج مدين  ن ن  واة تر  المصيص  علة نفر اي اا  واناا تنطرأ 

تر   واميج ب 743اـ/ 125رربط بيا ا ن  والمصيص  يرصع بناؤاا الة نيا  يتطنياس غ رممج ا   القنطرأ عا  

  " ب نفا مدين  1529الاليد نت   إلة الاليد با ع د المل  غ سة ييا تاي عنفا ال ايث " ل ج" نمناء زيارر  للمدين  عا  

ر    ال ن  " غ ور ت المدين  عدأ صاامع نخرج رنت  إلة عصر إمارأ بنة رم اا بمدين  نلن  غ منفا صامع نك ا" 

  ( وصامع 1541  / 948  ( ومت د صمع  سقي  ) 1492  / 898  ( والمت د الص ير )1409  / 812نل   ") 

  ( .1601 -1591  / 1010-1000  (وصامع  رااتلة ) العرش() 1541  / 948الكرامتلة ) 

 ولم يد ما الت اصي  عا مدين  نلن  غ ننار :

- Turk De vakif Abideler ve eski eserler , IlAVEL Ikinci Baski,Ankara, 1983 , p 16 

 ( ررصم  وم تصر 2008 -700رم اا غ ص  ة ع د الم يد غ راريخ الدول  / المملك  الرم اني  ونبناء رم اا)  -

   112-111غ 108غ  102-100غ ل.ل 2008عا كتا  للكار  بروستار ن.  ننار كارركيا غ الط ع  الناني  
47
  غ 14اـ/8نالاي خمي الربع ااخير ما القرا رعد إمارأ بنة رم اا إيدى الق ائ  التركماني  التة ن  ت باا - 

وي كر ال عم نا نو   رم اا تتماا غ  تتت يطل  علي  ااوصقي  نو ااوصاتي  غ وتتت يطل  علي  ااوزري غ وتد وسد 

نسرا  ا   ااارأ ما آايا مع اارراا سة العفد التل اتة واكنج منطق  نلن ) ن ن (غ  نما نت  اإلمارأ إلى رم اا 

 سقد  كر نيد ال اينيا نن  ي رة ما التركمانة رم اا نوللا نيمد ب  نيد ني ا  اامير يارالي  ب .

 2-1.ل ايد غ صاامع نارأ بنة رم اا غ ل 
48
"خلي  ليث الديا ب  " اا ابا اامير نصما  او  غ يكت إمارأ بنة رم اا لمدأ ممميا عاما و ل  سة ال ترأ   - 

 الدول  مع ولع ج الدول  العنماني  مع رم اا نبناء إمارأ عمت  اامير عفد ا ا مج سة( غ رنا1510-1480ما ) 

 للتلطاا المفم  بإاداء النصائا ب  م ما  نخي  مع تا  تد خلي  الديا ليث اامير المصا ر ب ا بعم ور كر المملاكي 

 سة ا   النصائا كانج وتد المملاكي غ والدول  العنماني  الدول  بيا ما  ارت ال ر  التة اليت سة الطاا ياوز العنمانة

 تد ب ن  ب  خلي  الديا ليث اامير عا عرف غ ا ا وتد ا يا ال قيقيا بمكاس أ يقا  العنمانة التلطاا صع  مما مكانفا

 ك ب  المنطق  ا   إ ارأ ناتطا  يكم  الطايل  سترأ نمناء وسة منطقت غ سة التركماا نمراء صميع ما خرف مطاعا كاا

 ما ال اتي  اآلمار إن اء معات رت وتد يكم غ ر ج وراييدات منطقت  سة التركماا ربط وصاي وااتطا  ومنات سعاي

 يكم . سترأ خمي سة رم اا نبناء زما

 66-33رم اا غ راريخ المملك  الرم اني  غ ل 
49 
 27ترنا كريت غ اارأ الريما غ ني   -
50
ج بااط اانالاي نمناء سترأ ال ع  التة انتابج  ول  امصق  الرو  عق  نيدج اإلمارات التركماني  التة تام - 

  13اـ/ 7  سة نواخر القرا الـ ا يمتفت سة  معرك  كاا   اغ غ ورنت  ا   اإلمارأ إلة درف الديا آخة ياا

آخة درف وما نات نمراء ا   اإلمارأ  آخة يتا  الديا وغ ( 1354-1290اـ/755-689ور ديداً خمي ال ترأ ما )

 الديا .

مط ع  صامع   غخروازم اور غ مع ت اانتا  وااارات ال اكم  سة التاريخ اإلاممةغ ررصم   زكة م مد يتا وآ

 232-231  ل.ل 1951سؤا  ااوي غ
51
 (. 1350-1296/ اـ751-695اا آخة درف الديا م مد نسندج با آخة يتا  الديا)  - 

صاء سي    1351/  750دااد ت ر خال بف ا اامير بمدين  ننقرأ مؤرا بعا  نن  رت العنار علة  Wittek  Paul كر 

 آخة )درف الديا الطاا آا  ال تاأ والمروأ آخة المعات(.
 Wittek ., paul, “ orta Zamanlarda Ankara” , cigar mecmuasi, c 4/49, 1946, P, 134 

52 
 19وص ء ما ني  18ترنا كريت غ اارأ آي عمراا غ ني   -
53
 255ترنا كريت غ اارأ ال قرأ غ ني   - 
54
ع د ال ليت غ اامة نيمدغ ال  ر الم فر يلي  معماري  بمن ذت الممالي  بمدين  القاارأ غ الاساء للط اع  والن ر غ  - 

 12  غ ل 1984غ  1خ 

55- Aktug ,K.I.,Bati Anadolu14.Yuzyil beylikler Mimarsinde, yapim teknikleri,Ankara 

1999,Pp,22-23  
56

- Ogel , S.,Anadolu selcuklari nin tas tezyinti, turk tarih kurumu ,baimevi,ankara, 1966 ,P,159  
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57
وما ا   المدا علة ا ي  المناي )مدين  نخمخ( ييث يت ا ما بقايا بعم ني ار التر  المقام  بالمدين  ب نفا  - 

 78أ المن ار  باانالاي.  نصما نبا غ سناا الترا  غلغ كانج وايدأ ما نتد  ونلنة مراك  صناع  ال  ار
58

- Ogel ., Anadolu selcuklari nin tas tezyinti  ,P,157 

  واة ما نتد  1146اـ/ 438وما النما م المعماري  الم يدأ ما ال  ر سة  ل  العصر ررب  خلي   لازج سة نماايا 

  1250اـ/ 648ررب  المل  لازج سة تيردفر   و1278اـ/ 677التر  اانالالي  وررب  ررمطاج 

- Unsal .B., Turkish Islamic architecture in Seljuk and Ottoman times(1071-1923), Acadmy 

edition , London , 1973, P. 43 
59 

   ولمج نممكفت ك  ما 1408اـ/ 811اـ/  و امج يتى ان  477بنة ارر  : ر اتج ا   اإلمارأ سة عا  -

 يا ويل  و يار بكر غ نما عا مؤاس ا   ااارأ سفا ارر  با اكت  كاا نيد تاا  الدول  التل اتي   غ ولم يد مار

 .149-145ما الت اصي  عا ا ا المالا  انار :ع د الطي  غ ال ياأ التيااي غ ل. ل 

يا العمارأ سة عفد التمصق  نما عا ااعماي المعماري  لف   ااارأ غ سي كر بعم ال اينيا ننفا كانج ام ات وص  ب

 العاا  وال نكييا والعمارأ سة اانالاي إباا عفد امصق  الرو  .

 69-68نصما آبا غ سناا الترا غ ل.ل  -
60

- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , Pp.136-138  
61

- DOĞAN ., Nermin ŞAMAN., Niğde’deki Türk Dönemi (13-15. Yüzyıl) Yapılarında Taç   

    Kapı-Mihrap Tasarımı ve Bezeme İlişkisi, Edebiyat Fakültesi Dergisi , Cilt / Volume 30   Sayı .1 

Haziran , 2013,Pp.134-135)             
62

- Top, Mehmet ., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab, TÜRKLER,  CiLT 6 , YENĠ TÜRKĠYE 

YAYINLARI, ANKARA,  2002,  P.140  
63
 كر نصما نبا نا ا   المدرا  التة بنااا التلطاا عيتة ا ررقة لت يكا بنة لير نص فا  ونا ما تا  بإكماي  - 

 م انيفا نمراء ااق تيانللة عندما ناتالاا علة مار يا  و ل  علة  ل  بعد  وصا  لاي  ر ايتي  رعلا الم نة .

 149نصما نبا غ سناا الترا غ ل 
64
عمارت إبراايت ب  ما نات المن ذت التة ررصع إلة عصر إمارأ بنة تراماا غ رقع ا   العمارت سة مدين  تر   رعد - 

ماا بالقر  ما زاوي  ومدرا  إبراايت ب  غ ا ا وبينما ي ير النقش الكتابة الماصا  بالعمارت إلة ر ييداا سة عصر 

  غ ن د نا ي   الات  ال اص  1432اـ/ ا تم ر836ما ان  اامير إبراايت ب  با تراماا ور ديداً سة دفر الم ر  

اـ/ 835بالعمارت والم  اظ  بمكت   مت   خابقابااراج ب اتان اي ر ير إلة راريخ إن اءاا سة دفر دااي ما ان  

  غ ولم يد ما الت اصي  عا ا   العمارت ننار:1432ياني  

- Gülcan ., Ali, Karamanoğlu II. İbrahim Bey ve İmareti Tarihçesi, Karaman 1983Pp. 2-32 
65

- Yılmaz.  Önge, “Türk Çinicilik Sanatının Enteresan Örneklerinden İbrahim Bey İmareti   

         (Zaviyesi)nin Mihrabı”, Arkitekt, sy. 322, İstanbul 1966, Pp. 71-73  
66

- Eskici, B.,  Ankara mihrablari, P,  223  
67
  (.1390-1356اـ / 793-757بنقش رعمير ال امع اا من ئ  اا صلي  م مد بادا خمي ال ترأ ما بيا)ر  و - 

Kiziltan ,A., Anadolu beyliklerinde cami ve mescitler,(XIV yuzyil sonunaKadar), Istanbul , 
1958.Pp, 20-22 

68
- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 140  

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

70
يرصع ر ايس ا ا ال امع إلة عصر  ول  امصق  الرو  ور ديداً عصر التلطاا عمء الديا كيق ا  با كي ترو  - 

و ل  كما ور  بنقش ر ديد ال امع غ وسة نمناء  خ ا  مدين  اينا  ل كت إمارأ بنة صاندار صرج علة ال امع عدأ 

-1361اـ/ 787-763غ ويعد الم را  ال الة بال امع ما عم  اامير ال اندارج صمي الديا باي يد )إصميات 

1385.)   

ايد غ المت د ال امع بمدين  اينا  سة لاء م اادات الريال  با بطاخ  والااتع غ لما نب اث المؤرمر الدولة 

 50-1  غ ل.ل 2013لقاارأ غ  يتم ر صامع  ا -لآلمار اإلاممي  سة الم رق اإلاممة غ كلي  اآلمار
71
نمر بإن اء ا ا ال امع اامير نيمد لازج ب  با إبراايت ابا اورخاا ابا منت ا سة نواخر دفر صما ى النانة ان   - 

   كما يتتدي ما نقش اإلن اء ب على المدخ  ال مالة لل امع.1378اـ/  780

 101ايد غ العمائر الديني  ب رض اانالاي غ ل 
72
  غ ويعد ا ا ال امع ما نك ر 1399اـ/ 802ينت  ا ا ال امع للتلطاا العنمانة باي يد ااوي  ويؤرا بتن   - 

ال اامع العنماني  سة  ل  الاتج  ويمت  بق اب  المتعد أ والتة بلغ عد اا ع ريا ت   مررك أ علة امنتة ع رأ  عام  

ت  ال مالي  غ وي تل  ا ا ال امع عا ال اامع العنماني  ي ري  مربع  ال ك  غ كما ي ت ال امع مئ نتيا سة واصف

 الم كرأ سة عد  ادتمال  علة رواق خارصة ) اقي  (.

 174نصما آبا غ سناا الترا غ ل 
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73
رقع ا   الترب  سة مااصف  مدخ  مقابر مدين  رير  غ وعلة الرلت ما عد  ادتماي الترب  علة نقش كتابة ي ير إلة - 

ن ائفا إ  نا نيد ال اينيا اارراا نرصعفا لعصر اإلمارات التركماني  و ل  لعد  ديا  ا ا النمط ما من ئفا نو راريخ إ

 الت طيط إباا عصر  ول  امصق  الرو .

 راا  نمري  معماري  ر ليلي  غ  -ايد غ نما م ما العمائر ال نائ ي  ال اتي  باانالاي إباا عصر اإلمارات التركماني   

 256  ل 2018ياليا  63صامع  المنيا غ عد  –والمتتق    م ل  التاريخ
74
راريخ إن اء ال امع س ير معروف سم ي ت ال امع نقش كتابة ي ير إلة إن اء  ولكا بعم ال اينيا نرصع  إلة  - 

  (.1520-1512اـ/ 926-918سترأ يكت إمارأ بنة رم اا غ ور ديداً عصر اامير بيرج م مد بادا )

 11 رأ بنة رم اا غ لايد غ صاامع نا
75
 (إمارأ رركماني  ااتقرت سة نااية 1522-1339اـ / 928-740 ل ا ر )  ل در نو  و ال در نو  و القدر( )  - 

نل تتاا ومرعش غ ويرج القرمانة ننفت كاناا ي عماا نا نصالفت ررصع بفت إلة كترج ننادرواا مل  سارس غ إ  نا 

لف ا اا عاء علة الرلت ما انفت كاناا ي كروا النت  سة نقا ات ب ات "  ل ا ر  المؤرا التركة ينكر  كر نن    ص  

التااانة" ويؤكدوا علة  ل   علة منابرات غ وما ندفر نمراء ا   اإلمارأ خلي  با  ل ا ر واامير تراصا با  ل ا ر  

 وعمء الدول  . 

نيمد غ ل وأ دفا  غ إمارأ بنة  ل ا ر وعمتتفا ولم يد ما الت اصي  عا ا   اإلمارأ ونات نيداث عصراا ننار :

 371-351  غ ل.ل 2018غ  38ال ارصي  سة القرنيا الناما والتااع الف رج غ م ل  التراث العلمة العربة غ عد  

 ( 1516-1339اـ/ 922-740م ما  غ إبراايت م مد غ إمارأ بنة  ل ا ر التركماني  وعمتارفا بالقاج الم اورأ لفا ) 

 2675 -2637ل غ ل.
76

- YILDIZ ., İrfan, MEDENİYETLER MİRASI, DİYARBAKIR , MİMARİSİ,Pp. 260-261  
77 
 662غ العمارأ العربي  سة مصر غ لداسعة  -

78
- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 135  

79
- Bakirer ,O., Anadolu Mihrablari , P. 33  

80
- Eskici., ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMLERİNDE, P.58  

81
- Eskici ., Bekir, ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMLERİNDE ALÇI   

        MİHRABLAR, Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XV/1 Nisan/April 2006, P. 57  
82

- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 140   
83

- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 141    
84

- Yuksel , L., Osmanli oncesi Anadolu Turk sanatinda Alci 12-14.Yuzyillar Ankara ,              

        1986, P, 99  
85

- Yuksel , L., Osmanli oncesi Anadolu Turk sanatinda Alci 12-14.Yuzyillar Ankara ,              

     1986, P, 99    
86

- Eskici., ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMLERİNDE, P.63   
87

- Eskici, B.,  Ankara mihrablari, Pp,225-226- Tablo ,323-324   
88

- Bakirer ,O., Anadolu Mihrablari,P. 33  
89

- Bakirer ,O., Anadolu Mihrablari,P. 4 
90

- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 138   
91

- Oney,G.,Anadolu selcuklu Mimarsinde Antik Devir Malzmesi Anadolu ,sayi12, 1968 ,P.  195 

           - Beylikler devri sanati XIV-XV yuzyil(1300-1453),Ankara,1987, Pp. 38-39 

  - Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , Pp. 140-141   
92

- Oney , G.,  Beylikler devri sanati, P, 38  
غندكاي 119-117  غل.ل 1995يتا غنخلس ال ناا ال خرسي  والتصاوير اإلاممي غمط ع  صامع  القاارأ غ - 93

358- 360-362 
94-Unal ,R.H., Erken Osmanli Sanati ( Beyliklerin Mirasi) ,T.C.Kultur Bakanligi , Ege 

Universitesi, Izmir , 2000,P, 31  
95
رعد إمارأ بنة صرمياا مانة اك ر اإلمارات التركماني  سة اانالاي غ وتد ار  وا ما كارااي  عاصم  لفتغ و كاا  - 

نمراء ا   اإلمارأ نمراء يدو  ك ار للقطا  ال نابة ما اانالاي ال ربي  المتاخت لل ي نطييا غ وكاناا ما مؤيدج 

اا العديد ما رقاليد التمصق  غ وتد ن ا نمراء بنة صرمياا سة راايع ن ا ات يتى امخيا التمصق  وما مت سقد ورم

لر  اانالاي غ إ  نا رقتيت نراليفت بيا نسرا  العائل غ اامر ال ج الع  ما تارفت وكاا امراء ا   ااارأ  

ال غ ورلق  بعم نمراء ا     صي ا مكاا ما نعدا  عايم  ما ال رااا وال ي14خمي القرا الناما الف رج / الـ 

اامير العايت ال  ا غ الطاا با التلطاا غ الطاا نعات اامير ااص  الك ير صل ة نعات غااارأ ب لقا  عديدأ من  

 مال  رتا  اامت.
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- Uzuncarsili , I., Osmanli Devleti Teskilatin Medhal(Buyuk Selckiler, Anadolu Selcukileri, 

Anadolu Beylikleri, Ilhaniler , Karakoyunlu ve Akkoyunlularla Memluklerdeki Devlet Teskilatina 

Bir Bakis ) 2.Baski , Turk Tarhi, kurumu  Basimevi-  Ankara197, Pp, 134-138-143-224  

 ولم يد ما الت اصي  عا ا   اإلمارأ ننار:
- Sevim ,A& Yucel,Y. , Turkiye Tarihi ,Pp,223--226                     

- Oztuna ,Y., Devletler ve hanedanlar , turkiye ( 1074-1990) , CILT:2,Pp ,  67-69                             

 411-410اليماا , راريخ الدوي, ل -
96 
 156نصما نبا غ سناا الترا غ ل  -
97
 154نصما نبا غ سناا الترا غ ل  - 

98
- Unal , R.H.,BIRGI ( Tarihi ,Tarihi Cografyasi Ve turk Donemi Anitlari,Izmir,  Haziran     

       2000,Pp64-65  
99

- aslanapa . O, Turk sanati (cilt I-II) Istanbul , 1972-1973, resim 213     
100

- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 138   
101
الم اري  بالعمائر اانالالي  من  عصر امصق  الرو  ومنفا علة ا ي  وصدت ندكاي المقرنصات نا   خااتة  - 

 ( 13اـ/7()القرا Bogazkesek ( وبم را  ررب  )12اـ/6المناي م را  صامع عمء الديا سة ننقرأ)نواخر القرا 

. 
Eskici, B., Ankara mihrablari, Tablo P, 323,Sekil 7-10-11,  

خااتة الم اري  بالعمائر الديني   إباا عفد اإلمارات التركماني  سة نماكا م تل    كما ظفرت نما م المقرنصات نا  

  (.1363اـ/ 765ب  سة كماا سة تتطمانة ني اً )غ منفا م را  صامع خلي  

Bakirer ,O., Anadolu Mihrablari, P, 87, Resim 169-171 

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

  ومنفا م را  صامع لازج 15اـ/ 9كما وصدت نما م ا   المقرنصات ب عم الم اري  العنماني  خمي القرا  -

 مي اي سة ن رن  
Eskici, B.,  Ankara mihrablari, P, 274 

102 
 وي درق العالت اإلاممة علة ال  ارريا اايابي  والمملاكي  بدر غ منة م مد غ نمر ال  ارأ التل اتي  سة   -

 (6  غ )لاي  2003  1غ مكت   زاراء ال رق خ 2بمصر  ممث نص اء غ م 
103

- aslanapa , turk sanati , resim 252, 254,259a,263,266  
104

- aslanapa , turk sanati , resim 271, 271a,271c    
105
ئر ال اتي  ب نا  اانالاي ما عصر إمارأ بنة يميد غ م ل  ال  اث والدرااات ايد غ صماي ص ات العما - 

 38-35غ ل.ل  15- 3  غ لايات  2017النري  غ العد  ااوي غ ا تم ر 
106
ست ة غ نمير  عما  غ ال امع المدرا  سة ااتان اي خمي النص  النانة ما القرا العادر الف رج / التا س  - 

 262-261   غ ل.ل 2011ماصتتير لير من ارأ كلي  اآلمار صامع  القاارأ غ  ع ر الميم ج غ راال 
107

- aslanapa , turk sanati , resim 217     
108
يقع ا ا ال امع سة م ل  سارا بادا ب ار  تاردنلا بمدين   يار بكر غ ويت ع ر طيط ال امع  نيد ننماخ الطراز  - 

أ عا متاي  متتطيل  يتاصفا ت   مرك ي  ونربع ننصاف ت اب االاس  إلة الكمايكة التركة نو العنمانة غ واا ع ار

 نربع ت ا  ص يرأ ال  ت بااركاا غ وي ت ال امع من ر رخامة غ يعد ما نصم  المنابر الرخامي  إباا رل  ال ترأ .

 ولم يد ما الت اصي  عا ا ا ال امع غ ننار 
YILDIZ ., İrfan, MEDENİYETLER MİRASI, DİYARBAKIR , MİMARİSİ,Pp. 260-265 
109

- aslanapa , turk sanati , resim 192c- resim 195- resim 237b    
110

- aslanapa , turk sanati , resim 208a    
111

- Sonmez , Z., Anadolu turk Islam Mimarsind Sanatcilar,Istanbul, 1989 ,Plan,37  

 
112 -

 Sonmez , Z., Anadolu turk ,Plan,80-81  
113 
 616-614داسعة غ العمارأ اإلاممي  سة مصر غ ل.ل   -

114
- aslanapa , turk sanati , resim 189a  
115

- Top., Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab , P. 136         
116

- Sonmez , Z., Anadolu turk ,Plan,88-104  
117
  غ 12اـ/ 6 اري  اانالالي  خمي القرا اات دمج اإلخارات )اادرخ  سة الل   التركة( سة زخرس  الم - 

  ومع زيا أ عم  الم اري  ال صي  بدن ا اتما  ب خرس  13اـ/7وكانج بتيط  سة  ل  الاتج غ وخمي القرا 

 ( وسة ال امع الك ير سة 13اـ/ 7الم اري  بف   اإلخارات غ ومنفا م را  خانقاأ صاي  عطا سة تاني  )القرا 
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م سروا سة تاني  وسة م را  صامع القلع  سة نرلرو  وم را  صامع عمء الديا سة خرباخ وم را  مت د يا

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

  14اـ/ 8كما عرسج ا   اإلخارات سة زخرس  الم اري  اانالالي  خمي عصر اإلمارات وخاص  سترأ القرا  

يناا وال امع الك ير سة نق دفير غ وم را  صامع م مد ب  سة تص   كاج وظفرت بم را  ال امع الك ير سة نرم

 سة تتطمانة وم را  ال امع الك ر سة برصام  .
Eskici, B.,  Ankara mihrablari, Pp, 276-277 

118
ال راسات م ر اا درس  نو دراس  واة رعنة  ل  العنصر المعمارج ال ج يتام  نعلة الم انة ليكت فا مافراً  - 

 الياً صم

خلي   غ العناصر المعماري  و وراا سة م اي زخرس  ال ناا التط يقي  العنماني  غ  متت رم ما م ل  كلي  اآلمار صامع  

   84غل 87غ يادي  رتت 1995غ مط ع  صامع  القاارأ  والكتا  ال امعة  6القاارأ غ  العد  

ك  ورت  مممي  مقلاب  ومعدول  (ب ان  ااتعمال  سة رتايج وما ال دير بال كر نا ا ا النا  ما ال راسات )ال ج ي خ  د

نعلة الم انة مصنا  ما ال  ر غ سقد يليج ب  كنير ما الت   المنقال  نو التط يقي  اااء كانج ما المعا ا نو ما 

 .ال   نو ما الرخا  نو ال    

ئر الديني  بمدين  نص فاا سة عفد ال ا  ع اس إبراايت غ ريا  نيمد غ ال ليات المعماري  والتكتيات ال  سي  علة العما

غ  2004كلي  اآلمار صامع  القاارأ  ( م طاخ راال  ماصتتير لير من ارأ 1629 -1588اـ/ 1038-996ااوي )

 80ل 

وظفرت اوي مرأ سة مصر علة الت   التط يقي  غ و ل  علة المن ر ال   ة بال امع الطالانة وال ج ينت  للتلطاا 

  غ مت سة ااخراف ال ارصي  ال صي  بم را  صامع الناصر م مد با تمووا ب ار  المع  1296اـ/ 696 صيا 

 . (1304اـ/ 703)

 80إبراايت غ ال ليات المعماري  غ ل 

كما ظفرت ندكاي ا   ال راسات علة بعم الت   التط يقي  العنماني  وما نتد  نمنل  ظفاراا رابات م مد صل ة 

 (ييث ر  اا الكتاأ ال  سي  سة المنطق  الت لي  للمتتاج ااوي للتابات 1424اـ/828 راء )ااوي بالترب  ال 

بص  ما ال راسات المقلاب  علة ايئ  الارت  النممي  المدب   القم  واة   رررك  علة تاعدأغ وسة مت د مرا  النانة 

سات علة ايئ  الارت  النممي  المدب   والتة  ( ار  ت بعم ال مخات ال  سي  دك  ال را1433اـ/827بمدين  ن رن  )

 .رررك  علة تاعدأ 

   85   غ العناصر المعماري  غ ل خلي
119

- Eskici, B.,  Ankara mihrablari, Sekil ,7  
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 كراسي الوعظ في الجوامع السلطانية

التي أنشأها السلطان سليمان القانوني بمدينة استانبول
1

 

 

 حمد أبوسيف عبدالعظيم خضرأ.م  &  أ.د. شادية الدسوقي عبدالعزيز    &  أ.د. محمد حمزة الحداد

 

 ملخص البحث 

ي مدينة استانبول على مجموعة التي أمر بإنشائها السلطان سليمان القانوني ف تحتوي الجوامع السلطانية

ليب امن كراسي الوعظ الخشبية التي تحمل صفات مشتركة من حيث الشكل العام والمواد الخام واألس

الصناعية والزخرفية والعناصر الزخرفية المختلفة. فقد ُصنعت جميع هذه الكراسي بأسلوب التجميع 

لبارز والتفريغ والقفص والتطعيم بالعاج والتعشيق "الكنده كارى"، وُزخرف بعضها بأسلوب الحفر ا

 والصدف واألبنوس. وتزدان باألشكال الهندسية والزخارف النباتية والكتابات.

وتهدف هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على سبعة كراسي وعظ ودراستها دراسة أثرية فنية 

 وتحليلها ومقارنتها بنظائرها في العمارة العثمانية.

 التجميع والتعشيق. –التطعيم  –سليمان القانوني  –الجوامع السلطانية  –: كرسي الوعظ الةالكلمات الد

 :المقدمة

أنشأ السلطان سليمان القانوني   
2

عدداً من المجمعات السلطانية في مدينة استانبول بإسم أبيه أو بإسمه  

وكلية السليمانية، وكلية مهرماه  أو بأسماء أبنائه، وهي كلية السلطان سليم األول، وكلية شهزاده محمد،

سلطان باسكدار، وكلية مهرماه سلطان بأدرنه قابي، وجامع شهزاده جهانكير الذي طالته يد التجديد في 

القرن التاسع عشر. وتحتوي الجوامع المذكورة )باستثناء جامع شهزاده جهانكير( على كراسي وعظ 

اني في القرن السادس عشر من حيث الشكل ُصنعت من الخشب تحمل جميعها مميزات الفن العثم

والزخرفة. وهذه الكراسي يجلس عليها الواعظ ليعظ الناس في يوم الجمعة قبل صعود اإلمام للمنبر، 

وفي المناسبات الدينية األخرى، وهو هنا يختلف في وظيفته عن دكك المقرئين في مصر التي يجلس 

 عليها القارئ لقراءة القرآن الكريم. 

الفنون في فترة السلطان سليمان ومهندسه الشهير سنان فصالً في العصر الذهبي للفنون وتمثل 

العثمانية، حيث وصلت الفنون في عهدهما إلى أوج أزدهارها، ونرى ذلك جلياً في ثراء المواد الخام 

 والزخم الزخرفي، ودقة الصناعة وروعة التصميم.

م، لذلك نجد أن التحف 1566هـ/ 973م و 1522هـ/ 929بُنيت العمائر المذكورة في الفترة ما بين

 الخشبية موضوع البحث تتشابه إلى حد كبير من حيث الشكل العام والزخارف.

م وقد أمر بإنشائه 1522هـ/ 929يعد أقدم هذه المنشآت هو مجمع السلطان سليم األول المؤرخ بعام 

ألولالسلطان سليمان القانوني وأهداه لروح أبيه السلطان سليم ا
3

، ومجمع مهرماه سلطان باسكدار 

م وقد أنشأه السلطان سليمان القانوني وأهداه البنته الوحيدة 1547/ هـ954الذي اكتمل بناؤه سنة 

مهرماه
4

م، وأنشأه 1548هـ/ 955 -م1543/ هـ950 . وأنشئ مجمع شهزاده محمد فيما بين عامي
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م عندما كان والياً 1543هـ/ 950توفي سنة السلطان سليمان القانوني باسم ابنه شهزاده محمد الذي 

على سنجق مغنيسا
5

. ويعد من أكبر مجمعات استانبول وأضخمها مجمع السليمانية الذي ألقيت أساساته 

م1557هـ/ 964م وانتهى العمل به سنة 1550هـ/ 957سنة 
6

. ومجمع مهرماه سلطان بأدرنه قابى 

م1566هـ/ 973وقد انتهى بناءه سنة 
7

اسم المشترك بين هذه المنشآت أنها من أعمال المعمار . ويُعد الق

 سنان في مراحل حياته المختلفة باستثناء مجمع السلطان سليم األول.

 الدراسة الوصفية

 م(1522هـ/ 929) جامع السلطان سليم األول

 ب.1أ، 1،  1: أرقام اللوحات

 شيق )الكنده كارى(.استخدم في صناعة الكرسي خشب الجوز والبقس، وأسلوب التجميع والتع

: يأخذ الكرسي هيئة مربعة يرتكز على أربعة قوائم، يتميز القائمان الخلفيان أنهما أكثر ارتفاعاً الوصف

من المرجح أن القوائم األربعة كان يعلوها بابات لكنها سقطت. وللكرسي ثالثة من القائمين األمامين، 

بعض االختالفات، في حين يخلو الضلع الخلفي  أوجه زخرفية تتشابه زخارفها إلى حد كبير مع وجود

من الزخارف. ويتكون الكرسي من ثالثة أقسام، القسم العلوي ويحتوي على جلسة الوتعظ ويحيط بها 

درابزين ُزين بزخرفة أبي جنزير
8

المنفذة بطريقة القفص، ويعلو الضلع الخلفي تاج يأخذ شكل مثلث  

ومي كبيرة ثالثية الفصوص، بينما يزدان ضلعي المثلث متساوي الساقين ينتهي من أعلى بورقة ر

ً يزدان بطبق نجمي من بأوراق رومي ثالثية نُفذت بالقطع. و يأخذ القسم األوسط شكالً مستطيالً أفقيا

عشر كندات في الوسط وأرباعه في األركان، ويتوسط الطبق النجمي بروز نصف كروي يتوسطه 

سية أضالعها مقعرة قليالً، يليها عشرة أشكال لوزية نجمة خماسية يحيط بها خمس حشوات سدا

أضالعها محدبة
9

ويخلو الضلعان الجانبيان من هذا البروز. ويوجد بين الطبق النجمي وأجزائه  

حشوات خماسية وسداسية وأنصافها وسقط وغطاء سقط وأربع تواسيم ونرجسات. ويزدان القسم 

 ويتم الصعود للكرسي بواسطة سلم خشبي مستقل. .السفلي بزخرفة أبي جنزير نُفذت بطريقة القفص

 :جامع مهرماه سلطان في اسكدار

 ب.2أ، 2، 2: اللوحات

سم 155سم، االرتفاع  90×90: .األبعاد
10
. 

استخدم فيه خشب الجوز والبقس، والعاج واألبنوس. وأسلوب التجميع والتعشيق "الكنده كارى"، الحفر 

 البارز، التطعيم.

ي هيئة مربعة الشكل، يرتكز على أربع قوائم متساوية، من المرجح أنها كان : يأخذ الكرسالوصف

وللكرسي ثالثة أوجه زخرفية هو الوجه األمامي والجانبيين،   يعلوها بابات لكنها غير موجودة اآلن.

أما الضلع الخلفي فيخلو من الزخرفة. ويتكون الكرسي من ثالثة أقسام، القسم العلوي يحتوي على 

واعظ ويحيط بها درابزين من قطعة واحدة تزدان بزخرفة أبي جنزير نُفذت بالتفريغ. والقسم جلسة ال

األوسط يتكون من جزئين، الجزء العلوي في الضلع األمامي يتوسطه شكالن خماسيان ُصنعت 

حشواتهما من العاج زينت بوحدات رومي نُفذت بالحفر البارز، وفي الضلعين الجانبيين يزدان هذا 

بطبقين نجميين من عشر كندات وأرباعهما في األركان نفذت بالتجميع والتعشيق. ويتكون  الجزء

الجزء السفلي بالقسم األوسط من ثالث حشوات مستطيلة أفقية ُزينت بأشكال اثنى عشرية متقاطعة 



 (2021)سبتمرب التاسع العدد                                                                              جملة البحوث والدراسات األثرية

 

158 

 

 

 

 

نُفذت بالحفر البارز. ويحتوي القسم السفلي على ثالثة خورنقات ذات عقود مفصصة. ويتم الصعود 

 كرسي بواسطة سلم متحرك.لل

 جامع شهزاده محمد

 1كرسي رقم 

 3اللوحات: 

 .184سم، االرتفاع  92×  92: األبعاد

خشب الجوز والبقس، وأسلوب التجميع والتعشيق "الكنده كاري"، التفريغ، الحفر  استخدم في صناعته

 البارز، التلوين.

تساوية في االرتفاع، وللكرسي وجهان يأخذ الكرسي هيئة مربعة، يرتكز على أربع قوائم م :الوصف

زخرفيان متشابهان في عدد األقسام والزخارف
11

وهما الوجهان األمامي واأليسر، أما الوجهان  

اآلخران فيخلوان من الزخرفة. القسم العلوي مخصص لجلوس الواعظ ويحيط به درابزين من قطعة 

ع األمامي من الدرابزين على رحل واحدة ُزينت بزخرفة أبي جنزير منفذة بالتفريغويحتوي الضل

لوضع الكتاب أو المصحف مفتوحاً. يتكون القسم األوسط من جزئين، العلوي منهما يزدان بأشكال من 

زخرفة مسدس خاتم
12

أما الجزء السفلي فيتكون من ثالثة حشوات مستطيلة تزدان بزخرفة أبي جنزير  

لقاني إلظهار الزخارف. ويتكون القسم السفلي من نُفذت بالحفر البارز ولونت أرضيتها باللون األحمر ا

 ثالثة خورنقات ذات عقود مفصصة ُحددت هيئتها بأنصاف مراوح نخيلية.

 2كرسي رقم 

 4اللوحات: 

 .184سم، االرتفاع  92×  92: األبعاد

ُصنع من خشب الجوز والبقس، واستخدم فيه أسلوب التجميع والتعشيق "الكنده كارى" والحفر البارز، 

 التلوين.و

: يأخذ الكرسي هيئة مربعة، يرتكز على أربع قوائم، يتميز القائمان الخلفيان بأنهما أكثر الوصف

ارتفاعاً من القائمين األماميين، ومن المرجح أن كل قائم كان يعلوه بابا غير موجود اآلن. ويتشابه هذا 

التي تحتوي على زخارف هي  بنفس الجامع، إال أن األضالع 1الكرسي شكله العام مع الكرسي رقم 

الضلع األمامي والضلع األيمن على عكس الكرسي السابق
13

 . 

يحيط بالقسم العلوي درابزين مكون من قوائم قطاعها سداسي، خالية من الزخرفة. ويتكون القسم 

ً يزدان بمسدس خاتم مكرر بشكل  األوسط من جزئين، الجزء العلوي منهما يأخذ شكالً مستطيالً أفقيا

قي ورأسي، نُفذ بطريقة التجميع والتعشيق. والجزء السفلي يتكون من ثالث حشوات مستطيلة أفقية أف

بجانب بعضها البعض، زينت كل منها بأشكال اثنى عشرية متقاطعة نفذت بالحفر البارز ولونت 

األرضية باللون األحمر القاني
14

على ثالث خورنقات ذات عقود مفصصة،  .  ويحتوي القسم السفلي

ُحددت هيئتها بأنصاف مراوح نخيلية نفذت بالحفر البارز، في حين يعلو صنجته المفتاحية ورقة ثالثية 

 الفصوص. ويخلو الضلعان األيسر والخلفي من الزخرفة.

  3كرسي رقم 

 5اللوحات: 
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سم 228سم، ويبلغ أرتفاعه  112×112: األبعاد
15
. 

 ميع والتعشيق "الكنده كارى"، والتفريغ.ُصنع من خشب الجوز والبقس.واستخدم فيه أسلوب التج

: يأخذ الكرسي هيئة مربعة، يرتكز على أربع قوائم تتميز الخلفية منها بأنها أكثر ارتفاعاً من الوصف

األمامية، ومن المرجح أن كل قائم كانت تعلوه بابات سقطت اآلن. وتتركز الزخارف في الضلع 

 فتخلو من الزخرفة. األمامي فقط، أما األضالع الثالثة األخرى 

يحيط بالقسم العلوي درابزين مكون من قطعة خشبية واحدة ُزينت بمسدسات خاتم مكررة بشكل رأسي 

وأفقي، نفذت بالتفريغ، ويتوسط الضلع األمامي ُرحل لوضع المصحف أو الكتاب مفتوحاً. يتكون القسم 

خرف بمسدس خاتم في الوسط األوسط من جزئين، الجزء العلوي منهما عبارة عن مستطيل أفقي مز

وأنصافه، ويحيط بهذا الجزء إطار عريض خال من الزخرفة
16

. ويحتوي الجزء السفلي على أربع 

حشوات مستطيلة أفقية تركت فارغة. ويشغل القسم السفلي ثالث خورنقات ذات عقود مفصصة. باقي 

 أوجه الكرسي مكونة من حشوات كبيرة تُركت بدون زخرفة.

 ةجامع السليماني

لم يرد على الكرسي توقيع للصانع كذلك صمتت الوثائق عن ذكر صانع كرسي الوعظ إسم الصانع: 

بالجامع وتكلفته، إال أن دفتر اإلنشاءات يحتوي على معلومات عن الفنان الذي استكمل الناقص 

سياقجه مقابل استكمال الناقص بالكر 600بالكرسي وهو االوسته خير الدين النجار وتقاضى مبلغ 
17
. 

سم 340سم، ويبلغ ارتفاعه 113× 117: األبعاد
18
. 

: خشب الجوز والبقس، والعاج والصدف واألبنوس. وأسلوب التجميع المواد الخام المستخدمة

 والتعشيق "الكنده كاري"، والحفر البارز، والتطعيم، والزرنشان.

ة منها بأنها أكثر ارتفاعاً من : يأخذ الكرسي هيئة مربعة، ويرتكز على أربعة قوائم تتميز الخلفيالوصف

األمامية. ويعلو كل قائم بابات كمثرية الشكل، وأسفل البابات بالوجهين الخارجيين للقائم يوجد مربع 

يحتوي على كتابات بالخط الكوفي المربع نصها "محمد رسول هللا" منفذة بالتطعيم بالعاج على أرضية 

 من األبنوس.

ظ ويحيط به من جميع الجهات درابزين تشغله زخرفة أبي جنزير القسم العلوي مخصص لجلوس الواع

منفذة بطريقة القفص، ويستثنى منها الضلع األمامي حيث يحتوي على مكان دخول الواعظ، وعند 

زاويتي الضلع السفلي يوجد مثلثين قائمي الزاوية، يحتوي كل مثلث منهما على زخارف هندسية 

ير من عشر كندات منفذة بالعاج واألبنوس. ويحيط بها إطار قوامها نصف طبق نجمي من طراز بواك

الزخرفة المجدولة المنفذة بالتطعيممن 
19

يأخذ شكل مثلث متساوي الساقين ينتهي من  . ويعلو المسند تاج

أعلى بورقة رومي ثالثية. ويزدان ضلعي المثلث بصف من الشرافات عبارة عن أوراق رومي كبيرة 

طع والحفر البارز على أرضية حمراء. ويخلو سطح التاج من الزخرفةثالثية الفصوص نفذت بالق
20

 . 

ً يتوسطه طبق نجمي من عشر كندات وأرباعه في األركان ويأخذ   القسم األوسط شكالً مستطيالً أفقيا

األربعة. يتوسط الطبق النجمي بالضلع األمامي بروز نصف كروي يزدان بنجمة خماسية يحيط به 

وسقط وغطاء سقط، وطعمت أسطح هذه الحشوات بالصدف واألبنوسخمسة أشكال سداسية 
21

 .

ويحيط بالطبق النجمي حشوات مختلفة، ومعينات مطعمة بالصدف واألبنوس، ومثلثات وغطاء سقط 

بالزرنشانمزخرفة 
22

، وسقط ُطعم سطحه بالصدف واألبنوس. تزدان أسطح الحشوات الخماسية 
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زهرة كف السبع "خماسية البتالت" وأنصاف مراوح والسداسية بوحدات رومي وأوراق ثالثية و

نخيلية نفذت بالحفر البارز على أرضية بها تهشيرات. اتسمت الزخارف بالتماثل والتناسق. تخلو 

ويحيط بهذا القسم إطار من الزخرفة  أسطح حشوات هذا القسم بالضلعين الجانبيين من أية زخارف.

 .س والفضة والماهوجنيالمجدولة منفذة بالتطعيم بالعاج واألبنو

 .القسم السفلي مستطيل الشكل يزدان بزخرفة أبوجنزير منفذة بطريقة القفص

يربط بين قوائم الكرسي من أسفل كوابيل كل منها عبارة عن مثلث يلتصق ضلعيه بالقوائم، أما الضلع 

نباتي متماوج  الثالث فتزينه أربع ورقات رومي كبيرة منفذة بالقطع، ويزين سطح هذا الكابولي فرع

تخرج منه أوراق نباتية نفذت بالحفر الغائر ولونت باألحمر القاني. ويتم الصعود للكرسي بواسطة سلم 

 خشبي مستقل.

جامع مهرماه سلطان في أدرنه قابو
23

 

 .6: أرقام اللوحات

 سم. 178×  94: األبعاد

 والتعشيق "الكنده كارى". ُصنع الكرسي من خشب الجوز والبقس، واستخدم في تنفيذه أسلوب التجميع

: يأخذ الكرسي شكالً مربعاً، يرتكز على أربعة قوائم تتميز الخلفية منها بأنها أكثر ارتفاعاً من الوصف

األمامية، يعلوها بابات دائرية الشكل. ُخصص الجزء العلوي لجلسة الخطيب ويحيط بها درابزين 

لقسم األوسط من مستويين، المستوى العلوي مكون من قوائم ذات قطاع مربع بدون زخرفة. ويتكون ا

ً يزدان بالمعقلي القائم منفذ بالتجميع، أما المستوى السفلي فيتكون من  منهما يأخذ شكالً مستطيالً أفقيا

ً من الزخرفة. ويحتوي القسم السفلي  ثالث حشوات مستطيلة أفقية بجانب بعضها البعض خالية تماما

 صة. ويعلو الضلع الخلفي تاج مجدد في الترميم األخير.على ثالثة خورنقات ذات عقود مفص

 الدراسة التحليلية

 :المواد الخام المستخدمة

استخدم في صناعة الكراسي موضوع البحث خشب الجوز والبقس لصناعة القوائم والحشوات، وهو ما 

 عشرين.ظل شائعاً في المشغوالت الخشبية العثمانية منذ الفترة المبكرة حتى أوائل القرن ال

وقد استخدم األبنوس والصدف وعظم درع السلحفاة كمادة لتطعيم بعض الحشوات مثل كرسي جامع  

السليمانية، أما العاج فقد استخدم للتطعيم وفي صناعة بعض الحشوات بشكل كامل كما هو الحال في 

 كرسي وعظ جامع مهرماه سلطان باسكدار.

ي التحف الخشبية العثمانية المختلفة سواء الثابتة منها أو وتعتبر المواد الخام المذكورة هي األساس ف

 م. 17 -16هـ/ 11-10المنقولة في القرنين 

 الشكل العام

هـ/ 9تعتبر كراسي الوعظ من العناصر المهمة التي ظهرت بالجوامع العثمانية منذ منتصف القرن ال

وجهم، وكان الهدف منها هو مخاطبة الناس وإسداء النصح لهم وجهاً ل15
24
. 

يحتوي كل من جامع السلطان سليم األول، وجامع مهرماه سلطان باسكدار وجامع السليمانية وجامع 

مهرماه سلطان بادرنه قابى على كرسي وعظ واحد، بينما يحتوي جامع شهزاده محمد على ثالثة 
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م( الذي 1505/هـ911كراسي للوعظ وقد تكرر هذا األمر في جامع السلطان بايزيد الثاني باستانبول )

 يحتوي على ثالثة كراسي وعظ تعد هي األقدم بين كراسي الوعظ الموجودة في جوامع استانبول.

بجامع شهزاده  3أحد الكراسي موضوع البحث لها وجه زخرفي واحد كما هو الحال في الكرسي رقم 

د، بجامع شهزاده محم 2و 1محمد، وبعضها يحتوي على وجهين زخرفيين مثل كرسي الوعظ رقم 

والبعض اآلخر يحتوي على ثالثة أوجه زخرفية متشابهة، وعادة ما تختلف زخارف الضلع الخلفي عن 

زخرفة باقي األضالع مثل كرسي الوعظ في جامع السلطان سليم األول وجامع مهرماه سلطان 

 باسكدار وكرسي جامع السليمانية.

ً رب ما ألنها تعود لفترات تاريخية أخذت كراسي الوعظ في الجوامع موضوع البحث شكالً نمطيا

متقاربة، فجميعها يأخذ هيئة مربعة ال تحتوي على صناديق للمصاحف، ويحتوي بعضها على رحل 

ً أمام الواعظ. الكراسي ذات شكل مربع ترتكز على أربع قوائم  البقاء المصحف أو الكتاب مفتوحا

اه سلطان في اسكدار، والكرسي رقم متساوية في االرتفاع كما هو الحال في كرسي الوعظ بجامع مهرم

بجامع شهزاده محمد. وكراسي الوعظ التي ترتفع قوائمها الخلفية عن القوائم األمامية توجد في جامع  2

، وجامع السليمانية. ويعلو قوائم كرسي 2،3السلطان سليم األول وجامع شهزاده محمد بالكرسي رقم 

 الكراسي موضوع البحث من وجود بابات. السليمانية بابات كمثرية الشكل، وتخلو بقية

ُخصص الجزء العلوي من الكرسي لجلوس الواعظ، ويحيط به درابزين من ثالث أو أربع جهات، 

ومسند الواعظ في جامع السلطان سليم األول وجامع السليمانية يعلوه تاج يشبه التيجان التي تعلو 

 محاريب ومداخل الجوامع العثمانية.

بجامع السلطان سليم األول والسليمانية على تاج مثلث الشكل يعلو مسند الواعظ  يحتوي كرسي الوعظ

وفيما عدا هذه كرسي جامع ، يشبه التيجان التي تعلو المحاريب وأبواب الجوامع العثمانية المعاصرة

السلطان سليم األول والسليمانية ال توجد تيجان في كراسي الوعظ األخرى موضوع الدراسة. وزخرف 

اج بأوراق رومي ثالثية وخماسية الفصوص ونُفذت زخارفهما بالقطع والحفر البارز، وتتشابه هذه الت

 الزخارف مع ما ورد على تاج كرسي الوعظ بجامع السلطان سليم األول ومحراب السليمانية.

أنه ويعتبر الجزء من بداية هذا القسم إلى األرض بمثابة قاعدة. ويتميز هذا القسم بالقسم األوسط: 

أوسع األقسام وأكبرها مساحة ويحتوي على الموضوع الزخرفي الرئيسي للكرسي، ويتكون إما من 

مستطيل واحد كما هو الحال في كرسي الوعظ بجامع السلطان سليم األول وجامع السليمانية، أو 

ار، مستطيل مقسم إلى مستويين أفقيين علوي وسفلي مثل كرسي الوعظ بجامع مهرماه سلطان في اسكد

 وكراسي الوعظ بجامع شهزاده محمد.

متراصة بجانب بعضها البعض، تُرك  حشوات مستطيلة أفقيةعادة ما يتكون المستوى السفلي من  

بجامع شهزاده محمد. وزينت الحشوات المذكورة  3كما هو الحال في كرسي الوعظ رقم  فارغا   بعضها

هرماه سلطان في اسكدار، وجامع شهزاده بزخارف هندسية منفذة بالحفر البارز في كرسي جامع م

 . 2و  1محمد في الكرسيين رقم 

ويتوسط القسم المذكور بالوجه األمامي بروز نصف كروي في  كرسي جامع السلطان سليم األول 

وجامع السليمانية ويتشابه هذا البروز مع ما ورد بالباب الرئيسي بجامع السلطان سليم األول وجامع 

 .وحدة الفن والزخرفةشهزاده محمد وجامع رستم باشا تحقيقاً لمبدأ  السليمانية وجامع
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في صناعة وزخرفة هذا القسم بكل الكراسي موضوع  الكنده كاري"استخدم التجميع والتعشيق "

المنفذة بالكنده كاري تركت أسطح حشواتها فارغة بدون زخرفة باستثناء  األشكال الهندسيةالبحث. 

مانية فقد ُزينت معظم حشواته بالحفر البارز بعناصر الرومي المكونة من كرسي الوعظ بجامع السلي

ي شكل سيمتري وُطعمت بعض حشواتها بالصدف. فروع نباتية والمراوح النخيلية والوريدات ف

وصنعت بعض الحشوات من العاج في القسم األوسط بجامع مهرماه سلطان في اسكدار، وتزدان بعض 

 أسطح هذه الحشوات بزخارف نباتية من الرومي والمراوح النخيلية المنفذة بالحفر البارز.

فصصة التي حددت هيئتها بأوراق نباتية تتكون بالكراسي يتكون من بائكة من العقود الم القسم السفلي

من  ثالثة عقود في كرسي وعظ جامع مهرماه سلطان باسكدار، وجميع الكراسي بجامع شهزاده محمد. 

وصنع هذا القسم بطريقة القفص وُزين بزخرفة أبوجنزير في كرسي الوعظ بجامع سليم األول 

 والسليمانية.

"، تعتبر أقرب جزء لألرض، süpürgelikبيل )كرادي(  "يربط بين أرجل الكراسي من أسفل كوا

 وقد ُصنعت من قطعة واحدة نفذت بالقطع ويأخذ ضلعها شكل متماوج.

يؤطر األقسام المكونة ألوجه الكرسي أطر مصنوعة من العاج واألبنوس والماهوجني والفضة منفذ و

 ، في كرسي الوعظ بجامع السليمانية فقط.بالتطعيم

اسي موضوع الدراسة يتم الصعود إليها بواسطة ساللم خشبية مستقلة، تثبت على : كل الكرالسلم

الكرسي بواسطة أجزاء معدنية وقت صعود اإلمام "الواعظ"، وبعد االنتهاء من الدرس، تُوضع بجانب 

 الكرسي.

ً في الشكل العام وهو  يمكن القول بأن معظم كراسي الوعظ في الجوامع موضوع الدراسة تتفق معا

 مربعال

 األساليب الصناعية والزخرفية

ظهر العديد من الطرق الصناعية والزخرفية في الكراسي موضوع البحث يأتي في مقدمتها الكنده 

"، وطريقة التفريغ، والقفص، والحفر البارز، والتلوين، والتطعيم الحقيقي، التجميع والتعشيقكاري "

 اً في القرنين السادس عشر والسابع عشر.وهي األساليب التي سادت في العصر العثماني وخصوص

(Kündekariالتجميع والتعشيق )
25

"، وهي عبارة عن ُكنده كارىيُعرف في اللغة التركية باسم ": 

حشوات هندسية بسمك ُمعين تجمع مع بعضها على السطح الخشبي المراد زخرفته وتُعشق داخل 

اد الصقة أو مسامير"، وال يستخدم في هذه الطريقة أية موالقناناإلطارات "
26

. استخدم التجميع 

 والتعشيق في تنفيذ زخارف القسم األوسط في كل الكراسي موضوع الدراسة. 

وقد ظهر هذا األسلوب في األناضول منذ عصر السالجقة مثل منبر جامع عالء الدين في قونية، ومن 

يك جامع أوج شرفه لي في الفترة العثمانية المبكرة باب التربة الخضراء في بورصة وأبواب وشباب

 أدرنه.

ويتم تنفيذ الزخارف بهذا األسلوب عن طريق تحديد المناطق المراد زخرفتها ثم تُفرغ التفريغ: 

عن طريق حفرها باستخدام نوع معين من الضفر أو بواسطة منشار األركت اليدوي بحيث   األرضيات

ي التصميم، ويراعى في هذا األسلوب أن تكشف ما خلفها وذلك بزيادة عمق األرضية إلى أن تتالشى ف

تكون العناصر المكونة للوحدة الزخرفية متماسكة أو مترابطة أو متشابكة مع بعضها البعض
27
. 
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ظهر في قطعة خشبية واحدة في كرسي جامع مهرماه سلطان في اسكدار، وجامع شهزاده محمد في  

  .3، 1الكرسيين رقم 

ارف هندسية من مثلثات ونجوم بواسطة سدايب خشبية تُثبت : المقصود بها تشكيل زخأسلوب القفص

مع بعضها إلحداث هذه األشكال وهي تشبه القفص وال يتم هذا األسلوب بالحفر والتخريم ولكن تُجمع 

وتُثبت المراين الخشبية
28
. 

 استخدمت في تنفيذ الدرابزين والقسم السفلي بكرسي جامع السلطان سليم األول والسليمانية. 

 -1264هذا األسلوب في العصر السلجوقي في درابزين المنبر في جامع قزل بك في أنقره )ظهر 

م(، ومنبر جامع أرسالن خانه في أنقره، ومنبر جامع أشرف اوغلو سليمان في بكشهر1283
29
. 

: يتم في هذا األسلوب الزخرفي تحديد العناصر الزخرفية ثم تُحفر األرضية أسلوب الحفر البارز

خارف بارزة، وفيه تتساوى فيه أسطح العناصر الزخرفية مع أسطح إطاراتها بينما تنخفض لتصبح الز

األرضية بضعة ملليمترات. وتم شطف زوايا العناصر الزخرفية لتكون مقوسة وأشبه بنصف الدائرة 

 مما يضفي عليها الحركة وثالثية األبعاد.

مهرماه سلطان باسكدار، وجامع وظهر هذ األسلوب في زخرفة بعض حشوات كرسي الوعظ بجامع 

 السليمانية.

: يتم في التطعيم الحقيقي تحديد األماكن المراد تطعيمها على سطح الخشب ثم تُحفر أسلوب التطعيم

ويجهز المكان لمادة التطعيم، ثم تُمأل هذه التجاويف بمادة التطعيم األغنى واألكثر قيمة، وفيه يستخدم 

 السلحفاة وبعض المعادن.العاج أو األبنوس والصدف ودرع 

استخدم في زخرفة بعض حشوات الوجه األمامي لكرسي جامع السليمانية واستخدم فيها العاج 

 واألبنوس وعظم درع السلحفاة.

 العناصر الزخرفية

ً للفترة الكالسيكية في الفنون العثمانية  تعتبر زخارف كراسي الوعظ موضوع البحث هي انعكاسا

زأ عنها، وقد راعى الفنان عند انتقائه للعناصر الزخرفية تحقيق مبدأ وحدة وجزء أصيل منها ال يتج

الفن العثماني إذ نجد أن زخارف كراسي الوعظ جزء من البرنامج الزخرفي للمنشأة ككل وال تنفصل 

 عنها.

: تعد األشكال الهندسية هي العنصر الرئيسي في زخرفة الكراسي موضوع البحث األشكال الهندسية

 تخدم فيها األطباق النجمية العشرية، ومسدسات خاتم وزخرفة أبي جنزير، والمعقلي القائمفقد اس

: تعتبر األطباق النجمية العشرية وأجزائها ومكوناتها أكثر األكشال الهندسية شيوعاً األطباق النجمية

سليم األول  على األخشاب العثمانية في الفترة الكالسيكية وقد ظهرت في كرسي الوعظ بجامع السلطان

 وجامع مهرماه سلطان باسكدار وجامع السليمانية.

وقد نُفذت األطباق النجمية العشرية على مواد خام مختلفة في األناضول ولم تقتصر على األخشاب فقط 

بالحفر البارز على الحجر في واجهة الباب التذكاري بشفاخانه عزالدين كيكاوس األول في  فقد نُفذ

سيواس
30

على الخشب في سقف جامع أشرف أوغلو في بكشهر لرسمبا. ونُفذت 
31
ونُفذت بالتجميع  .

والتعشيق ثالثة في القسم األوسط بالباب الرئيسي بالجامع األخضر ببورصة، وفي القسم األوسط بباب 

التربة الخضراء في بورصة
32
. 
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 حمد. سدسات خاتم وأجزائها في جميع كراسي الوعظ بجامع شهزاده م: استخدمت ممسدس خاتم

وقد ظهر مسدس الخاتم في عمائر األناضول منذ العصر السلجوقي حتى العصر العثماني على مختلف 

المواد الخام وشتى أنواع العمائر. نُفذ بالفسيفساء الخزفية في حنية المحراب بمدرسة صاحب عطا في 

قونية
33

ومحفوظ في  13الـونُفذ بالتفريغ على ظرف معدني لقنديل مؤرخ بالنصف الثاني من القرن  ،

متحف موالنا بقونية
34

. ونُفذت بالتجميع والتعشيق في القسم األوسط بالباب الخشبي الشرقي بالجامع 

الكبير في بورصة
35
 (Ulu Cami.) 

: شاعت زخرفة المعقلي على األبواب والشبابيك لتناسب هذه الزخرفة مع المساحة المعقلي القائم

الطولية لكل من الباب والشباك
36
. 

 د ظهرت على كرسي الوعظ بجامع مهرماه سلطان بأدرنه قابى. وق

هـ/ 935واستخدمت زخرفة المعقلي في الجزء السفلي بكرسي المقرئ بجامع سارية الجبل بالقاهرة )

هـ(1123م(، وفي دكة المقرئ بجامع التى برمق )1535
37
. 

لسلطان سليم األول وجامع : استخدمت في القسمين العلوي والسفلي بكرسي جامع ازخرفة أبو جنزير 

 مهرماه سلطان باسكدار وجامع السليمانية. 

وقد استخدمت زخرفة أبي جنزير في االناضول قبل العصر العثماني كما هو الحال في درابزين المنبر 

، وفي درابزين منبر جامع الخاتونية في مغنيسا م(1367الخشبي الجامع الكبير في مغنيسا )
38
 

ين المنبر الخشبي بجامع أخي علوان في أنقرةم(، وفي درابز1491)
39
. 

: تقوم زخرفة الرومي في األساس على التفريعات النباتية الحلزونية الزخارف النباتية )الرومي(

الطويلة والقصيرة المتشابكة التي يخرج منها أوراق نباتية وأزهار محورة عن الطبيعة
40
. 

الثانوية على كراسي الوعظ موضوع الدراسة فقد تعتبر الزخارف النباتية من العناصر الزخرفية 

استخدمت في زخرفة بعض الحشوات ونُفذت جميعها بالحفر البارز. وتتكون الزخارف النباتية 

 " من فروع ومراوح نخيلية وأنصافها وأوراق ثالثية الفصوص.الرومي"

في عمائر وفنون  وقد شاعت زخرفة الرومي في األناضول قبل العصر العثماني فقد استخدمت بكثر

 سالجقة األناضول.  

من العناصر الزخرفية التي ارتبطت رمزيتها في الفن العثماني بمعنى الجنة، وهي  المراوح النخيلية:

ثالثية الفصوص ويظهر الفص األوسط أكثر قصراً ومدبباً، والفصوص الجانبية ملتوية التواًء خفيفاً 

إلى أسفل
41

كرسي الوعظ بجامع مهرماه سلطان باسكدار  حشوات . واستخدمت في زخرفة بعض

 جامع السليمانية.وكرسي 

هـ/ 822:824وقد ظهرت في الفترة العثمانية المبكرة على الخزف في الجامع األخضر ببورصة ) 

م(، وفي جامع المرادية بأدرنه1421: 1419
42
. 

السلطان سليم األول :  استخدمت كصف من الشرافات يعلو تاج كرسي الوعظ بجامع األوراق الثالثية

وجامع السليمانية. وظهرت األوراق الثالثية كصف من الشرافات أعلى تيجان مداخل الجوامع 

 والمحاريب الرخامية بالجوامع العثمانية الكالسيكية مثل جامع السليمانية.
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 في نموذج واحد فقط وهو كرسي جامع السليمانية في الجزء العلوي من الكتابات: ظهرت الكتابات

القوائم األربعة وُكتبت بالخط الكوفي المربع ونُفذت بالتطعيم بالعاج على أرضية من األبنوس، نصها 

 ".محمد رسول هللا"

وقد ظهرت نفس العبارة على اإلنف بباب جامع رستم باشا باستانبول وُكتبت بالخط الكوفي المربع 

 ونُفذت بالتطعيم أيضاً.

 النتائج

 وصلت إلى بعض النتائج ومن أهمها:من خالل دراسة هذا البحث ت

وجود نسبة وتناسب بين حجم كرسي الوعظ ومساحة وارتفاع الجامع، فنجد أن كرسي الوعظ  - 1

 بجامع السليمانية هو أكبرهم حجماً ليتناسب مع ضخامة الجامع. 

ع في احتواء جامع شهزاده محمد على ثالثة كراسي للوعظ يشير إلى وجود أكثر من واعظ بالجام – 2

 نفس الوقت.

ظهور التأثيرات المملوكية بشكل واضح متمثلة في التطعيم بالزرنشان والخط الكوفي المربع في  – 3

ً على نقل الصناع  كرسي الوعظ بجامع السليمانية على الرغم من مرور ما يقرب من أربعين عاما

لتأُثيرات المملوكية ظلت المصريين إلى استانبول في عهد السلطان سليم األول، مما يدل على أن ا

 موجودة بالفنون العثمانية لفترة طويلة.

تحقيق مبدأ وحدة الفن العثماني من خالل تشابه العناصر الزخرفية على أكثر من نوع للتحف  – 4

ً له  وأكثر من مادة خام، مثل البروز النصف كروي الذي يتوسط كرسي الوعظ بالسليمانية نجد شبيها

نفس الجامع، وكذلك التاج بنفس الكرسي يتشابه مع التاج الذي يعلو المحراب. وقد في الباب الرئيسي ب

راعى الفنان عند انتقائه للعناصر الزخرفية تحقيق مبدأ وحدة الفن العثماني إذ نجد أن زخارف كراسي 

 الوعظ جزء من البرنامج الزخرفي للمنشأة ككل وال تنفصل عنها.

رفية المستخدمة في صناعة وزخرفة الكراسي موضوع البحث تنوعت الطرق الصناعية والزخ – 5

 والتي سارت جنباً إلى جنب مع التحف الخشبية األخرى التي تعود لنفس الفترة.

بداية استخدام الصدف كمادة للتطعيم في كرسي الوعظ بجامع السليمانية وهو ما مهد لحدوث  – 6

 فيما يُعرف بالصدفكارى "أشغال الصدف".  طفرة في أساليب الزخرفة األخشاب العثمانية بالصدف

نظراً لبناء الجوامع المذكورة من الخزانة السلطانية فقد انعكس ذلك على المواد الخام فقد ُصنعت  – 7

 بعض حشوات كرسي الوعظ بجامع مهرماه سلطان من العاج وهو مادة نادرة وغالية.

عيان، أما األوجه التي تقع في مواجهة عمد الفنان إلى زخرفة أوجه الكراسي التي تظهر لل – 8

 الجدران فلم يزينها.

تتفق جميع الكراسي في شكلها العام وأجزائها إال أنها تختلف في الزخارف والتفاصيل، وتتفق  – 10

 جميعها في عدم وجود صندوق للمصحف بها.

خاص بمجمع العثور على اسم صانع كرسي الوعظ بجامع السليمانية في دفتر اإلنشاءات ال – 11

 600السليمانية، واسمه االوسته خير الدين وقد استكمل الناقص في كرسي الوعظ الشريف مقابل 

 أقجه.
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 أ( جامع سليم األول، 1، 1لوحة )

 كرسي الوعظ، الضلع األمامي والجانبي.

 

 

 

ب( جامع السلطان سليم األول، 1لوحة )

 الجانبي والسلم.كرسي الوعظ، الضلع 
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 أ( جامع مهرماه باسكدار، كرسي الوعظ2لوحة )  ( جامع مهرماه باسكدار، كرسي الوعظ. 2لوحة )

 

 ب( جامع مهرماه باسكدار، كرسي الوعظ، تفاصيل من الضلع األمامي. )تصوير الباحث(2لوحة )
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 تمثال الحديقة ما بين االبداع والتكامل الفني في الحدائق ذات القيمة التاريخية

 

 ٔا.م.د خالد فٔواد بسيوني                                                                                       

 

 ملخص البحث

ويتأثر به. فالعالقة التكاملية  التى يمکن ان الفن والبيئة عنصران ال يفترقان ،کل منهما يؤثر فى االخر 

تنشأ عن صياغة وتنظيم الرؤية بين الفن و الفراغ المحيط الذى يحتويه يمکن ان تحمل صفات عديدة ، 

و ال سيما الحدائق ذات القيمة  ،الممكن دراسة جماليات األعمال النحتية في الحدائق  غير منف

بيعة المکان وخصائصه. لذلك من الضروري دراسة المدارس اال من خالل فهم عميق لط ،التاريخية

 المختلفة لتصميم الحدائق و تصنيفها ،وتحديد نوعية الفراغات المتاحة لألعمال الفنية المناسبة لها. و

اذا وضعنا في االعتبار القيم التعبيرية و الجمالية التي تكمن في تمثال الحديقة  و أثره الفني و الجمالي 

ة  و كيف يتحقق ذلك من خالل التكامل الجمالي في الشكل و المضمون مع البيئات المحيطة علي البيئ

ظهر جليا دور تمثال الحديقة في التناغم مع النظام المحيط  بما يتناسب شكال و موضوعا مع الحديقة يف

حدائق و تطورها و قيمتها التاريخية و التراثية مع ضرورة المام النحات بدراسة القيم الجمالية لنحت ال

عبر العصور و العوامل التي تحكم القيم التشكيلية في تمثال الحديقة و كيفية المحافظة عليها من خالل 

في المواثيق و االتفاقات الدولية التي تحكم أعمال الصيانة و الترميم و  االسس و المعايير الواردة 

موقع و ادراكه لكامل الدراسات و العلوم ذات تطوير الموقع مع أهمية دراسة مالئمة الخامات لطبيعة ال

 الصلة بالعمل النحتي في الهواء الطلق.

Garden Statue in Historic Gardens: Creativity and Artistic Integration 

Art and environment cannot be separate as the influence each other in 

a mutual way. The relation evolving from the integration of art vision 

and its surrounding space can embrace multiple features. It is crucial 

to fully understand the nature of space and its characteristics before 

studying the visual art of sculptures in historic gardens. Thus, the 

current study meant to discuss different approaches gardens’ designs. 

Furthermore, the study emphasized the visual values of garden 

statues and their integration, as well as, harmony with surrounding 

landscape; in an implicit and explicit context. The current study also 

shed some light on the evolution of garden sculptures throughout 

different eras. Conservation codes and regulations were also discussed 

in regards to open-air sculptures.      

 الكلمات الدالة 

 منحوتات الحدائق  -الحدائق التاريخية  – القيم الجمالية

Aesthetic values  – historic gardens – garden sculptures 
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 المقدمة

اهتم االنسان عبر العصور المختلفة بتنسيق الحدائق بالتزامن مع محاوالته االولي نحو االستقرار ، 

حتي أصبحت الحدائق ضرورة من ضروريات الحياة و أصبحت جزءا مكمال لحياة االنسان بعد أن 

اء و انتشرت اآلن حتى غطت الحدائق العامة في المدن أجزاء كبيرة. و كانت مظهرا من مظاهر الثر

و الحدائق ذات القيمة  .يرجع ألسباب دينية و اجتماعية و فلسفية  كان إرتباطها بالمجتمع عبر العصور

 , تماثيل نحتية و نافوراتالتاريخية تمثل رصيدا من  التراث الفني و التراث العمراني و ما تحويه من 

بر عن تحظي باهتمام شديد في مختلف المجاالت لقيمتها التاريخية و الثقافية و الجمالية , حيث تع كما

ويعتبر فن النحت هو اقرب الفنون إرتباطا باألماکن المفتوحة و ،  موروث الشعوب و حضارتها

لفن و الفراغ الحدائق العامة فهو يعبر عن الرؤية التى يمکن ان تنشأ عن صياغة وتنظيم العالقة بين ا

الذى يحتويه. وتماثيل الحدائق على الرغم من اشتراکها مع تماثيل الميادين فى الفراغ الخارجى ،إال 

بما في ذلك حولهما انها قد تتغاير فى المعايير الجمالية والتشکيلية ،على اعتبار اختالف الطبيعة البيئية 

ق والممرات والمبانى الملحقة وحرکة من عناصر ومفردات مکونة للحدائق وزوايا الرؤية والطر

 الرواد.

و من هنا اتت الدراسة اللقاء الضوء علي العالقة بين التمثال و الحديقة والسمات التشكيلية المميزة  

للتمثال مع طبيعة الحديقة عن طريق التباين أو التوافق بينهما لتحقيق قيم التوافق و قيم الجمال و الفكر 

 .اصر المحيطة في عالقة تكامليةو الهدف مع بقية العن

بهدف التتبع والتقصي من اجل الوصول الى وقد اعتمدت الدراسة علي المنهج االستقرائي النظري 

النتائج من خالل تحديد إحدى اإلشكاليات البحثية، مع جمع البيانات والمعلومات الالزمة عنها، وذلك 

و تم ذلك عبر دراسة العناصر و من أجل الوصول لعالقات متكاملة في موضوع البحث ، 

كما اعتمدت الدراسة علي بعض المناهج  .الموضوعات المتعلقة بهدف التعميم في المراحل التالية

الذي تناول التعريفات و المفاهيم الخاصة بعلم  العلمية االخرى كالمنهج المقارن والمنهج الوصفي

و الحدائق العامة و ما يحكمها من قواعد جمالية تنسيق الحدائق , خاصة الحدائق ذات القيمة التاريخية 

و تشكيلية تحكم العالقة بين التمثال و المحيط البيئي له في الهواء الطلق, باالضافة الي المواثيق الدولية 

 يزها  من صفات جمالية و تشكيلية المنظمة للحفاظ علي تلك الحدائق وما تحويها من منحوتات و ما يم

لضوء علي نماذج من الحدائق ذات القيمة التاريخية و الحدائق العامة و الحدائق كما ألقت الدراسة ا

المتحفية و حدائق القصور حيث تمتلك مصر العديد و العديد خاصة الموروثة ابان حكم االسرة العلوية 

ية و ما تتطلبه هذه الحدائق من رعاية دائمة و رفع كفاءتها و إعادة إحيائها لتظل تحظى بقيمها الفن

 . الجمالية و التراثية حتى تظل شاهدا علي إبداعات حضارة االنسان

 اشكالية الدراسة 

اظهار اهمية مفهوم الحدائق ذات القيمة التاريخية و ما يتبعها من ضرورة المام النحات و المرمم الفني 

عمال ترميم و بدراسة شاملة عن طرز تلك الحدائق و ما تضمها من تماثيل تحتاج الي رعاية دائمة و ا

 صيانة دورية من خالل االسس العلمية و المواثيق الدولية المنظمة.
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 اهمية الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلي 

 القاء الضوء على علم تنسيق الموقع و المفاهيم المختلفة التي ارتبطت به 

 .التعرف علي المدارس المختلفة في تصميم الحدائق 

 القيمة  التاريخية وأنواعها و ارتباط األعمال النحتية بها  توضيح مفهوم الحدائق ذات

 جماليا و تشكيليا و وظيفيا.

  التعرف على المعايير الجمالية والتشکيلية لتمثال الحديقة واألثر الجمالى لتمثال الحديقة

 على البيئة المحيطة  من أجل االرتقاء بالذوق العام و المجتمعي.

 انة و المتابعة الدورية ألعمال نحت الحدائقالتعريف بدور الحفاظ و الصي 

  كيفية تالفي المشكالت و تخطي العقبات المسببة لتلف االعمال النحتية التي تواجه النحات

 اثناء و بعد انتهاء العمل خاصة عند اعادة رفع كفاءة أوترميم أو  تطوير بالحدائق.

 The Science of Landscapingعلم تنسيق الموقع   – 1

 تنسيق الموقع  ممفهو 1-1

The Concept of Landscaping  

 طبيعة في شكل و ، االنفراد و التميز المدينة تعطي التي هي المباني بأن السائد االعتقاد عكس علي

 طبيعة تستمد خصائصها من المجتمع بنية مهم من جزء المفتوحة . فاألماكن المفتوحة المساحات

 في تتمثل الفراغ و الجدير بالذكر أن خصائص ، يلها و تكوينهاتشك تساهم في تحيطها , ف التي األسطح

 و هو"وظيفته. و من هنا جاءت اهمية دراسة علم تنسيق الموقع  شكله و و حجمه و المكان شخصية

علم و فن تنظيم عناصر البيئة الخارجية الطبيعية و الناتجة من خالل جهد واعي و منظم يهدف خلق 

سق بداخلها" . و لعلم تنسيق الموقع اهمية بيئية عن طريق تنسيق الموقع بيئات نافعة و صالحة للن

بتغير البيئة المحيطة ومحاولة التحكم ما أمكن في الحرارة و الرطوبة و حركة الرياح و غيرها. كما ان 

له أهمية جمالية بخلق احاسيس و ادراكات مختلفة و أهمية اقتصادية من خالل التسويق والسياحة و 

اجتماعية تكمن في تنمية االحساس بالمشاركة و المسئولية عن البيئة و السيما المسئولية أخرى 

 المجتمعية عن الموروث الحضاري.
)1(

 

الوعي بأن  و لذلك يمكن القول ان اساس التعامل مع التراث في عمليات التنمية العمرانية يعتمد علي

لمحيط و األعمال الفنية( يتعدي الوجود المادي و المخزون و الرصيد التراثي )المباني و النطاقات و ا

التاريخ المجمد الي التسجيل و التوثيق لرؤي المجتمع و فكره خالل تعامله المستمر مع البيئة لتحقيق 

غاياته.
(2)

 

 الحدائق تصاميم نظم 1-2

Types of Garden Designs 

ي و هو هندسي متناظر شاعت علي مر العصور طرزا معينة للحدائق التراثية كالطراز الفرعون

 وسط و شرق آسياكالفارسي ثم االغريقي و الروماني و الطراز العربي االندلسي و هناك المغولي في 

عصر باالضافة الي االسلوب الياباني المتميز في تنسيق الحدائق ذات البعد التراثي. ثم يأتي طراز 

الطراز الهندسي المتناظر و الطراز  النهضة االيطالية و طراز لويس الرابع عشر و هو مايجمع بين

الطبيعي.
(3)
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النظر التي تصنف عن طريقها المناطق الخضراء و المتنزهات بحيث أمكن  وجهات تعددتحيث 

 الهندسي تصنيف االماكن المفتوحة وفقا للطراز المستخدم في التصميم . و من اشهر الطرز التصميم

 تكون وقد قائمة أغلبها بزوايا ببعضها تتصل التي مستقيمةال الهندسية بالخطوط الذي يتميز المنتظم أو

األرض كالحدائق المصرية  معالم مع متناسب هندسي شكل أي أو بيضاوية أو خطوط دائرية أحيانا

 (1رقم  القديمة مثل حدائق اإلله أمون و التي تعود للدولة الحديثة .)شكل

الحدائق اليابانية إمتدادا للحديقة الصينية فقد إعتمدت  كذلك الحديقة الصينية و اليابانية القديمة حيث تعد

علي التأثر بالطبيعة بشكل كلي و مباشر مع الميل لعدم التصنع كما كانت أقل مساحة من الحدائق 

 الصينية .

 الهندسية األشكال استخدام وعدم اإلمكان بقدر الطبيعة محاكاة الذي يراعى و هناك التصميم الطبيعي

 بقواعد يتقيد ال بسيط نظام الحروهو أو الحديث الكبيرة . باالضافة الي التصميم حاتالمسا ويناسب

 صفات لها فردية بأعداد قليلة النباتات فيه وتوزع وغيرها والتماثل المحاور مثل المعروفة التنسيق

 (2رقم  متماثلة. )شكل بصورة غير الهندسية األشكال و الطبيعة جمال بين النظام هذا ويجمع , مميزة

 العناية مع واحدة مساحة في الطبيعي و الهندسي النظامين بين خليط وهو  المزدوج و اخيرا التصميم

حدائق عصر  صممت وقد , (3رقم الطبيعية )شكل  المناظر والمحافظة على الهندسية باألشكال

 االتجاهات و اراألفك من العديد ظهرت أوروبا النهضة في عصر الطراز. ففي  بداية النهضة علي هذا 

لكل من المباني و الفراغات الخارجية ,  التصميمية األسس اآلراء و علي انعكست التي الجديدة واألبعاد

 وكان . هاما   عنصرا   يشكل الجسدية و والتشكيلية اإلبداعية قدرته و اإلنسان بقوة اإليمان كان حيث 

 من الوصول ألهداف محددة في و رغبة ةالكالسيكي و الرومانسية مبادئ إلى العودة عن يعبر عصرا

 الهندسية المائية المنشآت إقامة إلى واضح ميل الطراز هذا وفي المنتظم. الهندسي النظام و التجانس

و غالبا من كان الطراز خليطا .  والكباري والمقاعد والمنحوتات التماثيل و تتوسطها النافورات الجميلة

كانت التصميمات مقسمة إلي قسمين تصميم لحدائق الملوك و من الطراز اإلغريقي و الروماني و 

. االمراء و تصميم حدائق عامة الشعب  و كان أغلب التصميمات يغلب عليها التماثيل
(4)

)راغب, 

 ( 55 -ص:  1985

حدائق النهضة الفرنسية تعد مستوحاة من حديقة النهضة اإليطالية حيث اهتم االيطاليون بالنحت و و 

جعلهم يستخدمون المنشآت و التماثيل كعناصر اساسية ، التي تطورت فيما بعد إلى حديقة  العمارة مما

أكبر في فرنسا وأكبر رسمية في عهد لويس الرابع عشر. و تميزت تلك الحدائق بوجود باحات الزهور 

اسات تميزت حدائق النهضة الفرنسية بأس و المنحوتات الرخامية و نافورات المياه المزخرفة.  ، كما

زخرفية متناظرة هندسية و نباتات , و مسارات للرمل و الحصي , و تراسات , و ساللم و منحدرات , 

و مياه جارية علي شكل قنوات و شالالت و نوافير ضخمة مع االستخدام المكثف للكهوف االصطناعية 

و التماثيل للشخصيات األسطورية.
(5 )

 

سية انها كانت مصممة الستخدام جميع افراد الشعب مع ويالحظ ان المتبع في تصميم الحديقة الفرن

. إتباع وسائل الخداع البصرى في التصميم لإليحاء بالبعد و القرب 
(6)

 

 كما يوجد بعض النماذج االخري للحدائق و مثال علي ذلك 

 فن تنسيق الحدائق بإنجلترا في عهد الملكة فيكتوريا و كانفيها إزدهر التي لحدائق اإلنجليزية ا

( 4)شكل رقم  التخطيط هندسيا متناظرا
(7)

حيث الحديقة االسالمية ( و  51 - ص: 1985)راغب,  

  إستمدت الحديقة النسق أو الطراز الهندسي في تنسيقها من الحديقة المصرية القديمة و الفارسية .
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لحديقتين في بين ا بالجمعتلك الحدائق , حيث تميزت  19الحديقة األمريكية و االوروبية في القرن و

 عصر النهضة الكالسيكية  و الرومانسية االنجليزية فأصبحت خليطا بين النسق الهندسي و الطبيعي .

قد إعتمدت علي االخذ باألشكال الحرة ففي القرن العشرين التي ظهرت الحدائق ذات النسق الحديث أما 

ات الموقع المتاحة و كيفية حيث أصبح المصمم أكثر تحررا من ذى قبل و يميل إلي إستخدام إمكاني

التالئم معها بغض النظر عن الشكل النهائى ، كما مال تصميم تلك الحدائق بشكل أكبر لتلبية متطلبات 

 المستفيدين ، مع االهتمام بالبيئة إهتماما كامال .
(8)

 

ى يهدف كما أصبح الفكر الفلسفى الحاكم لتلك التصميمات الحديثة هو الفكر أو التوجه الشخصى و الذ

  في غالبية االحيان إلي الرغبة في التميز.
(9)

 (37 - ص:  2002) شورة,  

 

 الحدائق تصميم على المؤثرة العوامل 1-3

Factors Affecting Gardens’ Design 

 

لكل موقع دراسات تحليلية مختلفة يجب االلمام بها لمعرفة طبيعة أرض الموقع، و هذه الدراسات 

ميول االرض و طبيعة التربة و جيولوجيتها و إعتبارات تخضيرها و تتضمن دراسة طوبوغرافية "

أسلوب حياه  الكائنات فيها" و إعتبارات وجود المياه السطحية و الجوفية و أسلوب الصرف الطبيعي 

فيها كما يدخل في هذه الدراسة أيضا اإلعتبارات المناخية للموقع علي مدار السنة من خالل عدة 

 المناخية العوامل لتأثيرات تلك بشكل مباشر ميم الحدائق حيث أنها معرضةمؤثرة علي تص عوامل

 المواقع الشمسي مما يؤثر علي إختيار اإلشعاع الحرارة و  درجات في  تتمثل والتي ، المختلفة

المالئمة لكل مناخ كما تؤثر درجات الحرارة  النباتات ونوعية وارتفاعاتها كثافتها لألشجارو المناسبة

وانعكاس  ص الحرارةامتصا بدرجة عالقتها حيث من نافورات و منحوتات من الحديقة اصرعلي عن

نظرا لمسار الشمس من الشرق الي الغرب و اختالف زوايا ميولها في  عليها الساقط الشمسي اإلشعاع

الفصول األربعة و سقوطها علي العمل النحتي من خالل ثالثة جهات فقط و جهة رابعة ال تصل اليها 

شعة الشمسا
 (10)

 من الحديقة تصميم على الرياح عامل كما  يؤثر .( 205 -ص:  1994 ،حيدر) 

 وكذلك مواقع الرياح في صد أو توجيه منها لإلستفادة والشجيرات األشجار مواقع اختيار حيث

األمطار فتلعب دورا هاما في  سقوط ومعدل النسبية المائية و النافورات . اما الرطوبة المسطحات

 األمطارو اختيار مواقع االنشاءات و المنحوتات داخل الحدائق. مياه تصريف نظام تياراخ

 

و تأتي العوامل الطبوغرافية  بما فيها من شكل و طبيعة االرض  في المرتبة الثانية مباشرة بعد 

 الخارجية البيئية العناصرواإلعتبارات من بالعديد الوثيق الرتباطها العوامل المناخية في االهمية وذلك

الحديقة  داخل بالفراغ و اإلحساس ،الحديقة  تصميم أهمها أسلوب جوانب عدة من يكون التأثير وهذا ،

 و االرتفاع عن سطح البحر. ،

  ذات القيمة التاريخيةمفهوم الحدائق   -2

The Concept of Historic Gardens 

 من رصيدا  مهما   الحدائق هذه وتمثل .العشرين القرن منتصف قبل أنشئت التى التاريخية الحدائق هى

التراثية. و للحديقة و ما تحويه  للمنطقة أو للمبنى نفسها األهمية لها تكون وبالتالى العمرانى، التراث

من نباتات و منحوتات قيمة تولد مع ميالد ذلك العمل و ترتبط ارتباطا وثيقا بالطابع العام و السمات 

 التشكيلية للمكان .  
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الطابع بمجموعة من الصفات المركبة التي تميز مكانا بذاته و يضم من خالله طابع األبنية و يعرف  و

العناصر المعمارية و مالمح الموقع و االمناخ و األنشطة الثقافية و االعمال الفنية. و يستمد الطابع 

ريخها و اهميته من كونه احد عناصر النتاج الحضاري لألمة و الذي يسهم في تأكيد خصوصية تا

 ثقافتها .
(11)

 

 

 أنواع الحدائق ذات القيمة التاريخية 2-1

Types of Historic Gardens 

 حدائق القصور

إنتشرت تلك الحدائق في مصر بالعديد من القصور الملكية أبان حكم االسرة العلوية و التي بقت خالدة 

ارة االثار قصور تضم حدائقها حتي االن تحوى لنا أثار و تاريخ تلك الحقبة الزمنية  حيث سجلت وز

و  العروبة  و قصر القبة -العديد من االعمال النحتية النادرة كحدائق قصر عابدين و قصر االتحادية 

و قصر المنتزه و قصر رأس التين وما يحويه من مجموعة نحتية نادرة ( 5)شكل رقم قصر الطاهرة 

إلي جانب حدائق قصر أنطونيادس و  (6رقم  )شكل اعلي البوابة الشرقية و ثالث نافورات بالحدائق

 .(7رقم  )شكلقصر البارون و ما يحويه من مجموعة فريدة من التماثيل النادرة 

 الحدائق المتحفية 

تعد الحدائق المتحفية من أهم المعالم الثقافية و الجمالية التي تمثل قيمة فنية و تاريخية وتراثية لألجيال 

إنتشرت ألداء رسالة نشر الجمال و تسجيل التاريخ فهي تحوى بداخلها و هي نوع من الحدائق التي 

معرضا لمجموعة من التماثيل إرتبطت بشكل وثيق مع حدائقها في منظر خالب يشكل قالب لحفظ 

تاريخ األمة و حضارتها و الحفاظ علي سمات الفن في تلك الحقب و من هنا أصبحت هذه الحدائق من 

ر الحواجز إلي داخل نفوس و عقول االجيال و قد إنتشرت في مصر العديد االهمية كمحطة بصرية تعب

 من تلك الحدائق و أهمها:

  حديقة المتحف المصرى بالتحرير و التي تحوي العديد و العديد من التماثيل األثرية

 .(8رقم )شكل المنسقة بتسلسل تاريخي يصور عدة عصور 

 ة التي تعرض العديد من التماثيل الرخامية حديقة المتحف اليوناني الروماني باإلسكندري

 . (9رقم )شكل تمثل العصر البطلمى و الروماني و مدرسة النحت السكندرى

 إلي  ، باإلسكندرية و فيها العديد من التماثيل المعدنية ةحديقة متحف المجوهرات الملكي

لحجرية النادرة جانب العديد من الحدائق المتحفية كحديقة متحف ميت رهينة الغني بأثاره ا

 و متحف المسلة  في المطرية و أخرى بالعديد من المحافظات.

  كالمتحف الحربي القومي الذيبالعديد من المحافظات الحربية حدائق بعض المتاحف 

عج بنماذج و مجسمات حربية و أعمال فنية يسجل تاريخ نضال و حريات األمة و ي

 (10رقم )شكل  مجسمة و تماثيل ألبطال.
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 اء حول الخطورة التي تشكلها المتاحف المفتوحة علي المنحوتات أر

علي الرغم من االراء العديدة التي تساند و تدعو إلي االهتمام بمتاحف الحدائق المفتوحة في الهواء 

الطلق ومدى أهميتها في نشر الوعي و التذوق الفني و الثقافى و تخليد التراث االنساني إال ان بعض 

رضة ترى خطورة في عرض بعض القطع االثرية في الحدائق المتحفية المفتوحة حيث االراء المعا

تكون عرضة لعوامل التعرية في الهواء الطلق كمياه االمطار و التلوث الناتج عن العوادم و الغازات 

الجوية و فضالت الطيور و أشعة الشمس و الرياح الرملية و التفاوت في درجات الحرارة و الرطوبة 

مدار اليوم و فصول السنة إلي جانب بعضها الموجود بجوار أجهزة التكييفات الموجودة بالقاعات  علي

 و االماكن المالصقة لتلك التماثيل .

المعروضة  منفذة  إال أن الجانب المؤيد لدور و أهمية تلك المتاحف المفتوحة  إستند علي أن هذه االثار

نيت إلي جانب أنه يتم االخذ في االعتبار بعض االحتياطات من خامات مقاومة لعوامل التعرية كالجرا

لضمان سالمة تلك األثار و مثال علي ذلك ما يتبع في  المتحف المصرى بالتحرير حيث يتم تغطيتها 

بأغطية البولى إيثيلين في العواصف الممطرة مع توفير قواعد خاصة انشئت بعناية إلرتكاز االعمال 

ة بأرضية الحديقة إلي جانب أعمال المتابعة و الصيانة الدورية لمجموع عليها حتي ال تتصل مباشر

 المعروضات .

 الحدائق العامة ذات البعد الثقافي

و هي الحدائق ذات التأثير المباشر المرتبط بفن النحت المعروض في الهواء الطلق و هي مرتبطة 

امة لشخصيات تركت بصماتها في المجتمع بالمراكز الفنية و الثقافية معبرة عن الفن و الثقافة أو الزع

 و مثال علي تلك الحدائق:

  حديقة متحف المثال محمود مختار و التي تضم عدد من أعمال الفنان المصنوعة من الرخام

االبيض والحجر و البرونز مثل تمثال رياح الخماسين و الفالحة المصرية و غيرها و الحديقة 

وراما يتناسق فيها إبداع  النحات مع المساحات الخلوية صممت لتكون متحفا مكشوفا لخلق بان

 ( 11رقم  )شكل في تكامل فني يوضح العالقة بين األعمال النحتية و الحدائق
(12)

 . 

  حديقة الحرية و الصداقة و التي أنشئت في عهد الخديوى إسماعيل بأرض الجزيرة و التى

و الفنانين و الشعراء و تحوى  تضم تماثيل العديد من رموز التحرر الوطني و الزعماء

مجموعة تماثيل للشاعر حافظ إبراهيم و االقتصادى طلعت حرب و البطل الفريق عبد المنعم 

رياض أحد أبطال حرب التحرير إلي جانب مجموعة من زعماء بعض الدول و قادة التحرر 

 . (12رقم  )شكل الوطني بها

 لحرية و الصداقة و التي تضم تمثالي أم كلثوم و حديقة دار االوبرا في الجهة المقابلة لحديقة ا

الموسيقار محمد عبد الوهاب و أعمال نحتية لعازفين من العصر الفرعوني و البطلمي  و 

وصوال إلي مجموعة  (13رقم )شكل  اإلسالمى تجسد تطور الموسيقي عبر العصور المختلفة

بأسوان للعديد من النحاتين  أخري حديثة من أعمال نحتية ضمت من سمبوزيوم النحت الدولي

 الدوليين .

  و صممت علي الطراز األسيوى و  1922الحديقة اليابانية تقع في مدينة حلوان أنشأت عام

حوت مجموعة كبيرة من تماثيل الفيلة و بوذا بعدة احجام و تمثال لسلحفاة علي ظهرها تنين و 

، و علي الرغم من أن هذه  (14رقم تتوسطها مجموعة من البحيرات الصناعية )شكل 
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األعمال حظيت باإلهتمام و الترميم إال أنها عادت إلي ما كانت عليه في السابق من تلف و 

ضرر خاصة في مجموعة التماثيل و ما أصابها من كسر و فقد أجزائها و مشاكل في حركة 

 و الصيانة الدوريةتدوير المياه و أعطال بالنوافير نتيجة اإلهمال و عدم إجراء أعمال المتابعة 

 .
(13)

  

  و تضم عدة تماثيل نصفية مصنوعة من البرونز علي  (15رقم )شكل حديقة الخالدين باالسكندرية

 قواعد رخامية لزعماء و شخصيات وطنية.

 الحدائق  بالتمثال و عالقته التكاملية  2- 2

The Statue’s Integrative Relationship with Gardens  

نحتية من أقرب الفنون إتصاال بالجمهور  في األماكن العامة حيث يضع فيها الفنان عمله تعد التماثيل ال

النحتي وفق معطيات الكتلة و الفراغ و الخامة و الفكرة و الوظيفة وفقا لخصائص كل مكان مرتبط 

احدي و اعتبرت التماثيل احدي ركائز فن تنسيق الحدائق لتمثل فكرة أو لتحيي ذكري حيث تعد بعمله ، 

أهم أساسيات تقوية و اظهار جماليات الحديقة و كانت انسب األماكن لها التي تقع عليها االختيار هي 

البوابات العالية أو في وسط النافورات أو وسط الحدائق المتناظرة أو عند نهايات الطرق مع تنفيذ 

ئق و كان أبرز نماذجها في منظر خلفي لها من االشجار الطبيعية و ظهر ذلك جليا في العديد من الحدا

 ( 17و  16رقم )شكل  مصر حديقة انطونيادس باالسكندرية الغنية بالتماثيل النحتية
(14 )

 ،عيقيال)

 . (207ص  - 1981

و اذا كانت الحديقة ترتبط بالعديد من العوامل المتغيرة فان تمثال الحديقة يتغير شكله و وضعه بتغير 

بين تماثيل الحدائق وذلك تبعا لتغيير طبوغرافية المكان. فالحديقة طرز الحدائق. حيث تتواجد الفروق 

الطبيعية التي ال يعتريها تغير جوهري في طبيعة تكوينها من حيث االرتفاع و االنخفاض في بعض 

برك طبيعية او صناعية قد تكون منبسطة في بعض اجزائها او  واجزائها او اشتمالها علي بحيرات ا

بحيث  تكون المنحوتات موزعة داخلها في توافق و تناغم مع الطبيعة نفسها  خرصخرية في بعضها اال

. اما الحديقة الهندسية الطراز غالبا ما تكون مسطحة و يكون توزيع القطع النحتية معتمدا علي التكرار 

و  خاصة اذا كانت المنحوتات فازات او ما يشابهها او االعتماد علي تشكيل النافورات تشكيال هندسيا

قد نري احيانا مجموعات من التماثيل النصفية ذات القواعد العالية نسبيا و كأنها تكمل تلك الخطوط 

الهندسية من الحديقة. و علي كل األحوال فان القيمة الكلية للتكوين بين التمثال و بين طراز الحديقة البد 

 التعبير.ان تتكامل في وحدة اساسها اعطاء اكبر قيمة و تأثيرا في الشكل و 

و بشكل عام يمكن القول بأنه ال يوجد اختالف بين تمثال الحديقة و تمثال الميدان المعروضين في 

االماكن المفتوحة  من حيث معالجة الشكل حيث ان كالهما من منحوتات الهواء الطلق. غير ان تمثال 

او راجال . لذلك فان انسب الميدان ال يتطلب تلك النظرة الطويلة المتفحصة لمن يعبر الميدان راكبا 

اعمال النحت للميدان تلك التي لها القدرة علي توصيل المضمون بسرعة علي عكس تمثال الحديقة 

الذي يدفع الي التأمل  الطويل و يدعو للراحة النفسية او استجالء المعاني بالتفكير العميق و التمهل و 

الميادين في القواعد التشكيلية و القيم و عناصر  علي الرغم من التداخل الواضح بين تماثيل الحدائق و

التصميم إال أنها تتميز في الحدائق وسط وجود المساحات الخضراء و األشجار من حيث ألوانهاو 

. أنواعها و أحجامها
(15)

  

كما نجد نوع أخر من األعمال النحتية ذات الصلة الوثيقة بالحدائق المفتوحة في الهواء الطلق و هو 

و الصرحية و هي إحدى سماته من خالل تعبير الفنان عن ،لصرحى حيث يتميز بالضخامة النحت ا
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أهداف و أفكار المجتمع و هو نحت مرتبط بالمحيط به من حيث الفراغات و االرتفاعات و منفذ فيه 

خامات مقاومة للعوامل الجوية مع االبتعاد عن الخامات الضعيفة و االلوان الناصعة البياض كالرخام 

المصقول أو االلوان شديدة القتامة كالبازلت و تتميز السمات التشكيلية و المفردات في النحت الصرحى 

بالفخامة و المبالغة في الحجم إلمكان رؤيتها من مسافات بعيدة بكامل هيئتها إلي جانب إضفاء صفة 

بالقوة و السمو مع  الجالل و الوقار بإستخدام النحات للخطوط الرأسية المتجهة لألعلي التي توحي

كل هذة التفصيليات التشكيلية  التنوع البسيط إلستخدام الخطوط االفقية و المرنة التي تعني االستقرار .

تأتي في إطار بساطة التصميم ليظهر وضوح العمل النحتي بقوة للمشاهد ككتلة بنائية واحدة و مثال 

 .(18رقم  )شكلعلي ذلك تمثالي سعد زغلول باإلسكندرية و الجيزة 
(16)

  

 

 تطور نحت الحدائق 2-3

The Evolution of Garden Sculptures 

الجدير بالذكر أن نحت الحدائق قد أخذ في التطور في مراحل عدة عبر العصور اهمها مرحلة النحت  

المقدس )المسيطر( وهى المرحلة التي بدأت منذ الحضارة المصرية القديمة و حضارة ما بين النهرين 

غريقية و الرومانية و حتي بداية عصر النهضة التي تناولت عناصرها أعمال توحى جميعها و اإل

 النحت.بالسيطرة و الظهور في أشكال 

و نجد ان تمثال الحديقة قد اختلف من زمن آلخر ذلك ان الحديقة و ان بقي طرازها كما هو هندسيا او 

فالنحت المصري القديم هدفه العبادة و من  ،استمرار طبيعيا ال تغير فيه فانما التمثال كان هدفا متغيرا ب

اجل الخلود و ألجل اظهار مكانة الملك االجتماعية و الدينية. فغلب علي التمثال الصرحية و العظمة و 

و غلبت علي حضارة ما بين النهرين قوة الخطوط و إختيار الموضوع و في الحضارة الرسوخ . 

ساطير في الموضوعات و دور االنسان و بطوالته مما أضفي علي اإلغريقية ظهر التأثر الواضح باأل

العمل القدسية و االحترام مع بداية إستخدام االلوان علي التمثال و في الفن الروماني تأثر بالنزعة 

 الطبيعية و االهتمام بالنافورات و التماثيل الرخامية مع إظهار التأثيرات النفسية و التعبيرية لألشخاص

ند اليونان و الرومان فكان فن النحت تمجيدا للقيم االنسانية و تجسيدا للطبيعة و لالنسان بوجه . اما ع

خاص باعتباره ذروة مسار الطبيعة و بما يناسب االفالطونية. اما تماثيل عصر النهضة كان بعضها 

هضة او ما الظهار شخصية الملك و البعض االخر الظهار الرفاهية و الترف. و التمثال في عصر الن

بعده في الباروك انما هو محاوالت لخدمة الكنيسة و لخدمة الملوك و األمراء . كل ذلك أثر علي الفكرة 

 كما أثر علي الشكل و المضمون في تمثال الحديقة فيما يعرف بمرحلة النحت المتجانس.
(17)

 

اسهامات فناني الباروك و قد تطورت فكرة األعمال النحتية في الحدائق علي مر العصور و كان أهمها 

و الروكوكو. حيث اتضح من خالل اعمالهم ارتباط تمثال الحديقة بالسيطرة علي النظام المحيط و 

حيث  ،التنسيق تبعا لظروف الحديقة و طريقة تكوينها  تمليست هذه السيطرة فنية و تعبيرية فقط انما 

ة اخري في بعض التماثيل بالحديقة. تناسب الشكل مع الحديقة من ناحية و كذلك المضمون من ناحي

تميز بالجمع و التأثر بالحضارات السابقة و تطور إلي مدخل المدارس يمرحلة النحت الحديث الذى 

الحديثة في الفن و تأثرها بالموضوعات و الخطوط و األلوان. وبشكل عام فأن مفهوم تمثال الحديقة لم 

لحديثة خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر فى يتطور ويتخذ اهميته الحالية إال فى العصور ا

وبروز  اوروبا ،وذلک بعد ظهور اتجاه الکالسيکيين الجدد نحو احياء تقاليد الفنون الکالسيکية ،

 العنصر البشرى فى النحت باعتباره محورا اساسيا وهاما بالنسبة للحضارة الحديثة
(18)

حيث خرج .  
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التى توارى بين اروقتها طوال العصور القديمة والوسطى وعاد مرة التمثال من عباءة الدين والمعابد 

اخرى الى الحياة منطلقا في الحدائق و الميادين  يسجل تاريخ ابطال المدن الحديثة ويزين حدائقها 

 . ،ويزهو فى استعراضية وأناقة ليكون من اهم سمات المدينة العصرية

 مثال الحديقةالعوامل التي تحكم القيم التشكيلية في ت 2-4

Factors Affecting the Visual Arts of Garden Statues 

األعمال النحتية بالحدائق تجسد من خالل الشكل البنائى أو الهندسي أو عن طريق النحت المجرد أو 

المطلق بإدراك النحات لكافة عناصر القيم  التشكيلية كالفراغ المحيط بالعمل و مدى إرتباطه بطول و 

ثال حيث العالقة الطردية بين حجم الفراغ الكبير و ما يتطلبه من زيادة حجم و إرتفاع بشكل حجم التم

كذلك مجموع خطوط العمل  ،أكبر من الحجم الطبيعي تساعد المشاهد علي رؤية العمل ككتلة واحدة 

صر هام و هو الرأسية و األفقية و المائلة و المنحنية و تتأثر كل تلك الخطوط بأنواعها مع األحجام بعن

عنصر الضوء فتتأثر رؤية العمل النحتي بكمية الضوء الواقع علي كامل أجزاءه و زواياه حيث 

تتالشى رؤية الخطوط الضعيفة أثناء التباينات  الضوئية الشديدة فالضوء القوى المباشر يوحى بصغر 

ب كل ذلك بإدراك و حجم التمثال أو تالشي بعضا  من تفاصيل عناصره أو إظهاره مائال و يتم تجن

ع توظيف عنصرى الملمس و اللون لخدمة العمل م ةسيطرة النحات علي الخطوط الخارجية والكتل

.
(19)

  

باالضافة  لتسبب حركة الشمس الطبيعية خالل اليوم و علي مدار فصول السنة بترك ظالال متغيرة 

ظهيرة في حين نجد األسطح حيث تزداد الظالل أسفل أجزاء التمثال خاصة الخطوط األفقية عند ال

المائلة شديدة اإلضاءة مما يعكس التباين الواضح بين أجزاء العمل ، و تختلف رؤية العمل وقت 

العصر حيث تكون اإلضاءة متدرجة ووصوال لوقت الغروب فنرى تداخل بين مناطق الظل و الضوء 

مشاهد للتمثال و زاوية الرؤية المدة الزمنية إلدراك ال رو مع الوضع في اإلعتبا علي سطح العمل .

درجة و من الجانبين  30حيث يستطيع اإلنسان رؤية االعمال بوضوح في الوضع االفقى بزاوية 

درجة  و بالطبيعة يستطيع االنسان الرؤية بوضوح للعمل أسفل مستوى النظر عنه من  45بزاوية 

  أعلي مستوى النظر.

فزاوية الرؤية   1:1تفاعه عن سطح االرض أى نسبة فإذا كان بعد المشاهد عن التمثال يساوى إر

 27فستكون زاوية الرؤية المناسبة  2:1درجة أما إذا كانت النسبة مضاعفة أى  45المناسبة تكون 

درجة. 18 فزاوية الرؤية 3:1درجة أما إذا كانت النسبة 
(20)

  

قول يعكس أشعة يضاف إلي ماسبق عنصرى الملمس  و اللون لخامة العمل فسطح التمثال المص

الشمس بصورة أكثر من السطح الخشن و مع وجود عنصر اللون يدخل حساب قدرة اللون علي 

إمتصاص الضوء في المعادلة و يراعي ذلك بإعطاء الملمس المناسب مع المساحة و الحجم مع الوضع 

المختلفة و دراسة في اإلعتبار الخامات المستخدمة و دراسة طبيعتها و مدى تكيفها مع العوامل الجوية 

ما قد يطرأ عليها من تغيرات في خواصها و تركيبها البنائى .
(21) 
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 التماثيل و  معايير الحفاظ علي الحدائق ذات القيمة التاريخية 2-5

Conservation Standards for Historic Gardens and its Statues 

الواردة في  الحفاظ ومعايير ة األثرية أسسينطبق علي كل تلك الحدائق كباقي المناطق و األعمال الفني

المواثيق و االتفاقات الدولية بغرض ضرورة الحفاظ عليها و علي ما تحويها من أعمال فنية نادرة من 

اكتوبر  –و توصيات مؤتمر اثينا  1987 –و قوانين بورا/استراليا  1982-خالل ميثاق فلورنسا

 تضمهة للتعامل مع الحدائق التاريخية و  التراثية و ما قد اجمعوا علي عدد من المبادئ المنظم 1993

 لتشمل تلك المبادئ أهم ما يلي: ،عمال نحتية و انشائية أمن 
(22)

 

 التراثية بحيث ال يشرع في أي أعمال للترميم و  للنطاقات التاريخى التوثيق اهمية

ن أن بصفة خاصة أعمال التجديد و التطويردون دراسات و ابحاث سابقة للتأكد م

 اعمال الترميم ستتم طبقا لألصول الفنية و القواعد العلمية و المواثيق المحددة لها

 تغيير وعدم لها احياء سياسة تحديد واهمية واالعمال الفنية  المعمارية العناصر 

مالمحها بحيث يتم التأكد من االبقاء علي شخصية األثر المرمم و مظهره الخارجي 

 كما هو. 

 الخامات و المواد االصلية او ما يصلح  و  نفس من لمستخدمة تكونا الترميم مواد

يصرح باستخدامه من خامات حديثة اخري مع حتمية عمل تحليل شامل و دقيق 

 هذه اآلثار.و تدهور حالة  ألسباب و طبيعة تلف

 للحدائق مع  ء و التطويراالحيا عملية فى البدء قبل متخصصين خبراء وجود اهمية

الحدائق  لهذه المستدامة لة مسبقة و ضرورة ضمان الصيانةوضع خطة متكام

وشهرية و سنوية.  ألسبوعية وتدرجها
(23)

 

 

 الخالصة

الفن والبيئة عنصران ال يفترقان ،کل منهما يؤثر فى االخر ويتأثر به. فالعالقة التكاملية  التى يمکن ان 

يحتويه يمکن ان تحمل صفات عديدة ، تنشأ عن صياغة وتنظيم الرؤية بين الفن و الفراغ المحيط الذى 

و ال سيما الحدائق ذات القيمة  ،فليس من الممكن دراسة جماليات األعمال النحتية في الحدائق 

اال من خالل فهم عميق لطبيعة المکان وخصائصه. لذلك من الضروري دراسة المدارس  ،التاريخية

راغات المتاحة لألعمال الفنية المناسبة لها. و المختلفة لتصميم الحدائق و تصنيفها ،وتحديد نوعية الف

اذا وضعنا في االعتبار القيم التعبيرية و الجمالية التي تكمن في تمثال الحديقة  و أثره الفني و الجمالي 

 علي البيئة  و كيف يتتحقق ذلك من خالل التكامل الجمالي في الشكل و المضمون مع البيئات المحيطة

مثال الحديقة في التناغم مع النظام المحيط  بما يتناسب شكال و موضوعا مع ظهر جليا دور تبحيث ي

الحديقة و قيمتها التاريخية و التراثية مع ضرورة المام النحات بدراسة القيم الجمالية لنحت الحدائق و 

ليها تطورها عبر العصور و العوامل التي تحكم القيم التشكيلية في تمثال الحديقة و كيفية المحافظة ع

من خالل االسس و المعايير الواردة في المواثيق و االتفاقات الدولية التي تحكم أعمال الصيانة و 

الترميم و تطوير الموقع مع أهمية دراسة مالئمة الخامات لطبيعة الموقع و ادراكه لكامل الدراسات و 

 العلوم ذات الصلة بالعمل النحتي في الهواء الطلق.
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 توصياتال

 هتمام الدولة متمثلة في وزارتي األثار و السياحة بأعمال التطوير و الصيانة الدوريةضرورة إ ●

كوجهة سياحية و  تضمها من أعمال نحتيةلحدائق ذات القيمة التاريخية و ما و رفع الكفاءة ل

 التثقيفي حيث يكمن دورها األساسي في الجانب ،و إعادة النظر لتلك الحدائق  ثقافية.

 تلك مع التعامل في السلبية سلوكياتهم بما يقوم لروادها، تقدمه أن يمكن الذي والمعرفي

ترسيخ فكرة التاريخية والتراثية. و  قيمته وتقدير المكان احترام نحو وتوجيههم الحدائق

 لدى المجتمع. باالنتماء الشعور

ذلك من القومية و  التراث و الهوية  من جزء باعتبارها تلك الحدائق  تطوير و رفع كفاءة ●

 الفتات خالل تطبيق عدد من االجراءات التنظيمية و االرشادية و مثال علي ذلك تصميم

وتاريخها و مزودة  بالحديقة الرواد لتعريف واضحة أماكن وفي مالئمة بصورة إيضاح

وال سيما تلك التي تجسد الشخصيات البارزة و  ،بمعلومات إثرائية عن تاريخ االعمال النحتية 

 ذين تركوا بصمات في المجتمع.الزعماء ال

االهتمام بشكل خاص بإعداد خطة متكاملة إلعادة ترميم كامل تماثيل الحدائق ذات القيمة الفنية  ●

و التاريخية في ظل وجود جيل من المتخصصين في ترميم األعمال النحتية يجمع في دراسته 

 العلوم ذات الصلة الوثيقة بالفن و الترميم و علوم المواد.

 ار تلك الحدائق إحدى مصادر الدخل القومي الواجب إستثماره و تنميته و المحافظة عليه.إعتب ●

 توفير نظم متكاملة للحراسة مع وجود كاميرات مراقبة للرصد الفورى لمخالفات الزائرين .  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( (2019)التذكاري العدد                                                                                                   اسات األثريةجملة البحوث والدر

 

184 

 

 

 قائمة األشكال

      
 يم الطبيعيالتصم – 2شكل رقم    التصميم الهندسي/المنتظم -1شكل رقم 

 https://ar.insterne.comالمصدر :     https://ar.insterne.comالمصدر : 

 
 التصميم المزدوج – 3شكل رقم 

 comhttps://www.france.24المصدر: 

https://ar.insterne.com/
https://ar.insterne.com/
https://www.france24.com/
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 نموذج الحديقة االنجليزية )قصر هامبتون( – 4شكل رقم 

 london-palace-court-https://www.urtrips.com/hamptonالمصدر: 

 

 
 قصر الطاهرة – 5شكل رقم 

 https://www.presidency.eg/arالمصدر: 

 

https://www.urtrips.com/hampton-court-palace-london
https://www.presidency.eg/ar
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 قصر رأس التين – 6شكل رقم 

 https://www.presidency.eg/arالمصدر: 

     
 قصر البارون – 7شكل رقم 

 .akhbarelyoum.comhttps://wwwالمصدر: 

 

 

 

https://www.presidency.eg/ar
https://www.akhbarelyoum.com/
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 المتحف المصري بالتحرير –  8 شكل رقم

 https://www.akhbarelyoum.comالمصدر: 

 
 المتحف اليوناني الروماني  باالسكندرية –  9 شكل رقم

  https://www.antiquities.gov.egالمصدر: 

https://www.akhbarelyoum.com/
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 المتحف الحربي القومي – 10رقم  شكل

 https://www.sis.gov.egالمصدر: 

 

 

 

https://www.sis.gov.eg/
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 متحف المثال محمود مختار - 11شكل رقم 

 https://www.sis.gov.egالمصدر: 

 

 
 حديقة الحرية و الصداقة – 12شكل رقم 

 https://www.sis.gov.egصدر: الم

https://www.sis.gov.eg/
https://www.sis.gov.eg/
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 حديقة دار األوبرا – 13شكل رقم 

 https://www.sis.gov.egالمصدر: 

 

 
 الحديقة اليابانية بحلوان – 14شكل رقم 

 https://www.sis.gov.egالمصدر: 

 

https://www.sis.gov.eg/
https://www.sis.gov.eg/
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 حديقة الخالدين باالسكندرية – 15شكل رقم 

 https://www.sis.gov.egالمصدر: 

 
 حديقة انطونيادس باالسكندرية –  16 شكل رقم

  https://www.antiquities.gov.egالمصدر: 

 

https://www.sis.gov.eg/
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 حديقة انطونيادس الغنية بالتماثيل النحتية –  17 كل رقمش

  https://www.antiquities.gov.egالمصدر: 

 

 
 تمثالي سعد زغلول بالجيزة و االسكندرية –  18 شكل رقم

  https://www.gate.ahram.egالمصدر: 
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 في جنوب الجزيرة العربية العربيغ ـصمــخ الــتاري

 "دراسة تاريخية حديثة"

 المالكي الخالدييحيى محمد جابر د.                        

 البحثملخص 

 ومورد معين اقتصادي مجال موضوع وفي العربي التاريخ في حضارية وجهة من دراسة البحث هذا

 . العربي الصمغ هو ديمةق فترة منذ بالمنطقة عرف هام اقتصادي

 : فصلين إلى البحث هذا قسمت وقد

 ، القدم منذ العرب لبالد االقتصادية األهمية عن موجزة فكرة بإعطاء تمهيد عن عبارة:  األول الفصل

 . العربية علماء عند العربي بالصمغ تعريف ثم

 : هي مباحث عدة فيه أوردت فقد الرئيسي الفصل وهو الثاني الفصل أما

 . العربي الصمغ استخدام طرق -1

 . العربي الصمغ من المشهورة األنواع -2

 .العطرية بالمواد عرفت التي واألشجار النباتات بعض -3

 .الشعوب عند ومكانته الصمغ استخدامات -4

 .وبحرا   برا   نقلها وطرق العطرية للمواد المنتجة المناطق أهم -5

 

summary 

This research is a study from a cultural point of view in Arab history and on the subject of 

a specific economic field and an important economic resource that has been known to the 

region since ancient times, which is gum Arabic. 

This research has been divided into two chapters: 

The first chapter is a preface by giving a brief idea of the economic importance of the Arab 

countries since ancient times, then a definition of gum Arabic for Arab scholars. 

As for the second chapter, which is the main chapter, several topics were mentioned: 

 Methods of using gum Arabic.1 

The famous types of gum Arabic.2 

 Some plants and trees known as aromatic substances.3 

 Uses of gum and its place among peoples.4 

 5.The most important areas producing aromatic materials and the ways of transporting 

them by land and sea. 
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 المقدمــــة

 ... وبعد والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمية رب هلل الحمد

 عامة العربية الجزيرة شبه بالد في العربي الصمغ عن مختصرة ونبذة بحث القارئ أخي يديك فبين

 .خاصة اليمن بالد وفي

 ومورد معين اقتصادي مجال موضوع وفي العربي التاريخ في حضارية وجهة من دراسة البحث هذا

 . العربي الصمغ هو قديمة فترة منذ بالمنطقة عرف هام اقتصادي

 :تمهيد وخمسة مباحث إلى البحث هذا قسمت وقد

 ثم ، القدم منذ العرب لبالد االقتصادية األهمية عن موجزة فكرة بإعطاء تمهيد عن عبارة:  التمهيد

 . العربية علماء عند العربي بالصمغ تعريف

 :آلتيالمباحث الخمسة فكانت على النحو ا أما

 . العربي الصمغ استخدام طرق -1

 . العربي الصمغ من المشهورة األنواع -2

 .العطرية بالمواد عرفت التي واألشجار النباتات بعض -3

 .الشعوب عند ومكانته الصمغ استخدامات -4

 .وبحرا   برا   نقلها وطرق العطرية للمواد المنتجة المناطق أهم -5

 ،،. التوفيق وباهلل ، الفائدة متع أن القدير العلي هللا وأسأل

 

 موضوع الدراسة وأهميته. -1

تبرز أهمية الموضوع الصمغ العربي كان والزال أحد ركائز االقتصاد في جنوب الجزيرة        

العربية, وتاريخه جدير بإجراء دراسات وبحوث علمية حديثة للوقوف أكثر على أهمية هذا المورد 

والذي كان له دور كبير في إنعاش الحركة االقتصادية في جنوب الجزيرة االقتصادي الطبيعي الثمين, 

 العربية, وقامت على إثره عالقات سياسية هامة.

 أسباب اختيار الموضوع. -2

 األهمية التاريخية للصمغ العربي. –أ 

 ب_ األهمية االقتصادية.

سياسية جنوب الجزيرة ج_ ضرورة الوقوف على دور الصمغ العربي في العالقات االقتصادية وال

 العربية.

 د_ أهمية القيام بدراسات تاريخية حديثة للمقومات االقتصادية لجنوب الجزيرة العربية.

 أهداف الدراسة. -3

 إخراج دراسة علمية حديثة عن الصمغ العربي. -أ

 ب_ الربط بين النواحي االقتصادية والسياسية التي أثرت في تاريخ جنوب الجزيرة العربية.

 _ الدراسة البينية وربط الموضوعات العلمية ببعضها في كافة العلوم.د
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 منهج الدراسة. -4

منهج السرد والتحليل والربط بين المعلومات القديمة والحديثة إبداء الرأي العلمي حيالها بفكر تاريخي 

 حديث.

 الدراسات السابقة. -6

دراسة علمية متخصصة عن  دة ال توجعلى حد علم الباحث وبالوقوف على مراكز البحوث المختلف

ا والحديث ا.  تاريخ الصمغ العربي ال قديم 

 

 :  التمهيد

 األهمية االقتصادية لبالد اليمن.(1)

 تعريف بالصمغ العربي.( 2)       

 لبالد العرب : االقتصاديةاألهمية  -1

جزيرة العربية ، وكان سعت الكثير من الشعوب والدول عبر التاريخ إلى الوصول إلى بالد شبه ال   

 .واقتصاديةاالجتهاد في ذلك السعي ألهداف استراتيجية وسياسية 

وما حملنا هنا هو تلك األهداف االقتصادية ، وهي كما ذكر المؤرخون محاولة السيطرة على تلك    

ة التي ذاع البالد التي يطلق عليها بالد البخور نظرا  لما اشتهرت به من العديد من أنواع المواد العطري

صيتها بين كافة شعوب العالم ، لذلك كانت السيطرة على تجارة هذه المواد أحد أبرز األهداف الرئيسية 

 لتلك الشعوب والدول.

وهذا الفصل إشارة إلى تلك األهمية االقتصادية ، وتعريف موجز بطبيعة إحدى تلك المواد وهي "    

 الصمغ" أو اعرف " بالصمغ العربي".

 في تعريف علماء العربية : الصمغ -2

ذكر علماء العربية في تعريفهم للصمغ : أنه غراء القرظ ، وذكروا أنه يطلق عليه الصمغ العربي ،    

وأن لكل شجرة صمغ، وأنه " نفحه فسيل منه")
1

.) 

والقرظ : هو ورق شجر السلع ، وأحد النباتات المنتشرة في بالد اليمن وخاصة منطقة صعدة    

كذلك في جرش ونهبان والسراة)وصنعاء و
2

.) 

ويتضح لنا من مضمون هذا التعريف أن علماء العربية حصروا الصمغ في شجرة أو نبتة واحدة    

وهي " القرظ " بينما أشاروا إلى وجوده في جميع األشجار ، وربما كان حصره في تلك النبتة أو 

كثرة تواجدها في مناطق عديدة من أنحاء التركيز على تلك النبتة بذكر اسمها إما لجودة صمغها أو 

 الجزيرة العربية.
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 المبـــــــــــــــاحث

 المبحث األول : طرق استخراج الصمغ العربي .

 المبحث الثاني : األنواع المشهورة للصمغ العربي .

 المبحث الثالث : بعض النباتات واألشجار التي عرفت بإنتاج المواد العطرية.

 ستخدامات الصمغ ومكانته عند الشعوب القديمة.المبحث الرابع : ا

 المبحث الخامس : أهم المناطق المنتجة للمواد العطرية والطرق البرية والبحرية لتصدير تلك المواد.

 الصمغ من األشجار : استخراجالمبحث األول : طريقة 

 

العرب كانت عبارة  ورد ذكر عدة طرق الستخراج الصمغ من األشجار ، ولكن الطريقة الشائعة عند   

عن قيامهم بعمل شقوق بشكل طولي في سيقان األشجار وفي اتجاهات متعددة من جذوعها وأغصانها ، 

يترتب على هذه العملية إفراز هذه األشجار لسائل عبر هذه الشقوق ، هذا السائل يتحجر بمجرد 

لحجم ، من هذه القطع من يبقى مالمسة الهواء له ، ويتجزأ هذا السائل إلى عدة قطع غير متساوية في ا

بساق الشجرة ومنها من يسقط على األرض ، لذلك حرص مستخرجوه على فرش ما حول هذه 

األشجار بحصر من سعف النخيل ، ويتم جمع ما علق بالشجرة عن طريق قشطه بآلة حادة)
3

.) 

د تشقيها مدة ال هذا وتختلف الشقوق من حيث الكبر والطول من شجرة ألخرى ، وتترك األشجار بع   

الصمغ لجمعه) استخراجتتجاوز عشرة أيام يعود بعدها العاملون على 
4

(، وبعد ذلك يقومون بزيادة 

عدد الشقوق في تلك األشجار وتترك مدة أخرى لعدة أيام وهكذا حتى ينتهي موسم جمع الصمغ والذي 

ى األسواق)غالبا  ما يكون جمعه في فصل الصيف، ثم يشحن ما تم جمعه من الصمغ إل
5

. ) 

 المبحث الثاني : أنواع الصمغ :

 

 هناك أنواع متعددة للصمغ ، وكل هذه األنواع تستخرج من أنواع متعددة من األشجار .    

 وفيما يلي أشير إلى أشهر أنواع الصمغ :

 أوال  : )أقاقيا( :وهو أحد أنواع الصمغ المشهورة ، يستخرج هذا النوع من شجرة تسمى )القرظ( حيث

كان يستخرج من عصارة هذا الشجر، وقد استخدمته العرب في الطب)
6

.) 

ثانيا  : )الصرب( )
7

( : وهو صمغ ذو لون أحمر يستخرج من شجرة تسمى "الطح". ويطلق عليه أيضا  

، الرائحةصمغ " الطلح" و "الطلح" واحدته طلحة. وبه سمى الرجل وله شوك ضخم طوال حاد. طيب 

لموز)قصير خبلة. قيل أنه ا
8

.) 

ّر( : وهو من أجود أنواع الصمغ ومنه يستخرج ، وهو نوع عربي ُعرَف منذ القدم ، استخدم  ثالثا : )الم 

في البخور والعطور ، وكذلك التحنيط، وقيل أنه كان ينافس الذهب في قيمته )
9

(، وكذلك استخدم في 

الذي يستعمل لعالج الجروح  المراسيم الدينية ، ودخل المر في تركيب ما يسمى " بالدهن المقدس"

وبعض األمراض ، وقد اشتهر لدى الرومان واليونان وما يسمى " بالمر المعيني)
10

.") 

وشجرة المر غالبا  ال يتجاوز ارتفاعها ستة أقدام، ذات فروع شوكية وأوراق صغيرة بيضاوية    

الشكل غالبا  ما تتساقط في فصل الخريف)
11

.) 
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 مغ العربي:أنواع الصالمبحث الثالث: 

 

)ويستخرج من أوراقه سائل صمغي ذو طعم مر كان يستعمل في الطب لعالج اإلسهال    
12
، وأجود (

أنواعه صبر جزيرة سقطرى حيث يطلق عليه " الصبر القطري " وهو أحمد اللون ، وكان للصبر 

مكانته الدينية المقدسة لدى أهل اليمن ، حيث كان يغرس على قبور الموتى)
13

.) 

ا عن طريقة استخراج هذا النوع من الصمغ ، فكانت تقطع أوراق شجرة الصبر إلى قطع صغيرة أم   

يسيل منها سائل صمغي يوضع داخل إناء ، بعدها يوضع هذا اإلناء على النار مع تحريك السائل لفترة 

زمنية قصيرة ، يترك بعدها هذا السائل في الشمس حتى يتجمد)
14

.) 

ق عليه أيضا  )البخور( : وهو عبارة عن صمغ أشجار السبانخ ، وهي أشجار خامسا  : )اللبان( : ويطل

شوكية قصيرة القامة ، وللبان أنواع متعددة تبلغ حوالي خمسة وعشرون نوعا )
15

.) 

وأكثر ما توجد أشجار اللبان في جبال سنحان شرق ظفار باليمن، ومن أهم المدن التي اشتهرت    

ب الوثنية تنظر للبان نظرة تقديس ، حتى أن قدماء المصريين كانوا باللبان " الشمر" وكانت الشعو

يسمون األرض التي تنتج البخور )األرض المقدسة()
16

(، وكان البخور يحرق قربانا  لآللهة ، شارك 

في االتجار به جميع طبقات المجتمع ومنها الملوك والكهنة، وهناك نوع من البخور عرف باسم " 

يب المسك، وكان من أجود أنواع اللبان والبخور)الصندلية" يضاف إلى ط
17

.) 

وهو  :االيدع: وهناك أنواع اخرى للصمغ لكنها قليلة األهمية من القيمة االقتصادية ،ومن تلك األنواع   

والعلك : المضغ  ) ,و صمغ الصنوبر, صمغ أحمر يؤتى به من سقطرى
18

.) 
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 ورق وزهر اللبان

 133صالح شهاب ، أضواء على تاريخ اليمن البحري، ص المصدر : حسن 
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 أشجار البخور في سقطرى

 134المصدر : حسن صالح شهاب، أضواء على تاريخ اليمن البحري، ص 
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 المبحث الثالث : النباتات التي يستخرج منها الصمغ وأيضاً " المواد العطرية":

الصمغ الغربي وفيما يلي فكرة  بإنتاجهناك العديد من النباتات واألشجار التي عرفت واشتهرت    

 موجزة عن بعض تلك األشجار.

 الكافــور :

مما يجري مجرى الصموغ ، الكافور . و"الكافور من األرضين ما بعد واستع" . وقال الدينوري : "    

الكافور مقشر الطلعة ")
19

.) 

 البلسم :

نوع يعرف بالبشام ، وهو صمغ شبيه بالمر ، يطلق عليه المر الحضرمي ، وهو ذو نسبة عالية هو    

من الزيت ، ذو طعم حامض يستخدمه الناس مضغا  كاللبان )
20

(. وقد يستخدم لتسويد الحناء بعد طحن 

ورقه وخلطه بالحناء ، وكان يخرج من غصنه بعد قطفه سائل أبيض وذلك صمغه)
21

.) 

 الضجاح :

الضجاج صمغ تسغل به النساء رؤوسهن ، وهو صمغ أبيض تغسل به الثياب وكذلك يغسل به الناس    

رؤوسهم ، والضجاج كل شجرة تستم بها السباع)
22

.) 

 الضرو :

إحدى المواد الصمغية ذات الرائحة الزكية . تنتج هذه المواد شجيرة تنمو بشكل واسع في جزيرة    

العرب ، ويسمى صمغها " الكم")
23
). 

 اللك :

هو أحد أنواع الصموغ ، به تصبغ الجلود ، وهو صمغ يعم العود كله حتى يغطيه ، فيكون كالقرف ،    

وهو يطبخ ويستخرج صبغه ويسمى بعرندلك)
24

.) 

المقل الصمغ الذي يسمى الكود وهو ذو لون أحمر طيب الرائحة) المقل :
25

.) 

 

 عوب القديمة:المبحث الرابع : استخدامات الصمغ ومكانته عند الش

 

كان لمنتجات الصمغ العربي والمستخرج من أشجار عديدة ، أهمية دينية واقتصادية لدى    

الحضارات في الشرق األدنى ، وأيضا  في عالم البحر المتوسط )
26

 .) 

وفي هذا المبحث نشير إلى تلك الشعوب والحضارات بشيء من االختصار وعن أهمية منتجات    

 بي لديها.وأنواع الصمغ العر

 في الحضارة المصرية :

كان للبان والمـر في الحضارة المصرية أهمية بالغة ، خاصة من الناحية الدينية ، حيث كان يقدم    

لآللهة بكميات كبيرة تقربا  لها )
27

(، وكانت مصر تقوم باستيراد هذه المواد من الجزيرة العربية ، حتى 

أحد مراكز تصنيع هذه المواد العطرية ، واستمر هذا أن االسكندرية أصبحت في يوم من األيام 

االهتمام حتى عصر البطالمة)
28

.) 
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 في وادي الرافدين :

في هذه المنطقة كان للمواد العطرية المستخرجة من الصمغ أهمية بالغة، حيث كان يستخدم في    

من يصدرون هذه المواد الطقوس الدينية لديهم، كما كانت تقدم كهدايا للملوك ، وكان سكان جرها هم 

لبالد الرافدين )
29

.) 

 عند اليهود :

اثبتت الكتابات الكالسيكية استخدام منتجات الصمغ من المواد العطرية لدى اليهود حيث كان يحرق    

في أورشليم وفي معبد يهوذا ، حيث كان هذا المعبد مخصص لحرق البخور، وذكر أن استيراد اليهود 

سبأ) للبان كان عن طريق بالد
30

.) 

 في بالد فارس :

احتل البخور العزلي عند الفرس مكانة عالية ، حيث كان على قائمة الهدايا التي قدمها العرب لبعض    

أكاسرة الفرس ، وذُكر أن المواد العطرية العربية كانت تصل فارس قبل وصولها إلى مصر 

وسوريا)
31

.) 

 في بالد اإلغريق :

ر في طقوسهم الدينية ، واستخدم في فترة من الفترات كقربانا  لآللهة استخدم اإلغريق اللبان والم   

واستخدم في المناسبات ، ويقال أن االسكندر األكبر أو من أُحرق له البخور)
32

.) 

 في روما :

بدأ استخدام البخور في روما منذ القرن الثاني قبل الميالد ، واستخدم في الطقوس الدينية وفيه    

مراسيم الجنائز)
33

.) 

 في الجزيرة العربية:

استخدمت المواد العطرية في الجزيرة العربية منذ القدم ، باعتبار هذه المنطقة المصدر األول إلنتاج    

هذه المواد ، وقد استخدمه العرب في الطقوس الدينية وخصصت بعض المعابد لحرق البخور عرفت 

بالسود)
34

.) 
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 بان والمر والممواد العطرية:المبحث الخامس : أبرز المناطق المنتجة لل

 

هناك أنواع عديدة من المواد العضوية التي غالبا  ما تستخرج من منتجات الصمغ العربي ، ومن    

أشجار متعددة متوفرة بشكل كبير في أنحاء متعددة من بالد اليمن)
35

.) 

البخور  –اللبان  –لمر وكان من أشهر المناطق التي عرفت بتلك المواد العطرية بأنواعها المختلفة "ا   

 .." ظفار وتعتبر منطقة انتاج اللبان الرئيسية . 

، بينما وجد المر بكميات كبيرة في منطقة شبوة وكذلك الشحر  هنتاجإكذلك تالل حضرموت عرفت ب   

باإلضافة إلى جزيرة سقطرى)
36

.) 

 طرق نقل المواد العطرية :

ادية لبالد اليمن ، لذلك شكلت العديد من الطرق كانت المواد العطرية من أهم الموارد االقتص   

التجارية البرية والبحرية لنقل وتصدير هذا المورد االقتصادي الهام )
37

(، وكان من أهم تلك الطرق 

الطريق البري من ظفار إلى حضرموت التي تمر بأطراف الربع الخالي . وورد أن اللبان كان ينقل 

م ينقل برا  بالجمال إلى شبوة)عن طريق البحر من ظفــار إلى قنا ث
38

.) 

وهناك طريق آخر من مأرب إلى شبوة ومن شبوة إلى منطقة الجوف، وال زال هذا الطريق يستخدم    

 إلى وقتنا الحاضر .

كما عرف طريق آخر يبدأ من بير علي ، مرورا  بوادي مفيعة ، ووادي جردان ، ومنه إلى أطراف    

 ة.بيحان ، ومنها إلى تمنع القديم

وطريق آخر من عدن إلى البيضاء فإلى وادي لجيان)
39

.) 

البحرية التي أسهمت في نقل المواد العطرية اليمنية وتصديرها مدن  الموانئوكان من أهم    

)المخا()
40

( و )قنا( و )سقطرى( )
41

.) 
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 الخاتمـــــــــة

إليها إليراد المادة  يتبين لنا من خالل هذا البحث المختصر قلة المصادر والمراجع التي عدنا 

العلمية ، وذلك يرجع إلى قلة ما كتب عن تاريخ العرب القديم من جميع النواحي السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية. 

وقد حاولت في هذا البحث جمع أكبر قدر ممكن من المادة العلمية كي أستكمل جوانب  

مستقبلية واسعة وجادة ليس في هذا  الموضوع باعتباره موضوع حضاري هام ، وبحاجة إلى دراسة

 الموضوع فقط وإنما في جميع الجوانب الحضارية للعرب قديما .

 وختاما  أسأل هللا الفائدة للجميع .،، 

 وباهلل التوفيق .،،،     

 الباحث ،،،        
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 حواشي البحث

                                                 

(
1
ل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ، جـ   .534 ، ص 7( جواد علي : المفصَّ

(
2
 .144، ص 1( حسين : د. جميل حرب محمود حسين ، الحجاز واليمن في العصر األيوبي، ط 

(
3
 .236م، ص  3ق  –ق.م  3( النعيم : نورة عبدهللا العلي ، الوضع االقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من ق  

(
4
 .534جواد العلي ، مرجع سابق ، ص  (

(
5
 .236م ص 3ق –ق.م  5في الجزيرة العربية في الفترة من  قتصادياال( نوره النعيم ، الوضع  

(
6
 .534( جواد العلي ، مرجع سابق ، ص  

(
7
 .534( جواد العلي ، مرجع سابق ، ص  

(
8
 ( الدينوري : أبي حنيفة أحمد بن داود ، كتاب النبات ، القسم الثاني من القاموس النباتي. 

(
9
 .142حسن صالح شهاب ، مرجع سابق ، ص  (

(
10
 .138،ص  2( شهاب : حسن صالح ، أضواء على تاريخ اليمن البحري ، ط 

(
11
 .140( اإلرياني, مطهر بن علي. الموسوعة اليمنية ) صنعاء : مكتبة خالد بن الوليد , د.ت (.، ص  

(
12

 .30أبي حنيفة الدينوري ، مرجع سابق ، ص  (

(
13
 .142( حسن صالح شهاب ، مرجع سابق ، ص  

(
14
 .142م(.، ص 1986هـ/1407,  1, محمد بن يحيى . التاريخ العام لليمن ) بيروت : دار التنوير, ط  ( الحداد 

(
15
 .234الجوهر, حسن بن محمد وآخرون. اليمن ) القاهرة :المؤسسة المصرية للتأليف والنشر , د.ت (.، ص  ( 

(
16

 .237نوره النعيم ، مرجع سابق ، ص  (

(
17
 . 137، 135، 131، ص ( حسن صالح شهاب ، مرجع سابق  

(
18
استخداماتها  )  –مكوناتها  –الدبعي , عبد الرحمن وآخرون. النباتات الطبية والعطرية في اليمن , انتشارها  ( 

 .535م (.، ص 2005هـ / 1426,  2صنعاء : مركز عبادي للدراسات والنشر ,ط

(
19
 .30( أبي حنيفة الدينوري ، مرجع سابق ، ص  

(
20

 .31المرجع نفسه, ص (

(
21
الدمياطي , محمود مصطفى. معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروس للزبيدي ) القاهرة : الدار المصرية  ( 

 .238م (.، ص 1965هـ/1385للتأليف والترجمة , 

(
22
 .12م(.، ص 2003هـ/1423,  2( الموسوعة اليمنية الموسوعة اليمنية ) صنعاء : مؤسسة العفيف الثقافية , ط 

(
23
 .237نوره النعيم ، مرجع سابق ، ص (  

(
24
 .33( أبو حنيفة الدينوري ، مرجع سابق ، ص  

(
25
 .239( نورة النعيم ، مرجع سابق ، ص  

(
26

 .75, صم (1991هـ/1412 1اليمن من النافذة  )د.م.ن, ط المهنا, عبد العزيز. (

(
27

, م(1995هـ/1416المعرفة الجامعية, هارون, علي بن أحمد. أسس الجغرافية االقتصادية ) االسكندرية: دار  (

 .256ص

(
28
،   231م(.، ص 1997هـ/ 1418,  2( يعقوب, مجد الدين محمد . القاموس المحيط ) بيروت : مؤسسة الرسالة , ط 

232. 

(
29
 .232( نورة النعيم ، مرجع سابق ، ص  

(
30
 .232( المرجع نفسه ، ص  

(
31
 .232م(.، ص 1993هـ/1424, 3دار صادر, ط ( ابن منظور, محمد بن كرم. لسان العرب )بيروت: 

(
32
 .232( نوره النعيم ، مرجع سابق ، ص  

(
33
 .232( المرجع نفسه ، ص  

(
34
م (.، ص 1990هـ/1410, 1( الهمداني, الحسن بن أحمد . صفة جزيرة العرب ) صنعاء : مكتبة اإلرشاد , ط 

233. 

(
35

بعض الُمْعَجَمات العربية ) صنعاء : مركز الدراسات  الهاللي, هادي عطية مطر. داللة األلفاظ اليمانية في (

 .122, صم (1988هـ/ 1409,  1والبحوث , ط

(
36
 .176( بافقيه : محمد عبدالقادر ، تاريخ اليمن القديم ، ص  

(
37

الهمداني, الحسن بن أحمد . كتاب اإلكليل من أخبار اليمن وأنساب ِحمير, تحقيق : محمد األكوع الحوالي ) صنعاء  (

 .23, صم (2004هـ/1425وزارة الثقافة والسياحة , ط  :

(
38
السلمي, , عرام بن األصيبع. كتاب جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من األشجار وما  (  

م(.، 1953هـ/1373فيها من المياه , تحقيق : عبد السالم محمد هارون ) القاهرة : مطبعة أمين عبد الرحمن ,

 .177-176ص 
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(
39
 .177( المرجع نفسه ، ص  

(
40

 .354, ص, د.ت (2الونسي, حسين بن علي. اليمن الكبرى ) صنعاء : مكتبة اإلرشاد ، ط (

(
41
( شرف الدين, أحمد بن حسين. اليمن عبر التاريخ , دراسة جغرافية تاريخية سياسية شاملة ) القاهرة : مطبعة السنة  

 . 182،  181 م (.، ص1964هـ/1384, 2المحمدية , ط
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 بإذن هللاسيرة ومسيرة المغفورله 

  ممدوح درويش مصطفى يونس/ األستاذ الدكتور

 كلية اآلداب جامعة المنيابقسم اآلثار باستاذ اآلثار اليونانية والرومانية 

  
 

 اآلسكندرية .محل الميالد :

 .3/6/1952تاريخ الميالد :

جامعة اآلسكندرية ، عام –لرومانية ليسانس اداب قسم الحضارة اليونانية وا -المؤهالت العلمية :

 بتقدير جيد جدا.1974

م 1983جامعة اآلسكندرية ، عام  –ماجستير فى اآلداب قسم الحضارة اليونانية والرومانية  -

 بتقدير ممتاز فى موضوع " الموانىء المصرية والنشاط التجارى فى عصر البطالمة "

م 1986جامعة اآلسكندرية ، عام  –مانية قسم الحضارة اليونانية والرو–دكتوراة فى اآلداب  -

 مرتبة الشرف اآلولى فى موضوع "األلعاب الرياضية عند اليونان ،دراسة اجتماعية فنية ".

م 1977آثرى مساعد بكلية اآلداب جامعة اآلسكندرية فى الفترة من يناير  -المؤهالت العملية :

 .1984حتى اغسطس 

ا فى قسم التاريخ تخصص تاريخ قديم )يونانى مدرس مساعد بكلية االداب جامعة المني -

 م.1986الى اغسطس   1984ورومانى (فى الفترة من         

 م 1993مدرس تاريخ يونانى ورومانى بذات الكلية والقسم حتى عام  -

 م . 2008م حتى 1993جامعة المنيا من  –مدرس بقسم اآلثار بكلية اآلداب  -

 م .2008انية بذات القسم والكلية والجامعة من استاذ مساعد االثار اليونانية والروم -

 م وحتى اآلن 2012ية والجامعة من استاذ اآلثار اليونانية والرومانية المتفرغ بذات القسم والكل -
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فى الفترة من  –جامعة اآلسكندرية  –االشتراك فى حفائر كلية اآلداب الخبرات العملية : -

 م 1984حتى عام 1977

ريخ واآلثار اليونانية والرومانية فى جامعة المنيا ومنتدبا فى معظم تدريس معظم مقررات التا -

بنى سويف   –حلوان  –المنوفية  –طنطا  –دمنهور  –االسكندرية )الجامعات المصرية .

 وغيرها (

م الى ليبيا للعمل فى جامعة ناصر بزليتن وساهمت 1994م حتى 1992ارة فى الفترة من اآلع -

 جامعة .فى انشاء قسما لآلثار بال

م الى المملكة العربية السعودية ، للعمل فى 2005وحتى عام م 1997اآلعارة فى الفترة من  -

 كلية اآلداب بالرياض بالرئاسة العامة لتعليم البنات كاستاذ مساعد تاريخ قديم .

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها : -

 –االدنى فى العصر الهللينيستى الشرق  –تاريخ وحضارة الرومان  –تاريخ وحضارة اليونان  -

اثار العالم  –مدخل لالثار والمتاحف –تاريخ مصر اليونانية والرومانية –تاريخ العرب القديم 

نصوص يونانية  –عمارة يونانية ورومانية  –العربى فى العصرين اليونانى الرومانى 

 والتينية .

 المشاركة فى الجمعيات العلمية : -

 العرب . عضو فى اتحاد المؤرخين -

 عضو فى الجمعية التاريخية المصرية . -

 عضو فى اتحاد اآلثريين العرب . -

 عضو فى الجمعية اآلثرية باالسكندرية . -

 المؤلفات العلمية :  -

 –التاريخ الرومانى " من اقدم العصورحتى بداية العصر االمبراطورى " مكتبة الرشد  -

 م .2004الرياض 

 م .2004الرياض  –ة الرشد معالم تاريخ وحضارة اليونان . مكتب -

 م .2008-الرياض  –مالمح علم اآلثار وفن المتاحف ، مكتبة الرشد  -

 م .2009 –الرياض  –مكتبة الرشد  –تاريخ اليونان والرومان  -

 م 2007 –االسكندرية  –حضارة اليونان القديمة  -

 م 2007 –كتاب جامعى –مدخل للتاريخ اليونانى والرومانى  -

 م .2009 –كتاب جامعى  –رين اليونانى والرومانى تاريخ مصر فى العص -

 م .2008 –كتاب جامعى –فن التنقيب عن االثار  -

 م .2009 –االسكندرية  –كتاب جامعى  –فن المتاحف  -

 م .2010 –االسكندرية  –كتاب جامعى  –فنون هلينيستية  -

 م .2011االسكندرية  –كتاب جامعى  –اساطير اليونان  -

 االنتاج العلمى : -

 رف والصناعات فى اقليم المنيا فى العصر البطلمى من خالل مناظر مقبرة بيتوزيريس .الح -

 تتويج الملوك البطالمة من خالل مناظر معبد كوم امبو . -

 التاثيرات الفنيقية على الحضارة اليونانية . -

 دراسة تحليلية لمقبرة مكتشفة بمنطقة كينجى مريوط . -
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 طرز السفن الرومانية . -

 العصر البطلمى . طرق الدفن فى -

 ايزيس وسيرابيس فى اسبانيا . -

 الهوية السياسية لمصر خالل العصر البطلمى . -

 التاثيرات الهللينيستية على فنون الجزيرة العربية . -

 المشاركة فى المؤتمرات :

 م بالقاهرة .2007مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب عام  -

 م كلية االداب جامعة االسكندرية .2008مؤتمر العلوم االنسانية وقصايا البيئة ابريل  -

مؤتمر االتحاد العام لالثريين العرب الدورة الثانية عشر )دراسات فى اثار الوطن العربى  -

 م .2009نوفمبر 

 م .2010المؤتمر الثالث عشر التحاد االثريين العرب بالجماهيرية العربية الليبية اكتوبر  -

 م .2011بجامعة الدول العربية بالقاهرة اكتوبر المؤتمر الرابع عشر التحاد االثريين العرب  -

 م .2012المؤتمر الخامس عشر التحاد اآلثريين العرب باللملكة المغربية  -

 م .2013مؤتمر جامعة المنيا السنوى مارس  -

 م .2012مؤتمر الثقافات العالمية ببرشلونة باسبانيا اكتوبر  -

 م .2013شيخ نوفمبر المؤتمر السادس عشر التحاد االثريين العرب بشرم ال -

 م .2014المؤتمر السابع عشر التحاد االثريين  العرب بالشيخ زويد نوفمبر  -

 م .2015ابريل  –الهوية السياسية  –مؤتمر جامعة المنيا  -

 م .2016المؤتمر التاسع عشر التحاد االثريين العرب بالمنصورة نوفمبر  -

 النشاط االكاديمى : -

 درية فى منطقة ماريا .المشاركة فى حفائر جامعة االسكن -

 تنظيم الرحالت العلمية لزيارة اثار مصر لطالب اثار جامعة االسكندرية . -

 االعداد الجراء حفائر بمنطقة تونة الجبل بالمنيا . -

 تاسيس قسما لالثار بكلية االداب جامعة ناصر بزليتن بليبيا ووضع الالئحة الدراسية . -

 داب جامعة المنيا ووضع اللئحة الدراسية .االشتراك فى تاسيس قسم االثار بكلية اال -

 االشتراك فى ندوات قسم االثار بجامعة الملك سعود اثناء اعارتى للملكة العربية السعودية . -

 االشتراك فى السيمنار االسبوعى لقسم التاريخ بكلية االداب للبنات بالرياض . -

 رئاسة كنتروالت امتحانات كلية االداب جامعة المنيا . -

لجنة المعامل لجنة  –لجنة شئون الطالب  –ى لجان مختلفة بكلية االداب جامعة المنيا عضو ف -

 البيئة .

 المشاركة فى مشروع الجودة بكلية االداب جامعة المنيا . -

 الدراسات العليا : -

االشراف على طالب على طالب الدراسات العليا فى مرحلتى الماجستير والدكتوراة  -

 شات كاالتى : واالشتراك فى لجان المناق

 اوال : فى المملكة العربية السعودية :
 طالبات التاريخ القديم فى كلية االداب للبنات بالرياض كاالتى :
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لطيفة  –" عالقات سوريا السياسية والتجارية بشبه الجزيرة العربية فى العصر الهللينيستى "  -

 المزيغل .

 ة . حصة الهذال .تدخل روما السياسى والعسكرى فى شبه الجزيرة العربي -

 فريدة . –مكة ويثرب فى العصور القديمة  -

 تاريخ وحضارة اليونان والرومان عند بعض المؤرخين العرب " هند العبيد . -

 مجتمع قبائل الصفا كما تعكسه النصوص )مناقشا ( -

 الملكات العربيات قبل االسالم )مناقشا (. -

 ثانيا : فى مصر :

 اداب االسكندرية  مناقشا . 2012ورينى  الفسيفساء البيزنطية فىى اقليم ق -

 حضارية طنطا مناقشا .–النقل وشبكة الطرق فى مصر فى العصر البطلمى دراسة اثرية  -

اداب  2011الفرقة الرومانية منذ بداية الحروب البونيقية حتى نهاية الحرب المقدونية الرابعة  -

 قنا مناقشا .

 (معابد المنيا فى عهد نيرون )دكتوراة مشرفا  -

 المنشات المعمارية باسيا الصغرى فى العصرين اليونانى والرومانى )دكتوراة مشرفا ( . -

 2015صورة مصر والمصريين عند هيرودوت واسترابون )دكتوراة اداب جلوان مناقشا( -

دراسة اثرية لمنطقة اباميا بسوريا خالل العصرين اليونانى والرومانى )دكتوراة اداب عين  -

 .شمس مناقشا (

حوتات الجنائزية فى العصر الرومانى فى تدمر )دكتوراة اداب االسكندرية مناقشا المن -

)2012 

 دراسة فنون مدينة الحضر فى العراق القديم )دكتوراة فنون جميلة حلوان مناقشا (. -

الشواهد االثرية لثالوث طيبة فى الصحراء الغربية خالل العصرين اليونانى والرومانى  -

 رية مناقشا (.)دكتوراة اداب االسكند

 التصاوير الرجالية على اللوحات الجدارية فى الفن القبطى )ماجستير سياحة المنيا  مناقشا ( -

 التصاوير النسائية على اللوحات الجدارية فى الفن القبطى )ماجستير سياحة المنيا مناقشا (. -

عة القاهرة م )ماجستير دراسات افريقية جام225-27مجتمع المغرب تحت االحتالل الرومانى  -

 مناقشا (

 تصوير المشاهد التمثيلية فى الفن األرخى والكالسيكى ماجسنير اداب طنطا . -

 مناظر تتويج البطالمة على جدران المعابد البطلمية سياحة المنيا . -

تصوير االشخاص فى الرسوم الجدارية فى العصر البيزنطى دراسة مقارنة )دكتوراة اداب  -

 2014االسكندرية مناقشا (.

م ()ماجستير اداب المنيا مناقشا 284 –ق.م 27شرعية االباطرؤة الرومان فى حكم روما ) -

.)2013 

 2013الفنون فى مصر فى العصر البيزنطى المبكر )ماجستير سياحة االسماعيلية مناقشا (. -

روما ونوميديا من الحرب البونية الثانية وحتى بداية عهد كاليجوال )ماجستير دراسات افريقية  -

 2014اهرة (.مناقشا الق

 2014ق.م )ماجستير اداب حلوان مناقشا (.336المملكة المقدونية من التأسيس حتى عام  -

 2014سيطرة روما على شرق البحر المتوسط )ماجستير اداب حلوان مناقشا (. -
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 تصوير الهة الضوء على الفن اليونانى )ماجستير اداب طنطا مناقشا (. -

المعبود خنوم فى مصر فى العصرين اليونانى والرومانى )ماجستير اداب االسكندرية مناقشا  -

.) 2014 

التصوير الجدارى الجنازى فى مصر البطلمية الرومانية )ماجستير اداب طنطا مناقشا  -

.)2015 

 2015تصوير القصص الدينى على مقابر البجوات )ماجستير سياحة المنيا مشرفا (. -

 لفنون القبطية )ماجستير اداب االسكندرية مناقشا (.الصليب فى ا -

 تصوير نيلوس اله النيل )ماجستير اداب االسكندرية مناقشا( -

الحياة الدينية واالقتصادية فى واحتى الداخلة والخارجة فى العصرين اليونانى والرومانى  -

 )ماجستير سياحة المنيا مشرفا (

 اداب االسكندرية مناقشا (.المشغوالت المعدنية فى مقدونيا )ماجستير  -

الحمامات اليونانية والرومانية فى اقليم قوريناى بليبيا )ماجستير اداب االسكندرية مناقشا  -

.)2016 

 تصوير القوارب والسفن فى الفن الرومانى )ماجستير اداب كفر الشيخ مناقشا  -

تير اداب المنيا العمارة الجنائزية بواحتى الخارجة والداخلة خالل العصر الرومانى )ماجس -

 مشرفا (.

الشواهد األثرية لثالوث طيبة فى الصحراء الغربية خالل العصرين اليونانى والرومانى  -

 دكتوراة اداب االسكندرية 

االوضاع المعيشية للمصريين فى اقليم ارسينوى خالل العصرين البطلمى والرومانى  -

 2016)دكتوراة اداب المنيا مناقشا (.

ى الفن اليونانى خالل العصرين االرخى والكالسيكى )ماجستير اداب تصوير كرسى العرش ف -

 2016االسكندرية مناقشا (.

 مشرفا2016رمزية اللون فى الفن القبطى )ماجستير سياحة المنيا(. -

 2016وظائف المرآة فى العصرين البطلمى والرومانى  )ماجستير سياحة المنيا مشرفا (. -

ياس باقليم قورينة )ماجستير اداب االسكندرية العمارة فى مستوطنتى نفيرتس وليمن -

 2017مناقش(.

 2017المخلوقات ذات الروؤس المتعددة فى الفن اليونانى )ماجستير اداب كفر الشيخ مناقشا (. -

تصوير المناظر االسطورية على لوحات الفسيفساء الرومانية فى زوجما باسيا الصغرى  -

 2017)ماجستير اداب االسكندرية مناقشا (.

لعناصر الكالسيكية فى العمارة باالردن فى العصرين اليونانى والرومانى "دراسة اثرية ا -

 2017البتراء " )ماجستير اداب دمنهور ( .–جرش –وتاريخية لمدن عمان 

 مناقشا  2017ودية ماجستير دمياط الصراعات الداخلية فى روما فى عهد األسرة اليوليو كال -

ونانية والرومانية المكتشفة فى واحتى الخارجة والداخلة  اداب دراسة لبعض قطع العملة الي -

 .2017المنيا مشرفا 

م ماجستير اداب المنيا 68-27األعمال المعمارية ألباطرة األسرة الجوليو كالودية فى مصر  -

 .مشرفا2017

اداب  قنوات المياه الرومانية )االكواداكتا( فى شمال افريقيا خالل العصر الرومانى ماجستير -

 م مشرفا 2017المنيا 
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تماثيل التراكوتا فى الفن األتروسكى من العصر األرخى وحتى الهللينيستى اداب االسكندرية  -

 .مناقشا .2017ماجستير 

 . 2017اكوريس ماجستير سياحة وفنادق المنيا مشرفا  -

 م 2018التماثيل المعدنية فى اقليم تراقيا ماجستير اداب االسكندرية مناقشا -

تصوير األباطرة الرومان على معبدى إبزيس بدندرة ودير شلويط ماجستير المنيا  -

 .مشرفا 2018

 مشرفا  2018عبادة الثعبان فى الفن اليونانى  ماجستير المنيا -

 مناقشا . 2018ق.م ماجستير دمياط 105-264العالقات الرومانية القرطاجية النوميدية -

ة البحرية فى العصرين اليونانى والرومانى ماجستير اثار أثر الثالوث السكندرى فى الحيا-

 .2018القاهرة مناقشا 

 مناقشا . 2018المكتبات الهللينيستية فى مصر دكتوراة سياحة المنصورة -

  اداب المنيا دكتوراة ة األدمية فى العصر الرومانى السمات الفنية للتوابيت الخشبية ذات الهيئ -         

  2018شرفا م             

 2018-اداب بنها دكتوراة مناقشا   ملكية فى مصر فى عصر البطالمةالحاشية ال -         

 مناقشا . 2018النظام المالى فى المغرب دكتوراة الدراسات االفريقية  -        

 ا.م مناقش2018 ة الحضر اداب االسكندرية دكتوراة  المؤثرات األجنبية فى منحوتات مدين -        

 م.2018السيد المسيح فى الفن البيزنطى سياحة االسماعلية دكتوراة مناقشا   -

 م.2018الموضوعات المصورة على المرايا االتروسكية اداب عين شمس مناقشا  -

 م .2018اقواس النصر الرومانية فى واليات شمال افريقيا دكتوراة اداب المنيا مشرفا   -

االكتشافات الحديثة فى هيراكليون واالسكندرية  دكتوراة  اوانى اعداد الطعام والمائدة من خالل -

 م اداب االسكندرية .2018

تصوير المعبود حورس على جدران المعابد المصرية خالل العصرين اليونانى والرومانى اداب  -

 المنيا مناقشا .

ستير األبواب والنوافذ الوهمية بمقابر العصرين اليونانى والرومانى بمصر  اثار الفيوم ماج -

 مناقشا .

 م.2019قرية نيلوبوليس بالفيوم خالل العصر الرومانى اداب االسماعلية دكتوراة مناقشا  -

تحويل المبانى المصرية القديمة الى مبان مسيحية فى العصر الرومانى سياحة المنيا ماجستير  -

 م .2019مناقشا 

 م .2019وان مناقشا اسوان وحدود مصر الجنوبية فى العصرين البطلمى والرومانى اداب اس -

زخرفة أطر لوحات الفسيفساء الرومانية فى شمال افريقيا ماجستير اداب االسكندرية مناقشا  -

 م .2019

تصوير نيكى فى الفن اليونانى خالل العصرين االرخى والكالسيكى اداب االسكندرية مناقشا  -

 م .2019

لعربية اداب المنيا ماجستير مشرفا التأثيرات الفنية الهلينيستية والرومانية على فن الجزيرة ا -

 م .2019

البحرية –تصوير األلهة فى مقابر الواحات الغربية فى العصرين اليونانى والرومانى )الفرافرة  -

 م .2019سيوة ( سياحة المنصورة مناقشا –

م 2019مشاهد الزراعة فى مصر فى العصرين اليونانى والرومانى ماجستير اداب عين شمس  -

 مناقشا .
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 م .2019هنة والكاهنات فى الفن الرومانى دراسة اثرية اداب دمنهور ماجستير مشرفا الك -

االحوال الحضارية للقبائل الليبية فى المدن الثالث خالل العصر الرومانى دكتوراة اداب  -

 االسماعلية مناقشا .

م 2019اقشا االسلحة المقدونية البرية فى مطلع الغصر الهللينيستى ماجستير اداب االسكندرية من -

. 

النقوش والكتابات على الرخام والخشب والفخار والمخطوطات بمدينة ابو مينا ودير باويط  -

 م 2019ماجستير اداب كفر الشيخ 

التأثيرات الخارجية على عمارة مدينة دوجا بتونس خالل العصر الرومانى دكتوراة اداب  -

 م .2020االسكندرية مناقشا 

ق.م حتى نهاية  27ب البحر المتوسط فى الفن الرومانى منذ عام تصوير الحياة العسكرية فى غر -

 م .2020عصر تراجان معهد بحر متوسط اداب االسكندرية مناقشا 

م 2020المسارح فى شمال افريقيا خالل العصرين اليونانى والرومانى دكتوراة اداب المنيا  -

 مشرفا .

 م 2020ب دمياظ اسكليبيوس فى االسكندرية البطلمية ماجستير مناقشا ادا -

 م .2020مقابر الورديان بين الدراسة االثرية وضرورة الصيانة دكتوراة مناقشا اداب دمنهور  -

المبانى الترفيهية فى المدن السليوقية خالل العصرين اليونانى والرومانى ماجستير اداب المنيا  -

 م 18/7/2020مشرفا 

 م .8/2020ى اداب المنيا مناقشا مناظر الصيد فى مصر خالل العصرين اليونانى والرومان -

/ 8النخيل فى مصر الرومانية دراسة تاريخية فى ضوء الوثائق البردية دكتوراة اداب دمياط  -

 م مناقشا .2020

 م مناقشا .2020/ 9االوانى الفخارية اليونانية على شكل حيوانات ماجستير كفر الشيخ  -

م 9/2020دكتوراة كفر الشيخ مناقشا تصوير الصناعات والحرف فى مصر خالل العصر البطلمى  -

. 

 م مناقشا .2020/ 10واردات مصر التجارية فى العصر البطلمى دكتوراة دمياط  -

/ 28غطاء الوجه والرأس للمرأة فى الفنين اليونانى والرومانى ماجستير اداب عين شمس مناقشا  -

 م .10/2020

مبراطورى ماجستير دراسات افريقية المالبس النسائية الرومانية فى مصر وليبيا فى العصر اال- -

 م .22/9/2020مناقشا 

رهبنة النساء فى مصر حتى القرن السابع الميالدى معهد الدراسات القبطية اداب االسكندرية  -

 م.2020/ 10/ 31ماجستير مناقشا 

/ 15/10طرز المقابر فى الواحات الثالث سيوة والعرج والبحرين دكتوراة اداب االسكندرية مناقشا  -

 م .2020

/ 17الساللم فى معابد مصر العليا خالل العصرين اليونانى والرومانى سياحةالمنيا مناقشا ماجستير  -

 م .2020/ 11

 مناقشا دكتوراة  11/11/2020شمس  مدينة األمهدة فى العصر الرومانى "دراسة اثرية" اداب عين -

حتى االول قبل الميالد ماجستير تصوير الراقصات فى الفن اليونانى والهلينيستى من القرن الخامس  -

 م .11/2020/ 22اداب دمنهور مناقشا 
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 "Charles Beyerle"األشغال الفنية في قصر شارل بايرليأهمية  علىأضواء 
 دراسة اثرية فنية  - بالقاهرة وملحقاته بجاردن سيتي 

 
 د/ محمد حموده عبد العطيم 

 جامعة المنيا –كلية اآلداب 
 ملخص البحث:

في أوائل القرن    دتشي   واحد من أهم القصور التي تحفة معمارية وفنية نادرة و يعد قصر شارل بايرلي بك  
بحي    طراز عصر النهضة اإليطالية وقد شيده المعماري اإليطالي الشهير كارلو برامبوليني   على العشرين  

بك وانتهي من   بايرلي  الشهير شارل  المصرفي  بالقاهرة لصالح  يتكون  م و 1908عام    بنائه جاردن سيتي 
ته من الجراج ومبني الخدم ومحطة  قالح ممع    القصريشغل  القصر من بدروم ودورين وله أربع واجهات و 

 . متر مربع 3700توليد كهرباء والحديقة مساحة تبلغ 
استوردت معظم مواد البناء التي استخدمت في بناء القصر من الخارج حيث جلبت أشغال الرخام والمعادن  

 من الحديد والبرونز والبالطات الخزفية والخ من مدن إيطاليا وخاصة سينا وفلورنسا. 
كارلو  ك  ار شو  االيطالي  المعماري  من  بدءا  االيطاليين  والنحاتين  الفنانين  أشهر  القصر وزخرفته  بناء  في 

القصر وا الذي صمم  ليوبولدو ماكاري  برامبوليني  والنحات اإليطالي  الرئيسي  لفنان  الدرج  قام بعمل  الذي 
الذين قاموا  نا اإليطالية  ييس  ي وبعض من أعضاء أكاديمية الفنون الجميلة فللقصر المؤدي للطوابق العليا  

بالقصر وملحقاته وحديقته أسوار وبوابات من الحديد والبرونز مع   بعمل الجريفونات المنحوتة كما يحيط 
  ، م1908عام  من سيينا  باسكوال فرانسي  الشهير  تم عملها في ورشة اإليطالي  أشغال أخري من المعادن  

لي أوليس كانتاجالي من فلورنسا. كما استخدم خشب  طاي إل كما تم تكسية الجراج ببالطات خزفية من عمل ا
الجوز في صناعة األبواب الخشبية الداخلية للقصر، باإلضافة الي أشغال الزجاج الملون والمزخرف برسوم  

 أدمية متنوعة الذي يغطي سقف القاعة الرئيسية للمدخل وأيضا بعض النوافذ الرئيسية. 
 الكلمات الدالة:

"، خشب الجوز  Bronzo، البرونز " "Ferro Battuto a Martello"المطروق    يدحدل"، اMarbleرخام "
"Walnut  الملون الزجاج   ،""Vitraux d’Art"" شمعدان   ،Candelabra  ،"  اإليطالية النهضة  طراز 
"Italian Renaissance "  ،  و أوراق " الغار  المونوجرام  "Laurelأكاليل   ،"Monogram"  ،  زخرفة

 . "Cartoucheالخرطوش "
 لية الدراسة: كا إش

بايرلي   نفذت في قصر شارل  التي  الفنية  األشغال  وأنواع  ماهية  التعرف على  في  الدراسة  إشكالية  تتمثل 
ومصدرها األصلي وأهم الصناع الذين قاموا بهذه األعمال الفنية النادرة وتوثيقها توثيق دقيقا باتباع منهج  

 علمي صحيح. 
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 أسباب اختيار هذه الدراسة: 
يرا وجود كل هذه األشغال الفنية في مبني معماري واحد ومشاركة كل هذه الورش والصناع  كث ي  نلقد أذهل

العثور   الي  باإلضافة  الوجود،  حيز  الي  الفنية  واألشغال  األعمال  هذه  اخراج  في  الوثائق    على والفنانين 
 درة. ناال األصلية التي تزخر بالتفاصيل النادرة التي تنشر ألول مرة عن هذه األشغال الفنية

 أهمية الدراسة: 
عن   الوثائقية  المصادر  خالل  من  تفصيليا  مرة  ألول  يدرس  مهم  موضوع  علي  الضوء  الدراسة  تسلط 
األشغال الفنية التي نفذت في قصر شارل بايرلي واستطاعت الدراسة ان تقوم بتوثيق األعمال الفنية توثيقا  

صادر الوثائقية المعاصرة لها، باإلضافة الي لمل  اعلميا صحيحا مع نشر تفصيلي لهذه األشغال الفنية طبق
التعرف علي الفنانين والورش الفنية التي انتجت هذه األعمال المستوردة من إيطاليا الي مصر في مطلع  
األشغال   بعض  علي  سجلت  التي  الفنانين  توقيعات  بعض  علي  الحصول  الي  باإلضافة  العشرين  القرن 

اهن وتمثل وثيقة وسجل تاريخي وحضاري هام عن العالقات الفنية  لر ا  تالفنية وما زالت باقية حتي الوق
والتجارية واالقتصادية لمصر وإيطاليا وتؤكد علي مدي التطور الفني الذي وصلت اليه األعمال الفنية في  

 مصر آنذاك من خالل مشاركة ومساهمة االيطاليين كمعماريين وفنانين وصناع وورش فنية والخ.
 :بقةالدراسات السا 

   .(1)  الرسائل العلمية يحد إسوي إشارة ال تذكر في ال توجد أي دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع 
 المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة:

ألشغال الفنية بالقصر  المصادر الوثائقية المعاصرة التي تنشر ألول مرة فيما يتعلق با  على تعتمد الدراسة  
 النحو التالي: على الحديد والبرونز  وخاصة أشغال الرخام والمعادن من

1 - Prampolino, signor carlo (architect);  A Palace at Cairo, Egypt, the american architect, 

wednesday. february 9, 1910, vol. xcvii, no. 1781, new york, 1910. 

برامبوليني عاوهو مقال وو  المعماري كارلو  القصر والتي وصف  1910م  ثيقة مهمة ونادرة نشرها  م عن 
 ام التي نفذها في القصر وجلبها من إيطاليا عن:فيها بشكل خاص أشغال الرخ 

2 - Petrucci, f. bargagli; l’officina franci e l'arte del ferro battuto, vita d'arte: rivista mensile 

illustrata d'arte antica e moderna, v.2 (1908), publisher siena, 1908. 

فرانسي   باسكوال  ورشة  في  المعادن  أعمال  عن  نشرت  التي  الوثائقية  المصادر  أهم  المقال  هذا  ويعد 
في  بيتروشي بارجالي    م والتي نفذت أشغال المعادن في قصر شارل بايرلي ونشره1908اإليطالية في عام  

 .م1908عام في  الفنية: مجلة شهرية مصورة عن الفن القديم والحديثالحياة مجلة 

الذي وجد   فلورنسا  الشهير كانتاجالي من  للخزاف اإليطالي  نادر  توقيع  الباحث ألول مرة على  كما عثر 
 علي البالطات الخزفية التي تغطي مدخل الجراج الملحق بحديقة القصر. 
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 الصعوبات التي واجهت الباحث:
الصع لتمثلت  الفنية  األشغال  تصوير  في  الباحث  واجهت  التي  علي  لقصوبات  استحال  بالكامل حيث  ر 

، ولكن تم  أمير عربي قطري ة للقصر من الداخل ألن القصر ضمن ملكية  الباحث تصوير األشغال الفني 
الصور   بعض  الي  باإلضافة  برامبوليني  نشرها  التي  الوثائقية  المصادر  خالل صور  من  عليها  التعرف 

 الشبكة العنكبوتية. على لحديثة المنشورة ا
 : منهج الدراسة 

 سيتناول الباحث األشغال الفنية معتمدا على المنهج الوصفي والدراسة التحليلية.  
 المنهج الوصفي: 

للمصادر   طبقا  ودقيقا  شامال  وصفا  الدراسة  موضوع  بالقصر  الفنية  األشغال  كل  بوصف  الباحث  قام 
 الوثائقية المعاصرة. 

 : ةالتحليلي الدراسة
المستخد  الخام  المواد  بتحليل  الباحث  الرخام  قام  من  بالقصر  الفنية  األشغال  في  والبرونز  مة  والحديد 

الفنية   ومصطلحاتها  وتعريفاتها  المختلفة  ومسمياتها  أنواعها  وأهم  والخ  الخزفية  والبالطات  والخشب 
در  وأيضا  والفنية  الزخرفية  العناصر  تحليل  الي  باإلضافة  االيطاليين  ومصادرها  للصناع  تحليلية  اسة 

 موضوع الدراسة.  وتوقيعاتهم في القصر
 : البحثخطة 

مقدمة وأربع مباحث تتناول كل األشغال الفنية بالقصر ثم الخاتمة وأهم النتائج ثم ثبت    على تشتمل الدراسة  
   النحو التالي: على المصادر والمراجع 

 . المقدمة
 .رل بايرلي وملحقاتهأشغال الرخام بقصر شاالمبحث األول: 
 بتة بقصر شارل بايرلي وملحقاته. قولة والثامنالأشغال المعادن المبحث الثاني: 
 أشغال البالطات الخزفية بقصر شارل بايرلي وملحقاته. المبحث الثالث: 
 أشغال الخشب والجص والزجاج الملون بقصر شارل بايرلي وملحقاته. المبحث الرابع: 

 . التحليلية للعناصر الزخرفية لألشغال الفنية بالقصر الدراسةالمبحث الخامس: 
 . الخاتمة والنتائج

 والمصادر. حواشيال 
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 (:2مقدمة ونبذة تاريخية عن القصر ) 
 : موقع القصر

 شارع أحمد باشا قرشي.  10في  جاردن سيتي بالقاهرة  ي حيقع القصر في 
 : وتاريخ اإلنشاء المنشئ

  لقاهرة فيال ا  في بنى  "  sig. Beyerléالرجل الثري جدا األلماني سنيور بايرلي "أن  بيتروشي بارجالي    أشار
"inovill"   (3  )  برامبوليني  بناًء  بالقاهرة  جاردن سيتي،  حي  في كارلو  المعماري  المهندس  على تصميمات 
"architetto Carlo Prampoliniفلورنسا من  بايرلوقد    .(4)   "  فرانكفورت  ي هاجر  في  المولود   ،
"Frankfurt  الزراعية المشاريع  من  ثروته  حيث جمع  إلى مصر  بألمانيا،  اال "  المال  في  ستثماورأس  ري 

"، الذي  Credit Foncier Egyptienالد، بنك الرهونات العقارية "النهاية أصبح رئيًسا ألكبر بنك في الب 
عام   في  تأسيسه  في  في 1880شارك  إدارة  مجلس  وعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  أيًضا  وكان  م. 

هاء منه واقام فيه  االنت   سلم القصر عقبم بعد ان ت1908وتوفي في ديسمبر عام    متعددةشركات صناعية  
 م.1908 – 1907شيد القصر في الفترة من و  (.5)المنية  ثالثة أيام فقط ثم وافته

 الطراز المعماري للقصر:
في  برامبوليني  المعماري  أشار  كما  القصر  والداخلي    هتصميم  بني  طراز  الخارجي  النهضة    عصرعلى 

" ملحقات    .Italian Renaissance"   (6)اإليطالية  القصر  يضم  الحدوكان    هامن   به المحيطة  يقة  في 
 (. 7)   متر مربع 3700مساحة تبلغ  على  ومبني الخدم "الجراج"أو مرائب ال

 المبحث األول: أشغال الرخام بقصر شارل بايرلي وملحقاته:
 أوال: أشغال الرخام في ضوء وثيقة المعماري كارلو برامبوليني:  

الزخرفي السمات  اتحظى  "للقصر  ة  خليلدا ة  األلوان  نظام  ويقدم  الناتج  color schemeبأهمية خاصة،   "
من خالل المدخل الرئيسي، عن طريق درج من    رخام المستخدم تصميًما داخلًيا أكثر إرضاًء.عن إدخال ال

األعمدة    .ي يتم الوصول إلى قاعة المدخل الرئيس"  Colle di Elsa"ست درجات من الرخام األصفر من  
فة أو  األعمدة المعروضة في شر   ."Fleur de pêcheزهرة الخوخ "  رخام  منالمدخل الرئيسي"  عة  "قافي  

" "terraceتراس  البروكاتيل  رخام  من  األول  الطابق   "brocatelle marble."    السمة هو  الكبير  الدرج 
  ع من مقطو ا  درجة سلم، كل منه  74من    وهو سلم مزدوج يتكون من مسارين  الغالبة في الطابق الرئيسي. 

من   واحدة  البروكاتيل  برخام  ومزينة    " Pavonazzo Imperiale"األمبراطوري    بافوناتسو رخام  كتلة 
"Brocatello  ،"  وباتشينو"Pagaccino  ،"  ورخام سكيروس"Skyros O الرخام الذي يشكل، جنًبا إلى "

" األبيض  الرخام  مع  "biancoجنب  سيينا  من   "Sienaلألعم الزخرفية  المعالجة  واألفاريز  ركائوال  دة "  ز 
  سنيور ليوبولدو ماكاري هذا الدرج من قبل  تم بناء  و   .ب التي تحيط بالنقش الزخرفي البارز األساسي والقوال

"Signor Leopoldo Maccari" من سيينا "Siena."   " الغريفوناتgriffons  في قاعة " الكبيرة الجاثمة 
  (.8)   ي سيينان الجميلة فلفنو ية ايم من عمل أعضاء أكادالحشوات المدخل الرئيسي وأسفل 
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 ي قصر شارل بايرلي:ثانيا: دراسة تحليلية ألنواع الرخام المستخدمة ف
 (:37 - 33، 28، 7، 2-1)لوحات استخدامات الرخام بالقصر 

استخدم   وقد  بايرلي،  شارل  قصر  وتزيين  زخرفة  في  الستخدامه  إيطاليا خصيصا  مدن  من  الرخام  جلب 
ذي يتقدم المدخل الرئيسي الشمالي من الخارج وكذلك الدرج الذي يتقدم المدخل  ال  درجالالرخام األصفر في  

في األعمدة الموجودة داخل القصر    "Fleur de pêcheرخام زهرة الخوخ "  لجنوبي من الخارج، واستخدم ا
الرئيسي  المدخل  قاعة  و في   ،" تراس  أو  المعروضة في شرفة  األول من ر terraceاألعمدة  الطابق  م  خا" 

"لبر ا ماكاري   "brocatelle marbleوكاتيل  ليوبولدو  للقصر من عمل  الرئيسي  الدرج  من   وفي    والمكون 
74  " األمبراطوري  بافوناتسو  رخام  من  واحدة  كتلة  من  مقطوع  منها  كل  سلم،   Pavonazzoدرجة 

Imperiale " البروكاتيل  برخام  ومزينة   "Brocatello " وباتشينو   ،"Pagaccino "   سكيرو س  ورخام 
"Skyros O" األبيض  الرخام  مع  جنب  إلى  جنًبا  يشكل  الذي  الرخام   "biancoال سيينا  من  معالجة  " 

والقوالب الطابق  الزخرفية لألعمدة والركائز واألفاريز  الرئيسي في  المدخل  قاعة  الرخام في  . كما استخدم 
ريفونات من الرخام  الجام  خدالثاني بنفس تفاصيله السابقة في الدور األول. وفي العناصر الزخرفية تم است 

ا كما  الغار،  واكاليل  واوراق  الخراطيش  زخرفة  الي  المدخل  باإلضافة  قاعة  أرضية  في  الرخام  ستخدم 
والثاني. األول  الدورين  في  تدل    الرئيسي  بايرلي  شارل  قصر  في  تمت  التي  الرخام  مدي    على وأشغال 

لب أنواع نادرة ومختلفة ومتنوعة من  ل جخالن  العظمة والثراء الفاحش الذي كان يتمتع به شارل بايرلي م 
 النحو التالي: على بناء القصر وذلك  الرخام الستخدامها في 

 : "casole d’elsaكولي دي إلسا "[ الرخام األصفر رخام 1]
" بلدة  colle di val d’elsaأو مدينة كولي دي فال دي إلسا " :  "casole d’elsaكولي دي إلسا "رخام  

ا سيينا  في  "(  9) ية  طال إليتقع  األصفر  الرخام  ليوبولدو  marmo gialloتنتج  النحات  بلدة  أيضا  وهي   "
( وتتميز سيينا بإنتاج الرخام اإليطالي المتنوع ذو أرضية صفراء مع  10) "  maccari leopoldoي " ماكار 

 (11" التابعة لها. ) Montarentiعروق أرجوانية عميقة يستخرج من محاجر سيينا ومونتارتي "
 ":  Fleur de Pecherأو " "Fleur de pêche"خوخ ال رة زه خام[ ر2]

(  12ولكن يسوده عالمات بلون الخوخ )   ،ة بيضاء ويشبه الرخام البنفسجي هو رخام إيطالي مبطن ذو أرضي

يعتبر رخام زهرة الخوخ من أجمل أنواع الرخام وتم العثور علي الرخامي األصلي لزهرة الخوخ في آسيا  

" اإليطالية في الثمانينات من القرن التاسع  Seravezzaشافه في سيرافزا "اكتتم  ذي  الصغري والرخام ال

 (13ستعار االسم علي الرغم من عدم وجود تشابه كبير بين االثنين ) عشر ا

 :  "brocatelle marble" رخام البروكاتيل[ 3]
مضغوط، ولونه  ة و غايلل  هو رخام جميل للغاية ويستخدم بكثرة في الديكورات الداخلية، جسم الحجر رقيق

ذلك فهو ملون ومنقوش بواسطة    على وة  أصفر فاتح، تجتازه عروق غير منتظمة وبقع حمراء باهتة.  عال
"  jura "، يذكر أن مصدره هو جورا "white crystalline calciteبقع من الكالسيت األبيض البلوري "

 .(14)   في جنوب فرنسا
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 ":  Pavonazzo Imperiale"األمبراطوري   بافوناتسو[ رخام  4]
، يستخرج من محاجر عميقةوعروق أرجوانية  "كريمي"  رخام إيطالي متنوع ذو أرضية صفراء قشدية  

يوجد رخام  Carraraكارارا " الجودة  بافوناتسو"،  متغير من حيث  لذا فهو  المحاجر  تجاويف  يعود  في   ،

الباردة،   كرارا  رخام  كتل  انكماش  الي  به  الموجودة  التجزيعات  حواف  قشالوسبب  على  تحدث  التي  وق 
، وتتطلب أن تكون  التجزيعات   وطول خط لذلك فهي عرضة للكسر على ط  ،الرخام مملوءة بأكاسيد معدنية

الضرورة. عند  "  ضيقة  منزل  مدخل  في  وجد  ما  الرخام  من  النوع  هذا  أمثلة  أهم   Indemnityومن 

House, Old Broad Street, E.G ( 15" بانجلترا ) 

 : " Brocatello" بروكاتيلو[ رخام  5]

 (. 16: كلمة إيطالية تعبر عن الرخام المكسور والمتنوع. ) "Brocatelloكلمة "

   :"pagaccinoباتشينو " رخام  [6]
محجر للحجر الجيري والرخام في مدينة سيينا اإليطالية  هو اسم مأخوذ من    :" pagaccinoباتشينو "رخام  

 .(17)  صفرويقع بالقرب من نهر باتشينو وينتج أيضا الرخام األ 
   :"skyros"  سكيروس [ رخام7]

في جزيرة سكيروس  skyros"رخام   المحفور  للرخام  اسم وصفي   " "island of skyros  "  ايجا بحر  في 
"aegean sea  في حين أن أرضية رخام "skyros    صبغة كريمية "لو أو  عادة ما تكون ذاتcreamy 

tint تكو ما  غالًبا  كبير،  بشكل  تختلف  العالمات  فإن  كتل رخام  "،  الي  س  و ير سكن  مقسمة  وهي  سليمة، 
ويعطي هذا الرخام كتلة رائعة من التلوين    مًعا. أربعة أنواع وتقدم األنواع تناقضات متناغمة عند استخدامها  

ما   غالبا  آخر،  زخرفي  وسط  أي  من  يقترب  لم  الشفافية  من  مظهر  مع  البني،  إلى  القرمزي  اللون  من 
 . (18) يةلجدران الداخليستخدم رخام اسكروس في تبطين ا

 :  "bianco" بيانكو  [ الرخام األبيض 8]
"،  White Pureأو األبيض النقي "  "bianco"ويعرف باسم    لي هو نوع من أنواع الرخام الكارارا اإليطا

 (.19)  بحاويستخدم في الغالب ألعمال التماثيل والمذرصاصي،  وهو ذو نسيج ناعم للغاية ولونه ابيض

 :  صر شارل بايرلي وملحقاتهنقولة والثابتة بقالمالمعادن ال أشغالمبحث الثاني: 
وا  المنقولة  المعادن  أشغال  دراسة  وثيقة  أوال:  ضوء  في  بايرلي  شارل  بقصر  باسكوالي  لثابتة  ورشة 

    :م1908عام  "Pasquale Franci di Sienaفرانسي "
فرانسي في    مالأع  ديد المطاوع ورشة عمل فرانسي وفن الحنشر بيتروشي بارجالي في مقاله الوثائقي عن  

ووصفها   بايرلي  شارل  التالي:    على قصر  فران النحو  باسكوال  أحفاد  "يواصل  "  Pasquale Franciسي 
" اإليطالية وتمجده في اإلرادة والقوة، Lessonaالشباب الثالثة، من ذلك الرجل الذي تذكره بلدة ليسونا " 

عمل جدهم الذي توفي قبل بضعة  عزيمة و ة و رادأنشأتها إ   والسيطرة على الحديد وثنيه في نفس الورشة التي 
عام    أشهر. عام    م1848منذ  ستم  1908وحتى  حلم  هناك  نحو  تصعد  المكثف  العمل  من  عاًما  ون 

الشوارع    الجمال. ومصابيح  واألسرة،  السيوف  القوطية"بعد  اإلنارة"  روما  "أعمدة  في  إيطاليا  بنك  وبوابة   ،
"Banca d' Italia  والثريات  ،" " ثم  lampadari orientaliالشرقية  فلورنسا؛  في  الروسية  للكنيسة   "

للسيد  م هو  1908عمل هذا العام عام    وأخر"  sig. Zoncasانية للسيد زونكاس "الكهربائية، البوابة اليون 
أراد عماًل أكثر فخامة من عمل ورشة فرانسي  الذي    " في القاهرة. sig. Beyerléاأللماني سنيور بايرلي "

ci""Fran  (20)  نافي سيي.   
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ًء على تصميمات المهندس  " في القاهرة في جاردن سيتي، بناvillinoبنى هذا الرجل الثري جدا فيال "وقد  
نسختها  " من فلورنسا، الذي صمم أيًضا األعمال التي  Carlo Prampolini المعماري كارلو برامبوليني " 

ن بين أكثر األعمال  مال هي مألعهذه ا  ى القاهرة قامت بهذه األعمال وأرسلتها بالفعل إلو   فرانسي ورشة  
ال ورش  أخرجته  ما  وأجمل  لإلعجاب  "إثارة  المطروق  المطاوع  "  ferro battuto a martelloحديد 

من وتتكون  الدرابزين  :  اإليطالية  من  مترا  وثالثين  مائة  من  بسور  تتصل  للدخول    حائط   يعلو بوابتين 
" و   ،"أسمنتي" حديديين  زجاporte in ferroبابين  بنوافذ  "   جية"  أو  وشرفة  .  "vetrate a coloriملونة 

 . (21) " أخرى pezzi minori" وقطع ثانوية "alconata per hallebللصالة "درابزين بلكونة 
 (:32 - 1ثانيا: وصف أشغال المعادن في قصر شارل بايرلي )لوحات 

 :(8 - 6، 2، 1]ا[ أبواب مداخل القصر الحديدية )لوحات 
 بواب:تصميم األ 

طالية من الوردة اإليطالية  النهضة اإلي طراز    على معماري كارلو برامبوليني  ه المداخل الهذ  وضع تصميم
 la ghirlandella settecentesca"  من القرن الثامن عشرالفرنسي  مع إكليل "الزهور"  رباعية البتالت  

francese"  ة دائرية  افذلداخل والعلوي نوقد صمم الباب علي مستويين السفلي جزء من مصراعين يفتح ل
صميمه لهذا الباب في وثيقته عن المبني التي نشرها في  ثابتة مغشية بالزجاج الملون وقد نشر برامبوليني ت 

   .(6مجلة المعماري األمريكي )لوحة 
باسكوال   ورشة  في  المداخل  هذه  تصميم  نشر  1908عام  فرانسي  ونفذ  وقد  لها  فرانسي  م  كاملة  صورة 

 بوليني.  اري كارلو برام( وأكد أنها من تصميم المعم6ذا التاريخ )لوحة ي هيم برامبوليني ف مطابقة لتصم 
 وصف المداخل: 

الحديد  من  مدخلين  "  للقصر  المطروق  الواجهة    " ferro battuto a martelloالمطاوع  في  أحدهما 
عين  صرا دخل يغلق عليه م الجنوبية واآلخر في الواجهة الشمالية الرئيسية ولهما تصميم واحد متماثل وكل م

الحديد.   دا  ويتكون كلمن  نافذة  يتوجهما  بالزجاج  باب من مصراعين  الباب  الملون  ئرية مغشية  وزخرف 
ب عشر  البالكامل  الخامس  القرن  في  البتالت  رباعية  اإليطالية  النهضة  وردة  عصر  طراز  غرار  علي 

اب في الوسط،  البي يزخرف مصراعي  اإليطالية تحيط كإطار كامل حول الباب مع أكليل الزهور الفرنس
خرط  الدائرية  النافذة  أسفل  المدخل  فتحة  و وش  ويعلو  الغار  بأوراق  حرفين  محاط  من  مونوجرام  يتوسطه 

"CS  وقد تم تعديل    ، سراج الدين شاهين باشاالثاني للقصر  " وهي تعني الحرفين األولين من اسم المالك
المونوجرام األصلي كا المونوجرام حيث أن  "هذا  الحرفين األولين من اسم  ي تع وه  "CBن عبارة عن  ني 

 . "Charles Beyerle"للقصر السيد شارل بايرلي   المالك األصلي المالك األول 
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 (: 5 - 1[ الشمعدانات البرونزية التي تتقدم الواجهة الشمالية الرئيسية )لوحات 2]
 تصميم الشمعدانات:  

الرئ  الدرج  أن  برامبوليني  المعماري  الشمالي  أشار  للمدخل  بمحايسي  الشمعدانات  ط  من  إثنين 
"candelabraمن جيًدا  المصممان  الصلب،   "  أن  البرونز  أشار  والشمعدانات    كما  بالبرونز  الزخرفة 
"candelabra  ،الدرج في  الكبيرة  مع"  المعالجة    القوالبمعظم    تشكل  من  مهًما  جزًءا  والتصميم،  الفنية 

  stately hall"  (22.)فخمة "لاالمدخل الرئيسي قاعة لالزخرفية 
لوقد   تصميمه  ضمن  للشمعدانات  تصميم  برامبوليني  )عرض  الرئيسية  الشمالية  وقد  (3  لوحةلواجهة   .

تتشابه   حيث  القصر  عمارة  طراز  مع  لتتواكب  اإليطالية  النهضة  عصر  طراز  علي  برامبوليني  صممها 
بايرلي التي صممها المعماري االي  مع شمعدانات  ني  طالي كارلو برامبولي تصاميم شمعدانات قصر شارل 

" لبريشيانو  Osterkerzenleuchterعدان عيد الفصح "البندقية في عصر النهضة اإليطالية وخاصة شم 
"Bresciano  الجروتسك وقناع  الكباش  رؤوس  أشكال  في  بايرلي  شمعدان  مع  تشابه  حيث  بالبندقية   "

مبوليني نسخه بالكامل في براوش والخ كما لو كان  ومخالب األسود وأوراق األكانتس واوراق الغار والخرط 
( الخارجية  القصر  ت(.  23شمعدانات  الشمعدانات  هذه  للمدخل  وما زالت  الرئيسي  الدرج  جانبي  وجد علي 

الراهن   الوقت  حتي  الشمالي  علي  الرئيسي  كل  تستند  تحمل  بارزة  حجرية  تقاسيم  ذات  كبيرتين  دعامتين 
  .دعامة فوقها شمعدان برونزي 

 شمعدانات: ال  وصف
ي كل ركن ورقة األكانتس تنتهي  كز علي أربعة أرجل علي شكل مخالب أسد يعلوها فمعدان ترت الشقاعدة  

بين الكبشين خرطوش مصمت ويربط بين رأسي الكباش أوراق الغار ثم   برأس كبش وبصدر كل واجهة 
 .يتوج الكبشي أفريز من البيضة والسهم
ة مزخرفة بأوراق األكانتس تخرج متدلية من  ربععلي رؤوس الكباش األ المستوي الثاني من مزهرية محمولة  

المستوي الثالث من  .  ا أقنعة جروتسك مربوطة مع بعضها البعض بشريط من أوراق الغار المزهرية يعلوه
مستوي الرابع  . مزهرية أخري مزخرفة بأوراق األكانتس المنحوتة نحتا بارزا متوجة بشريط من حبات المسبح

بدن   بشمن  متوج  المسبحة  ريطأسطواني مصمت  حبات  من  .  من  قطرا  أقل  بدن  من  الخامس  المستوي 
ثم المستوي السادس ويتكون من بدن أسطواني  .  ستوي الرابع وأيضا مزخرف بشريط من حبات المسبحةالم

حمل  مصمت أقل قطرا من المستويات التي أسفله يعلوه اناء يخرج منه أوراق األكانتس متدلية بارزة كان ي 
الصغيرة داخل    كما وجدت بعض الشمعدانات   ة عن مصباح علي هيئة كرة بيضاء.بار فوق أداة اإلضاءة ع

 (.29صالة السلم في الدور الثاني )لوحة 
 (: 24 - 9، 1[ األسوار والبوابات )لوحات 3]

 تصميم األسوار:  
ة  وردفي قوام الزخرفة من ال  صمم برامبوليني األسوار والبوابات علي غرار النهضة اإليطالية وتمثل ذلك

 . ل الزهور الفرنسي من القرن الثامن عشراإليطالية رباعية البتالت المميزة لعصر النهضة مع أكلي
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هذا باإلضافة الي زخرفة البوابات بخراطيش تحمل مونوجرامات باسم مالك المنزل، باإلضافة الي زخرفة  
 .  ناتالي زخرفة الجريفو  ضافةباإل   أكاليل الغار وحبات المسبحة وروقة األكانتس

 وصف األسوار الخارجية المحيطة بالقصر وملحقاته: 
عام  األسو  فرانسي  باسكوال  عمل  من  هي  من  1908ار  أجزاء  عدا  الجهات  جميع  من  بالقصر  تحيط  م 

من مائة وثالثين  وتتكون األسوار    الجهة الجنوبية التي يوجد بها سور من األسمنت في الناحية الجنوبية.
لبرونز مطلي  وا  "ferro battuto a martelloالحديد المطاوع المطروق "ن  ع مالمصنو ا من الدرابزين،  متر 

باللون الرمادي ويتكون من قوائم رأسية حلزونية ومصمتة تنتهي بقمم مستدقة ويحيط به من أسفل أفريز  
موزع بشكل  ر الفرنسي. و مزخرف بوردة إيطالية رباعية البتالت ومن أعلي يحيط به أفريز من أكليل الزهو 

المقت العقد " borchieترصيع " صد وذوق في  "anelli"" والحلقات  nodi" في  ".  boccioli" وبراعم الزهور 
" وهذا البرونز ال يضيع وال يقطع الخطوط الرئيسية، بل  pennacchiفي األعمدة " و "، fregiفي األفاريز "و 

 مادي. يجعل الحديد أجمل والذي يهيمن دائًما باللون الر 
 الخارجية: ار وصف بوابات األسو 

واألخرى في الجهة الشرقية، وهما بوابتان متشابهتان تتكون    يتخلل السور بوابتين واحدة في الجهة الغربية
مصراعين من الحديد المطاوع المطروق مع البرونز وكل مصراع يتكون من حشوة مستطيلة    كل بوابة من:

ثم قوائم رأسية مصمتة وحلزونية تنتهي في  ت  اإليطالية رباعية البتالفي األسفل يعلوها أفريز من الوردة  
من أكليل الزهور الفرنسي ثم قوائم رأسية مصمتة وحلزونية تنتهي بأفريز من الوردة اإليطالية  الوسط بأفريز 

ين  يتوج مصراعي الباب من أعلي في الوسط زخرفة الدرع يحمل مونوجرام وعلي جانبيه اثن رباعية البتالت.
ريفون األيمن في الباب  ة ذات رؤوس متدابرة يمسك كل منهما بورقة األكانتس والجابلمن الجريفونات المتق

البوابة    .الغربي بعض أجزاء منه مفقودة ويحتاج لترميم والباب الشرقي محتفظ بكل عناصره كاملة ويحد 
ة  سبح انتس والغار وحبات الم عمودين كبيرين زخرف كل منهما بخشخانات رأسية في األسفل وأوراق األك

ابات الكبيرة بأعمدة برونزية أو قمم مستدقة برونزية  تنتهي األعمدة التي تدعم البو وثمار الفاكهة من أعلي.  
"pennacchi di bronzo" تحتضن المصابيح الكهربائية "lampade elettriche  ومن السهل تخيل ،"

النقاط تلك  عليه  تكون  أن  يمكن  الذي  التألق  الملتوية    مدى  الشمس  وا"المسامير"  أشعة  تحت  لحادة، 
 . ابيح القوسية التي تضيء تلك الليالي بال غيوم على الدواماإلفريقية والومضات العمياء للمص

   [ قطع ثانوية من الشرفات والمزاريب والخ:4]
 ":  CHÉNEAUالمزاريب " 

ن او  طيي قناة من الحجر او ال" هو االسم الذي يطلق علchenai" او "  Chenalالتي تسمي أيضا "  
مياه من مرتفع او من اعلي الي اسفل من خالل  بصرف الالخشب او المعدن في اعلي المبني التي تقوم  

منحدرات لطيفة الي طرف الطريق "فيما يعرف بالمزراب" وكانت عبارة عن قناة تفتح في الدرابزين الذي 
المزا وقد عرفت  العليا،  او االسطح  الطوابق  اليتوج  العصور  اثار  كانت  قد ريب من  أثينا  معابد  يمة، وفي 

  (.24كما عرفت أيضا في االثار الرومانية )  المزاريب من الحجر او الرخام
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يوجد في كل ركن من أركان الواجهتين الجانبيتين "مزراب" عبارة عن ماسورة معدنية من الحديد والبرونز  
معدني ذات  الرئيسي بتاج    يش أسفل الكورن   وتبدأ د  أس  رأسقناع ل البدروم على شكل فوهة لها    عند   تنتهي 

ليني علي غرار النهضة اإليطالية وخاصة في شكل الفوهة علي هيئة  وصممها برامبو خشخانات رأسية.   
الشرقية   الواجهة  في  توجد  السابق  الشكل  بنفس  المعدنية  المزاريب  من  أثنين  وجد  كما  أسد.  رأس  قناع 

المياه وما زالت  للجراج الملحق بحديقة القصر ل حالتها األصلية في الواجهة الشرقية    على قية  باتصريف 
 (.25 - 24وحات حتي اآلن )ل

 صالة الدور الثاني: شرفة درابزين  
والبرونز صممه  ووه المطروق  الحديد  من  ونفذته  درابزين  برامبوليني  عام    أيضا  فرانسي  م 1908ورشة 

)لوحات   التاريخ  هذا  في  لها  نادرة  باقي28  -  27وعرضت صورة  زالت  وما  حالتها  ة  (  علي  اآلن  الي 
أيضا مصمة علي غرار النهضة اإليطالية قوم زخرفتها صفوف صغيرة من البواكي النصف    األصلية وهي 

 دائرية المرتكزة علي دعامات تشكل فيما بينها أشكال بيضاوية.   
 أشغال معدنية ثانوية: 

بهو صالة السلم في الدور  ي  منها ثريا من البرونز فوجدت عدة أشغال معدنية ثانوية من عمل فرانسي  
)لوحة  29)لوحة  الثاني   المفرغة  البدروم  نوافذ  تغشيات  وكذلك  )لوحة  45(  الخدم  لسلم  درابزين  وكذلك   )

( من الحديد ويتكون من قوائم رأسية وحاجز لليد. باإلضافة الي بوابة صغيرة لم أتمكن من االستدالل  30
معال  وضوح  لعدم  ورشةعليها  وثيقة  خالل  من  عرض ب  مها  والتي  القصر  عن  فرنسي  مجرد  اسكوال  ت 

 (. 26تفاصيل من هذه البوابة )لوحة 
 : "American radiators" المشعات األمريكية 

  مثبتة في الحائط وأنها  للتدفئة والماء الساخن  في القصر  المشعات األمريكية  أشار برامبوليني الي استخدام  
  المشعات و   ، بأمريكال شركة المشعات األمريكية  عمن  عمل فرانسي بل هي موالمشعات ليست من    (.25)

 Americanللحماية من البرد، تنتجها شركة المشعات االمريكية " ( تستخدم  32  -  31)لوحات  االمريكية  
radiator company  " مقرها شيكاغو، وتستخدم المشعات االمريكية للتدفئة بشكل متزايد باستمرار في  و

ا والمباالمكاتب  الحديثة  و لفخمة  العامة  أمريكا ني  في  المساكن  من  األفضل  أفضل    الفئة  بها  يهتم  والتي 
مهندسي التدفئة وتشهد ببراعة علي النتائج البليغة لهذه التدفئة كما في العديد من مباني شيكاغو مثل بنك  

امة  "، مكتبة شيكاغو العstewart buildingمباني استوارت "  "، Illinois bankإلينوي لالئتمان واالدخار "
"chicago public library " نيوبيري "newberry library"، مكتبية   marshall"، مبني مارشال فيلد 

field building " مباني جامعة شيكاغو ،"chicago university buildings  متحف فيلد كولومبيان ،"
"field columbian museum شيكاغو في  األخرى  المباني  ومئات  برامبو   .(26)   "  أخفي  هذه  وقد  ليني 
   ."écrans" من الزخرفة الخشبية تسمي اكرانمشعات بمعالجات ال
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 ثالثا: الدراسة التحليلية ألشغال المعادن المنقولة والثابتة في قصر شارل بايرلي: 
 ": Pasquale Fbanciنسي "ا ترجمة الحداد باسكوال فر [ 1]

كرة  ا. ترك في سن مب صبًيا فقيرً لده  م. كان وا1821بريل  أ  21" في سيينا في  Pasquale Franciولد "
( حداًدا  العمل  فيها  بدأ  التي  األيتام  دار  ودخل  والديه،  في (27دون   .  " ماجري    officina delورشة 

Magri.الفن، وميز    "، وهي واحدة من الورش األكثر أهمية وقيمة في مهنته في ذلك الوقت تعلم  هناك 
مات معلمه، وفي  ،  ملاجتهاده في الع   يًضا من أجلليس فقط لذكائه، ولكن أنفسه بين العمال اآلخرين  

األيتام دار  ترك  عشرة  العام   ذهبو   .(28)  الثامنة  نفس  القراءة    في  لتعلم  المدرسة  إلى  نفسه،  من  بدافع 
والكتابة. ومنذ ذلك الحين، بدأت حياته في عمله الدؤوب الذي، عبر العديد من المصاعب والعقبات التي  

بقوة  يت  دائًما  عليها  راسخةغلب  بالصالح  إرادة  التي   ومليئة  والراحة  الالئق  االزدهار  إلى  قاده  والخير، 
وكان عليه أن يعتمد علي نفسه وقوته    (.29)   ي البداية عمل بمفرده ثم اتصل بمتعاونين آخرين، فيستحقها

فقط. بها  ويثق  لتول  الخاصة،  اإلطالق  على  المال  رأس  إلى  يفتقر  كان  مفيد  لكنه  عمل  أو  وظائف  ي 
عندما تم إنشاء الحرس المدني ألول مرة في توسكانا، مع القليل من    م،1848و   1847مي  في عا   فرده.بم 

للجنود   السيوف  في صنع  الخاص"  "لحسابه  بمفرده  بدأ  اإلعارة،  سبيل  يجده على  أن  يمكن  الذي  المال 
الفوالذ، وتلقى ع التي أحبوها لشكل ودرجة حرارة  العموالت ذات  المواطنين.  الفور  هذا    (.30)  الصلة.لى 

أنه   األولى.يعني  ومدخراته  األولى  أرباحه  تحقيق  في  على   بدأ  الحديد  من  المصنوعة  األسرة  أصبحت 
تغزو   أن  كادت جنوة  الخشب.  المبنية من  بتلك  الحقا  استبدالها  تم  واالناقة،  الراحة  أجل  ومن  الموضة، 

األ  تلك  وجعلت  الجديدة،  الصناعة  وواسعاحتكار  كبيرة  تجارة  و سرة  النطاق،  فر ة  باسكوال  هذا  أحب  انسي 
فدرس واشترى سر التلميع أو التأطير وبدأ أيًضا بمبادئ متواضعة    النوع من العمل، ووجه كل انتباهه إليه. 

أنواع مختلفة  وبعدها بدأ ببناء  م  1948عام  في    (.31)   لصنع أسرة حديدية مماثلة لتلك الموجودة في جنوة
كانت  و (.  32)   عمال في الحديد المطاوع نفذ أول هذه األ م،  1851  عامفي  و من نفس المعدن.    ثمن االثا 

للغاية لدرجة أن األسرة التي بناها فرانسي سرعان  ( ناجحة  26في األسرة الحديدية )لوحة  محاولته ناجحة  
من جميع  من ورشته كل عام،    2000التي تم سحبها من جنوة. اآلن يخرج حوالي    ة ما حلت محل األسر 

المتواضعة إلى تلك التي يتم استدعاء الرسامين المحليين    لمخصصة للعائالت م، من تلك االنوعية والحج
لهذا السبب ازدادت أهمية ورش العمل الخاصة به    الموهوبين عليها لرسم األشكال والزخارف بعمل رائع. 

اء األسرة  ا هناك، ويعملون في بن من حيث كمية العمل وعدد األشخاص الذين يجدون عماًل صادًقا ومريحً 
أجود منتجات هذا    جز واألثاث واألدوات من جميع األنواع. وجميعها من الحديد المطاوع. البوابات والحواو 

لذلك ظلت ورشة العمل البدائية حريصة    المعمل ال يخرج من المحافظة فحسب، بل يباع في مصر أيًضا. 
العمل. زيادة  ل  على  النطوتحولت  واسع  الحدمصنع  ألعمال  بأش اق  ميد،  باكال وصفات  للغاية  سم  تنوعة 

" الحديدي  لألثاث  فرانسي  باسكوال    " Fabbrica di mobili in ferro di Pasquale Franciمصنع 
(33)  . 
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اكسبت ورشته شهرة كبيرة بسبب قيمتها الجوهرية وألن تلك التقاليد الرائعة للفن السيني تستمر، والتي  وقد  
مئة عامل، وتمكنت ورشته من    ، وصل عماله إلى له المتزايدد للغاية بتوجيهاته وعمتظهر منها بشكل جي

تقدير رائعة.  المهمة، وحصل على شهادات  الوطنية واألجنبية  المعارض  في    المشاركة بشرف في جميع 
ه  م، كان قادًرا على االحتفال رسمًيا، بالذكرى الخمسين لتأسيس ورشة العمل التي أنشأها نشاط1895عام  

 (.34الجريء والمثابر ) 
 قصر: في ال م المعادن [ استخدا 2]

الحديد   من  المعادن  أشغال  "استخدمت  المطروق  في    " ferro battuto a martelloالمطاوع  والبرونز 
القصر في األسوار والبوابات الخارجية المحيطة بحديقة القصر وملحقاته من جميع الجهات من الخارج  

ية، كما استخدمت المعادن في  في الجهة الشرق  ية والثانيةإحداهما في الجهة الغرب وعددها بوابتين متماثلتين  
استخدمت   كما  الجنوبي،  والمدخل  الشمالي  المدخل  في  متماثلين  بابين  وعددهما  القصر  دخول  أبواب 
المدخل   يتقدم  الذي  الدرج  جانبي  علي  توجد  التي  الخارجية  الكبيرة  الشمعدانات  في  المعدنية  األشغال 

وجد في بهو الدرج الرئيسي في الدور الثاني، كما  شمعدانات التي تج، وكذلك الرئيسي الشمالي من الخار ال
استخدمت أشغال المعادن في الدرابزينات أو الشرافات التي تحيط ببهو سقف قاعة المدخل الرئيسي في 

الثاني. تو   الدور  والتي  المياه  تصريف  مزاريب  في  المعادن  أشغال  استخدمت  وأركان  كما  زوايا  في  جد 
الغربية، كما توجد المزاريب بالواجهة الشرقية للجراج الملحق بحديقة القصر،  لية والجنوبية و اجهات الشماالو 

باإلضافة الي بعض قطع ثانوية منها بوابة صغيرة أشار اليها بيتروشي بارجالي في وثيقته ونشر تفاصيل  
ك ألنها  استدل عليها وذلم استطع أن  لها شكلها كامال ولذا ل( ولم يحدد لنا موقعها او ينشر  26لها )لوحة  

من المحتمل أن تكون اندثرت أو موجودة في أحدي وحدات القصر الداخلية التي لم أتوصل اليها أو ربما  
بالقصر او غيره. كما استخدمت الدرابزينات المعدنية لتحيط بدرج   كانت تغلق علي االسطبالت الملحقة 

ت األمريكية التي استخدمت  لمعادن في المشعا شغال ا جدت أكما و   (.30لداخل )لوحة  مبني الخدم من ا
 (. 32 - 31ولكنها ليست من عمل فرانسي بل من عمل شركة المشعات االمريكية )لوحات  ،القصرفي 

 [ التصميم العام ألشغال المعادن في قصر شارل بايرلي على غرار النهضة اإليطالية: 3]
  . ورشة فرانسي   هات لتي نسخألعمال اأيًضا ا  الذي صممهو    مهندس القصربرامبوليني  المهندس المعماري  

بناءا على تصاميمه وقد صممها برامبوليني علي غرار النهضة اإليطالية التي   وأرسلتها بالفعل إلى القاهرة
ال فرانسي  في وثيقته عن أشغال باسكو   بيتروشي بارجالي هي الطراز الرئيسي لعمارة القصر وهذا ما أكده  

ل عام جذاب والوردة اإليطالية في القرن الخامس عشر  التصميم بشكر أن  القصر حيث ذك المعدنية في  
"rosetta quattrocentesca italiana  الثامن القرن  الفرنسي من  " تسير بشكل جيد مع إكليل الزهور 

" الزخ  (24  -  6)لوحات    "la ghirlandella settecentesca franceseعشر  الحديومع  ثة  ارف 
يل، وعلى الرغم من أن لها "نوعها" الخاص، إال أنها تعطي  عن أي من التفاص  يتم التغاضي   األخرى؛ ال 

 .(35)  التوازن للخط العام للعمل
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 م: 1908باسكوال فرانسي والدمج بين الحديد والبرونز في أشغال المعادن في قصر بايرلي عام  
باي  خصوصية وميزة   أنبيتروشي بارجالي  أشار     ، تكمن في مزيجاه، بل حداثت رلأشغال المعادن بقصر 

ُيعتقد حتى    أجري بشجاعة أنهما لهما طابع غير متوافق تقريًبا هما: الحديد    م1908عام  لمعدنيين كان 
نسي كانوا قادرين على إيجاد االنسجام التام من خالل تخصيص البرونز المصهور  افر ورشة لكن  والبرونز.

من الحديد تتشبث بألفي كيلوغرام  لف كيلوغرام ون أثالث وهناك.  ديد المطاوع المطروق هنا إلثراء وتزيين الح
 Ditta Tortolini eمن البرونز الالمع، مصبوبا ومحفورا "ومنحوتا" من قبل شركة تورتوليني وفيسولي "

Fiesoliفلورنسا في   "   (36)   " الترصيع  في  وذوق  مقتصد  بشكل  "borchieالموزعة  العقد  في   "dino  "
" و anelliوالحلقات  الزهوربرا "  في  boccioli"  عم   ."" " fregiاألفاريز  األعمدة  في   ،"pennacchi  وهذا  "

باللون   أيًضا  دائًما  يهيمن  والذي  أجمل  الحديد  يجعل  بل  الرئيسية،  الخطوط  يقطع  وال  يضيع  ال  البرونز 
 pennacchiو قمم مستدقة برونزية "تنتهي األعمدة التي تدعم البوابات الكبيرة بأعمدة برونزية أ  الرمادي

di bronzoال تحتضن   "" الكهربائية  التألق    ،"lampade elettricheمصابيح  مدى  تخيل  السهل  ومن 
الذي يمكن أن تكون عليه تلك النقاط "المسامير" الملتوية والحادة، تحت أشعة الشمس اإلفريقية والومضات  

 .(37) ميالي بال غيوم على الدواالعمياء للمصابيح القوسية التي تضيء تلك الل
 م في أشغال المعادن في القصر: [ اللون المستخد 4]

بارجالي    أشار الذي  بيتروشي  اللون  هو  يهيمن  أن  القصر  في  المستخدمة  المعادن  أشغال  اللون على 
باستثناء    .(38)   الرمادي الموجودة  المعادن  أشغال  كل  في  اآلن  الي  واضحا  زال  ال  الذي  اللون  وهو 
الرئيسي حيث تم طالؤها باللون األصفر في فترة  تي تتقدم المدخل  ( ال5  -  4دانات البرونزية )لوحة  الشمع

زال هذا  ( الموجودة في القصر. وما  25  -  24الحقة باإلضافة كذلك الي كل المزاريب المعدنية )لوحات  
 حالته األصلية في معظم أشغال المعادن الباقية في القصر.   على اللون باقيا 

 عادن بقصر بايرلي:المستخدمة في أشغال الم[ كمية الحديد والبرونز 5]
الالمع،  أن  بيتروشي بارجالي    أشار البرونز  كيلوغرام من  بألفي  تتشبث  الحديد  ألف كيلوغرام من  ثالثون 

هذه الكمية الضخمة هي التي استخدمت في أشغال المعادن بقصر شارل  (  39) "ومنحوتا"    مصبوبا ومحفورا
 Dittaتورتوليني وفيسولي "من قبل شركة  فرانسي مع صهر البرونز    ملها في ورشة باسكوالع   تمبايرلي  

Tortolini e Fiesoliفي فلورنسا " . 
 : ملحقاتهشارل بايرلي و  صر أشغال البالطات الخزفية بقالمبحث الثالث: 

 أوال: استخدامات البالطات الخزفية في القصر: 
الوصول اليها اال من  لم أتمكن من  ولكن   بايرلي ستخدمت في قصر ا  يةمما ال شك فيه أن البالطات الخزف

طات  حيث وجدت علي جانبي مدخل الجراج الرئيسي وهذه البال خالل بقاياها الموجودة في واجهة الجراج  
تي كانت مثبتة  الخزفية كانت مثبته علي بالطات أسمنتية سقط بعض منها وظهرت البالطات االسمنتية ال

وعليها   اإليطالعليها  باللغة  "ل  ية توقيع  ونصها  الخزفية  البالطات  صانع    . "Cantagalli Frenzeورشة 
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  " Ulisse Cantagalli"مكتوب باتجاه معكوس ومقلوب وهي تدل علي اسم الصانع وهو أوليس كانتاجالي  
 (.42 - 41، 39  – 38فلورنسا )لوحات بالذي قام بصناعة هذه البالطات  

 وصف البالطات: 
يقته في الجهة الجنوبية الشرقية، ويتكون الجراج من دور  ملحق بحد القصر الات في جراج  وجدت البالط 

الشمالي الواجهة  هي  الرئيسية  والواجهة  منتظم،  تخطيط غير  وله  أرضي  باب خشبي  واحد  عليها  يغلق  ة 
الي اآلن باقية  ما زالت  يكتنف جوانبه بالطات خزفية  قط بعض منها وظهر من خاللها  ولكن س  ،كبير 

وهي من عمل أوليس كانتاجالي وكانت    التي وقع عليها كانتاجالي فلورنسا باإليطالية.  البالطات االسمنتية 
 (.42 -  41، 39 –  38لمموه. )لوحات بالطات خزفية صغيرة وملونة باللون األبيض واألسود ا

 أهم أعمال كانتاجالي في مصر: 
تم تصنيع الكسوة  حيث  القاهرة  منزل الكونت زغيب المندثر في  في مصر هو    تاجالي كانمن أهم أعمال  

 (.40" في فلورنسا تقليًدا للخزف الشرقي القديم ) Cantagalliالخزفية للمنزل من قبل منزل كانتاجالي "
كانتاجالي  ترجمة    ثانيا: ورشة  " Ulisse Cantagalli"أوليس  الخزفيةا   مؤسس  قامت    لبالطات  التي 
 : بالطات بقصر شارل بايرلياعة ال بصن

تقريًبا وخاصة في  صناعة األواني   إيطاليا  إلى تطور غير عادي في جميع مدن  الفنية وصلت  الفخارية 
من الصناعة،  هذا  في  األول  المركز  أن  في  شك  وال  منتجاته    فلورنسا  تنافس  والذي  فنية،  نظر  وجهة 

أوالده بشكل  كانتاجالي و   ورشة شتهر  ت  (.41)  جالي منتجات أفضل المصانع األجنبية هو مصنع مسيو كانتا 
كبير بفن المايوليكا "الفخار المزجج" خاصة بالنسبة للتحف واللوحات الجدارية المنقوشة والبالطات الخزفية  

والمزخرف به  الملونة  ويعمل  )   70ة،  وامرأة  أطفال  وتسعة  عام وقد    (.42عاماًل  كانتاجالي  ورشة  تأسست 
  60مارس عن عمر يناهز    30لقاهرة في  في ا  يس كانتاجالي الذي توفي السيد أولعلي يد    .(43م )1878

تقريبا في عام    م،1901في عام    عاًما وكان على وشك العودة إلى المنزل من رحلة تم  م"  1841" ولد 
الدؤوب    وإلى العمل ها ألسباب صحية عندما أخذه الموت الذي ال يرحم بعيدا عن العائلة واألصدقاء. إجراؤ 

الفلورنسي، تدين فلورنسا وإيطاليا بواحدة من أكثر الصناعات    اجالي فني الشخصي ألوليس كانت والدافع ال
في سن    ،المجيدة لعصر النهضةالذي تم "إحياؤه" على التقاليد  "  ceramica"ازدهاًرا وتميًزا في فن الخزف  

ال18 السيراميك  بورشة  االعتناء  إلى  اضطرر  ولك،  الفضل،  والده صاحب  له  تركها  كان تي  قدي نها  مة  ت 
ومرهونة وتنتج دائما المنتجات الخزفية الشائعة، ففكر على الفور في فكرة رفع تلك الورشة المتواضعة إلى 

ذلك. في  ونجح  فني  مصنع  والصبر   مستوى  الطويلة  والعملية  النظرية  في    بالدراسة  عامل  نفسه  جعل 
الفن  بالحاجة إلى تشكيلها ح مصنعه وسيد المدرسة  الوصول إلى ذلك الهدف  أجل    وله منية، التي شعر 

درس بنفسه وجعل فنانيه يدرسون العينات القديمة لكل العصور وكل فن في المتاحف العامة في   النبيل.
موعات الخاصة؛ أصبح على دراية بأكثر األسرار الخفية لتقنية القوانين األساسية للزخرفة  أوروبا وفي المج 

   .(44) ا لألفضل، وحصل على مثل هذه النتائج دائمً تاًقا الفنية؛ ويحاول ويحاول مرة أخرى، مش 
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" المميز بشعار اسمه معروف اليوم ليس فقط في جميع  fabbrica di maiolcheأن مصنع الميوليكا "
واللون،  أنحاء  الضوء  الشرق، أرض  في  وأمريكا، وحتى  أوروبا  أنحاء  طن  المو و   إيطاليا، ولكن في جميع 

  (.45)   ال ينضب من أرقي اإللهامات والتعبيرات الزخرفيةالذي  عة، المصدر  األول لهذا الفن وهذه الصنا 
" وقد   مايوليكا  "majolicaتم إحضار أول خزف مزجج  مايوركا  بانية، ولكن  " األسMajorca" من جزيرة 

أف  قام  بإيطاليا، حيث  الخاص  الفخار  أشكال  به كشكل من  االحتفال  تم  ما  بتزويده  سرعان  الفنانين  ضل 
انتاج  ه  (.46)   المختلفة   بالتصاميم  الي  باإلضافة  "ذا  العربي  االسباني  الخزف  من   l’hispanoنوع 

arabe  ،" ة، وإذا جاز التعبير، له  منتجات مهما كان ضئيل أو صغير له قيمة فنيهذه الكل منتج من  و
مستقلة،   قد قيمة  جميع    حيث  استخدام  من  الفنانين  كانتاجالي  يحمنع  ال  لكي  الميكانيكية  رموا  الوسائل 

إلبداع، وباإلضافة الي الجودة التي تتمتع بها هذه المنتجات فأنها بشكل عام رخيصة بشكل ال  من ا انفسهم
صنع والده: روحه الفنية الفذة، وعبقريته التي تدخلت  الي هو روح م ج كان أوليس كانتاوقد    (.47يصدق ) 

دقة وأكثرها  الخزف  إبداعات  أصعب  النم  .في  تقليد  عن  راضًيا  يكن  القديمةلم  ألوربينو  المب  اذج  هرة 
"Urbino" دي فاينزا "Faenza" دي كافاجيولو "Cafaggiolo" وسافونا "Savona" وجوبيو "Gubbio  "

" "Abruzziوأبروتسي  وصقلية   "Sicilia" ورودس   "Rodi" وقبرص   "Cipro  العربية اإلسبانية  والروائع   "
"ispano-arabi نقشها روبيا سية، والتراكوتا الرائعة التي  " والفار  "Robbia  والتماثيل التي رسمها دوناتيلو "
"Donatello."    ولكن من خالل دراسة نسخ الكالسيكيات األصلية التي ورثها عبقرية األتروسكان وعصر

المستوحاة من  هضة التوسكاني، قام بدمج األشكال وخلق أنواًعا جديدة من التطبيقات والديكورات الجديدة  الن
و ال شعار    قدمو   (.48) طالي  االي فن  الذوق  يحمل  ولكنه  القديم،  اإليطالي  الفخار  من  للعديد  ممتاز  تقليد 

 cock crowing ( "49.)" وهو الديك الصياح كانتاجالي،
قادًرا على إعطاء مصنعه بصمة شخصه وأسلوبه: أسلوب أنيق، مصقول في كل    الي ج كان أوليس كانتا

د الكالتفاصيل وصادق  األشكال  تضليل  أو  تشويه  دو ون  خد السيكية؛  بالبهرجة.ن  العين  إتالف    اع  دون 
الجديد،   سمعة  وراء  الجري  دون  العضوية؛  غير  والعناصر  الزينة  وزخارف  والدهانات  واللمعان  اللون 

دو  وتافهة  والغريب،  لالشمئزاز  مثيرة  والفن  الطبيعة  أشكال  أجمل  تجعل  التي  والتضخيم  المبالغات  تلك  ن 
بهذا الرجل على الروح الوطنية الفنية التي شعر بها    شادةيجب اإل   وق.والتي تمثل االنحطاط وخراب الذ

 (.50الذي تركه ) بدرجة عالية، ولألمانة والرصانة المثالية في شخصيته، ومن أجل التراث الفني الجميل 
 :حقاته والزجاج الملون بقصر شارل بايرلي ومل  والجصأشغال الخشب المبحث الرابع: 

 أوال: أشغال الخشب: 
   ب في القصر:خدامات الخشاست

مصنوعة من  الرئيسية  وملحقاته حيث وجدت األبواب  الداخلية  القصر    أبواب الخشب في    ت أشغال استخدم
  تقريبا المطلة علي قاعة المدخل الرئيسي وتبلغ  القاعات    على تفتح  و بقاعة المدخل الرئيسي  خشب الجوز  

األول    4 بالدور  الثاني   أبواب  6  وأبواب  الغرف    وابأبالي    ضافةباإل ،  بالدور  تفتح علي  فرعية  صغيرة 
 . مبني الخدممدخلي  علي  تغلق اثنين من األبواب التي كما يوجد   والثاني  األولوالمنافع في الدورين 
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وبابين    اني،الحجرات والغرف الداخلية لمبني الخدم في الدور األول والث  على تفتح  أخري    أبوابمع عدة  
الخشب   الممن  ب للجراج  داخل    قصرلاة  حديقلحق  غرفتين    ج اجر ال  حجرة وبابين  علي  يفتحان  الرئيسية 

الج بغرفة  الجهة  كما توجد حجرة خشبية كبيرة من مستوي واحد  ،  راج ملحقتين  القصر في  ملحقة بحديقة 
 . تتقدم الجراجو الغربية الجنوبية 

 : الموجودة في القصر وصف أشغال الخشب
 لجراج:ا  باب[ 1]

من  ، مصنوع  ي خر هما علي األ ا حدإغلق  تدلفتين  باب خشبي كبير من  للجراج  الرئيسي    المدخليغلق علي  
ة  ، يقطعها أربع قوائم أفقية مزخرفقوائم رأسية بارزة وغائرةوكل دلفة تتكون من    موتورالخشب ويتوجه عقد  

ي تماسك  الحديد لكي تحافظ علزاوية من  دلفة من أعلي  وسط بأشكال دائرية غائرة، ويغلق علي كل  لفي ا
تنتهي  و مفصالت من الحديد    3وتستند كل دلفة علي  وحشواته، وكل دلفة لها مقبض معدني صغير  لباب  ا

القع فة من أعلي بشكل  كل دل لتتناسب مع  يتمنحني  ب  والباب كله  ،الباب  جو د الموتور الذي  إطار  محاط 
الواجهة و خشبي   للمدخل،   موتورالعقد  لا  يتخذ شكل مثبت في جدران  ،  البني باللون    مطلي لباب  او   المتوج 

   . عصر اإلنشاءمبوليني منذ يقة براومازال الباب علي حالته األصلية طبقا للصور المنشورة له في وث 
 الباب الغربي للجراج:[ 2]

ال  يفتح أثنين من الحشوات  من الخشب كل دلف  ن دلفتين مويتكون    ج اجهة الغربية للجر وافي  ة تتكون من 
، ويحيط  دائرية صغيرة بارزةمزخرفة بأشكال  غائرة  وة أفقية صغيرة  بينهم حش  يفصل و   إطاراتذات  الرأسية  

    (.40)لوحة  البني  باللون مطلي الباب  و  ،عقد مستقيم بالباب إطار خشبي ويتوجه  
 : للقصر داخليةال  با األبو [ 3]

أ  يضم عدة  الداخل  من  الداخلية    على تغلق  واب  بالقصر  والقاعات  من خشب  الحجرات  مصنوعة  وهي 
  نباتية   حشوات خشبية مع زخرفة  3دلفتين من الخشب وكل دلفة تتكون من  يتكون من  باب  الجوز وكل  

أشار المعماري كارلو برامبوليني في وثيقته عن القصر الي أهم األعمال الخشببية  وقد    في الوسط.بسيطة  
  " walnutب الجوز "مصنوعة من خش المدخل الرئيسي وذكر أنها  الداخلية لقاعة  بواب  في القصر منها األ 

   (37– 33، 28)لوحات مطلية باللون البني و  (.52)  أمثلة رائعة على فن النحت الخشبي ها وأن (51)
 :(40)لوحة  مبني الخدم  ي باب[ 4]

ة مقسمة  الحشوات الرأسي  أثنين منأربع حشوات  كل دلفة تتكون من   من دلفتين من الخشبكل باب يتكون 
    .رأسية ة حشو أفقية   تعلو كل حشوةالصغيرة  ن الحشوات األفقية، وأثنين مرأسيا لحشوتين
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 الخشبية: " écransاو الشبكات " رالسوات[ 5]
( التي تعتبر مثال رائع على فن  44الي السواتر الخشبية )لوحة قته أشار المعماري كارلو برامبوليني في وثي

تحيط بها لفائف من  هور واألوراق، و حفر بارز، بزخارف من الز حيث تم نحت الزخارف بالالنحت الخشبي  
" الغار  هذ   "laurelأوراق  استخدام  الزخرفية    هيتم  تسمي المعالجة  السواتر  الشبكات    التي  "  écrans"أو 

ل "ت الخشبية  األمريكية  المشعات  إخفاء  على  تستخدم  "  American radiatorsعمل  والماء  التي  للتدفئة 
 (.  53)   ي الحائطالمثبتة فو الساخن 

 : البواب الخشبية  حجرة[ 6]
غيرة مخصصة إلقامة البواب وهي من عصر  صتوجد بجوار بوابة سور الحديقة الشرقية غرفة من الخشب 

عن برامبوليني  نشرها  حيث  عام  اإلنشاء  في  الشرقية  الواجهة  للوحات  نشره  وهي  1910د  من    حجرة م، 
ط  من  وتتكون  اسمنتية  قاعدة  علي  ترتكز  واجها الخشب  أربع  لها  واحد  قواابق  علي  تستند  خشبية  ت  ئم 

هندسية   بزخارف  وكمزخرفة  ثالثية  نباتية  بضلعها    لوورقة  وفتح  رأسية  أقسام  ثالثة  الي  مقسمة  واجهة 
وهي فتحة مستطيلة متوجة بعتب خشبي مستقيم وبالضلع الغربي فتحت نافذة    للحجرة الشمالي فتحة مدخل  

الوسط   في  بعت كبيرة  نصمتوجة  عقد  يعلوه  مستقيم  خشبي  مب  يتكون  دائري  من  ف  مشعة  خوصات  ن 
يستند   الخشب  يعلوه جمالون من  الجهات    بالحجرة لي كوابيل خشبية صغيرة ويحيط  عالخشب  من جميع 

للوقاي خشبي  الشمس،  رفرف  من  مطلية  ة  حالتها    ، البني باللون  بالكامل  والحجرة  علي  الغرفة  زالت  وما 
 (.43، 15لوحات األصلية بكافة تفاصيلها عد انها تحتاج الي ترميم )

 : الموجودة بالقصر التصميم العام لألبواب الخشبية
ونة  فرنسية أي أنها مكالبواب  علي طراز األ مصممة  لحقاته  التي وجدت في القصر ومالخشبية  كل األبواب  

   .من دلفة واحدة  المكون  ليزي الباب االنجعكس ، األخرى من دلفتين تغلق إحداهما علي 
 ولة": ية المنحوتة "المنقالتماثيل الجصثانيا: 

ي كل جانب وضع بها تمثال من الجص مازال موجود  فعلي جانبي المدخل الرئيسي يوجد حنية مجوفة  
د كل تمثال علي قاعدة صغيرة ويمثال تمثال لرجل وامرأة يرتدي كل منهم رداء  حتي الوقت الراهن، ويستن

ضيقة وأسفله قميص  ل ذو أزرار واكمام  ف وبنطال وحذاء والمعطف طويأوروبي حيث يرتدي الرجل معط 
  بها المعطف، ويعلو رأسه قبعة أوروبية ليمني في جيبه واليسري يرفع  اذو أزرار ظاهرة ويضع الرجل يده  

تغطي شعره الطويل ويتدلي من رقبته ربطة عنق، وقد كسرت رأس تمثال الرجل اثناء محاولة لسرقته من  
 سة القصر. حد الحراس المكلفين بحراسته وحراقبل أ

فتوح من الصدر وذو أكمام قصيرة واسعة تغطي  م أة فترتدي فستان طويل ذو طيات في الجانبين و أما المر 
المرأة   حتى  وتمسك  قبعة    المرفقين،  المرأة  رأس  وتغطي  المرفق  من  مكسورة  واليسري  وشاح  اليمني  بيدها 

 (. 46الطويل )لوحة أوروبية الشكل ويظهر منها شعرها 
ثانية، ألن زوجته األولي كانت قد توفت قبل  ال  مثال شارل بايرلي وزوجتهلين ي اثالتم  ينن هذأ  وعلي األرجح

      م.1907عام  بناء القصرالبدء في 
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 :  "Vitraux d’Artالملون "ثالثا: أشغال الزجاج 
 : في أوروبا   "stained glassة الملونة "يالنوافذ الزجاج[ تاريخ 1]

" في Leo III" في إيطاليا بأمر من البابا ليو الثالث " stained glassون "لتم طالء اول نافذة بالزجاج الم
عام   ل و م.  795روما  نموذج  " أقرب  يورك  كاتدرائية  في  المطلي  الزجاج  عام  York Cathedraنوافذ   "

ف1200 الزجاجية  النوافذ  استخدام  النوافذ   ي م،  كانت  الرابع عشر،  القرن  حتي  يعمم  لم  الخاصة  المنازل 
توضع في إطارات خشبية متحركة كانت تأخذها األسر معها عند السفر    في العصور الوسطي   ةالزجاجي

 (54)  بعيدا
   المستخدمة في القصر: "Vitraux d’Artالزجاج الملون "ذ [ نواف2]

الي   برامبوليني  فالسقوف  أشار  انها    ي المستخدمة  "القصر  الملون  الزجاج  مع  Vitraux d’Artمن   "
وما    (.55)   ير في الطرف العلوي من القاعة، بمثابة خلفية فخمةي جعلت الدرج الكبتالزخارف الجميلة ال

( كما استخدمت  28  ة )لوحتغطي سقف القاعة الرئيسية في الدور الثاني    نةو لالمالزجاجية  زالت السقوف  
قصر في  لل"  porte in ferroحديديين " البابين  في تغطية ال   "vetrate a coloriافذ الزجاجية الملونة  النو 

وما زالت هذه النوافذ الزجاجية    .(56) م  1908( من عام  36  -  33)لوحات  لشمالية والجنوبية  الواجهتين ا
موجو  القصر  الملونة  تفاصيل  معظم  في  تغطية    حتى دة  في  الملون  الزجاج  استخدم  حيث  واجهات  اآلن 

   .(45قية والغربية من الداخل )لوحة ر النوافذ الرئيسية في الواجهتين الش
 :بايرليقصر  ألشغال الفنية ب ا اسة التحليلية للعناصر الزخرفية المستخدمة في الدر المبحث الخامس: 

 :"The Griffin" الجريفونات[ 1]
برأس نسر وأجنمن    يتكون   "Griffin"  جريفينال أو    ،ةحجسد أسد  إلى األسد  تنتمي األطراف األمامية  قد 

على  و هوره المتكرر مع الشمعدانات  ظجاء  ومن هنا    ،بالنار  يمة ريفين مرتبط في العصور القد والج  النسر.
. وقد وجد الجريفون الكبير الجاثم  (57)   ريفين هو رمز الحكمة واليقظةالج  بالةفي شعارات الن والخ،    األفاريز

ق الرخامي في صالة الدرج الرئيسي للقصر من الداخل، كما وجد زوج من الجريفونات  م يتقدم درابزين البرا
  سي فرانتوج مصراعي بوابتي السور الشرقية والغربية من عمل باسكوال  متدابره ي  سمتقابل ورؤو ضع  في و 
 (18 - 11م. )لوحات 1908عام 

 ": The Laurelالغار " [ أوراق وأكاليل2]
دورا هاما في عبادة الشجرة لإلغريق القدماء، وكان الغار مقدس ألبولو وكان    ت لها أهمية رمزية حيث لعب 

للمجد  ج به االبطال والمغنيين، وبمعني مشابه هو ال يزال يستخدم كرمز  ة او التكفير، وكان يتو فار رمز الك 
(58)  " الزخرفيLaurierوكلمة  الفنون  في  يستخدم  االكليل  في  او منحني  منتشر  الغار  فرع  تعني  وقد    ة" 

ي أعطي ألوراق  الذ" هذا السبب  Apollonالي االله ابولو "  -شجرة الغار    –كرس القدماء هذه الشجرة  
ضا ابولو، والغار أيضا  " وسميت أي laurier noble"أو    "Laurus nobilus" فسميت  تبة سامية  الغار مر 

  (. 59كليل الغار منحوتا ) إل من نباتات الزينة، سنذكر فقط مثال لنصب تذكاري في أثينا يري فيها نموذج  
 .شمالي الالمدخل الرئيسي  قدموجدت أوراق الغار تزخرف بدن الشمعدانات البرونزية التي تت وقد 
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تزخرف   الغار  أوراق  وجدت  للقاعة  الالخشبية  األبواب  كما  وكذلك داخلية  الداخل  من  للقصر  الرئيسية 
المشعا تغطي  التي  اكران  الخشبية  المعالجات  وجد  ت تزخرف  كما  السور االمريكية،  بوابتي  تزخرف  ت 

والغ الشرقية  الجهتين  في  بالحديقة  وجدت  ربيالمحيط  كما  تزخرف ة.   الغار  الرخامي    أوراق  الدرابزين 
كما وجدت أوراق الغار تزخرف الدرع والمونوجرام في  ل الرئيسي،  الفاصل بين صالة السلم وقاعة المدخ

 (44، 37  –  34، 19، 13 – 4لقصر من الخارج. )لوحات لأبواب المدخلين الشمالي والجنوبي 
 :"Monogram"  المونوجرام[ 3]

  يستخدم كتوقيع على و   (60)   السم   كاختصار أو أكثر متشابكين  ني شفرة او رمز يتكون من حرفين  تع  كلمة 
علي   ( وكثيرا ما تم العثور 61)   األعمال الفنية، وربما يستخدم كعالمة حيث استخدمه الخزافون والرسامين

حكام مونوجرمات  والاسم المسيح والعذراء مكتوبة علي شكل مونوجرامات كزخارف كنسية، وقد كان للملوك 
ال.  (62) والثاني حيث وقد وجد  القصر األول  باسم مالك  القصر  فتح   مونوجرام في  المدخل  يعلو  بوابة  تي 

"للقصر    الشمالي والجنوبي  تعنCSخرطوش يتوسطه مونوجرام من حرفين  الحرفين األولين من    ي " وهي 
رة  يث أن المونوجرام األصلي كان عباح   اسم المالك سراج الدين شاهين باشا وقد تم تعديل هذا المونوجرام

  .ألصلي المالك األول للقصر السيد شارل بايرلي " وهي تعني الحرفين األولين من اسم المالك اCBعن "
لشرقي المحيط بحديقة القصر وأيضا تم تعديله كما تم  ابوابتي السور الغربي و المونوجرام  هذا  وكذلك يعلو  

 (18  - 6كره. )لوحات ذ في مداخل القصر على النحو السابق 
 ": The Grottesque Maskلجروتسك "اقنعة ا [ 4]

ال الجروتسك  أصل  " يرجع  بومبي  تقدم  حيث  الرومانية  الزخرفية  الرسوم  لهذه  Pompeiي  غزيرة  مواد   "
" وكلمة  " Grottesquesالزخارف،  كلمة  من  مشتق  أصلها   "grotto  نسبة الكهف  او  المغارة  بمعني   "

وكلمة الجروتسك تعني الوحوش القبيحة  ،  لكهوفالغريبة فيما يشابه االقبية او ات  الكتشاف هذه الرسوما 
تنتج  اشكال  التي  من  وتعسفية  حرية  أكثر  بطريقة  والنباتية  والحيوانية  البشرية  الكائنات  من  مجموعة  ها 

ة  يلء والشخصيات المجنحة من االناث بدون أذرع واالجسام البشرية مع ذيل السمك مع رقاب طو االقرفص
دانات البرونزية  وجدت زخرفة الجروتسك في الشمع  (63)  الشجر والخ  بأوراق  ال نهاية لها مع انهاء أطرافهم

في   األربعة مزخرفة  الخارجية  الكباش  الثاني من مزهرية محمولة علي رؤوس  األكانتس  بالمستوي  أوراق 
 ( 5)لوحة  الغارشريط من ب  تخرج متدلية من المزهرية يعلوها أقنعة جروتسك مربوطة مع بعضها البعض

 ": Cartoucheة الخرطوش "زخرف[ 5]
" او شكل بيضاوي او مستطيل يزخرف الجزء  shield" او الدرع "escutcheonلة " زخرفة تمثل شعار النبا

او   برمز  منها  قطعة  شالمركزي  او  زخرفة،  او  نقش  او  النحت  مهمة فرة  او  التصوير  من    وهي   ،وكبيرة 
الن عصر  في  ) شائعة  الشمعدانات    (64هضة  بدن  تزخرف  وجدت  وجدت  وقد  كما  الخارجية،  البرونزية 

الم أبواب  وتتوج  تزخرف  المونوجرام  تحمل  ووجدت  المونوجرام،  وتحمل  للقصر  والجنوبي  الشمالي  دخلين 
الش السور  المدخل  ر بوابتي  قاعة  أبواب  تتوج  الرخام  من  مصنوعة  الخراطيش  وجدت  كما  والغربية،  قية 

 (37 - 33، 18 –  6، 4ر األول. )لوحات الدو  الرئيسي في 
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 ": Beadزخرفة الحبة او ما تعرف بالمسبحة "[ 6]
" ويشير  Beadكلمة  الخرز،  تشبه  كروية  حبات  من  تتكون  زخرفية  وحدة  تشكل  التي  الحبة  تعني   "
وبة  ح أيضا الي حبات كروية صغيرة مصنوعة من الزجاج، او الكهرمان، او األحجار الكريمة، مثق لالمصط

لقد  ب معا،  تثبيتها  يتم  ان  يمكن  ولقحيث  الناس،  وبين  األوقات  جميع  في  استخدامها  االغريق  تم  كان  د 
العثور   ال  على يقدرون حبات الخرز المصرية أكثر من غيرها، وتم  اليونانية  مالعديد من الخرز في  قابر 

قية كانت أكثر  البندالتي يبدو انها من أصل مصري، ومن العصور الوسطي فصاعدا حبات الخرز من  
 .(65ر ) تقديرا من أي شيء آخ

معدانات البرونزية التي تتقدم المدخل الرئيسي. كما وجدت  استخدمت حبات المسبحة في زخرفة بدن الش
 (.19 - 18، 13  –  12، 5الشرقية والغربية للقصر )لوحات  حبات المسبحة تزخرف أعمدة بوابتي السور

 ":  Ram heads[ رؤوس الكباش "7]
الزو رؤوس   لتزيين  المفضل  الشكل  هي  والحوامل  و ألفاريز  لايا  الكبش  و المذابح  االستخدام  يرتبط  والخ، 

الكبيرة    وقد وجدت رؤوس الكباش تزخرف الشمعدانات .(66) أو قربان  استخدام الكبش كذبيحة  بالزخرفي  
 (.5التي تتقدم درج المدخل الرئيسي الشمالي من الخارج )لوحة 

 " أو األكانتس: Acanthineثين "[ زخرفة األكان 8]
يطلق   المكو اسم  الزخرفية  التصاميم  أو  الزخرفة  على  " ويطبق  األكانثوث  ورقة  من  او  acanthusنة   "

ا النباتية  الورقة  الي  تم إعطاؤه  الذي  الفن  لاالكانتس  وهو االسم  الزينة والزخارف في  إدخالها في  تم  تي 
رز األكثر أهمية  او بآخر في العديد من األنماط والطبشكل  اليوناني القديم والتي ظهرت معدلة ومختلفة  

المتأخ الفترات  في  العمارة  للزينة  في  زخرفي  كعنصر  فعليا  األكانثوث  اختفت  المسيحية  العمارة  من  رة 
عصر النهضة وال سيما خالل أفضل فترة له تمت معالجة األكانتس مرة    والزخرفة، لكن مع بداية طراز

   Classic art( "67)الكالسيكي " الفن  أخري كما هو الحال في 
أشغاوعل زخرفة  في  األكانتس  ورقة  استخدام  تم  هذا  عصر  ي  طراز  سمات  ضمن  من  ألنها  القصر  ل 

الغربي للقصر من الخارج كما وجدت  و النهضة وقد وجدت ورقة األكانتس تزخرف بوابتي السور الشرقي  
 (. 13، 12، 5 ، 4تزخرف بدن الشمعدانات البرونزية من الخارج )لوحات 

 [ البيضة والسهم: 9]
" وهي زخرفة في الفن Echinus" هي أيضا "egg and anchorخرفة البيضة والحربة او السهم "أيضا ز 

( وتعتبر زخرفة البيضة والسهم من  68" ) taliIonic cap" تميز التاج األيوني "classic artالكالسيكي "
طراز وخاصة  الكالسيكية  للطرز  المميزة  زخرفعصر    العناصر  في  استخدامها  اتم  ولذا  بدن  النهضة  ة 

 (. 5وحة الشمعدانات البرونزية الخارجية للقصر )ل
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 الخاتمة وأهم النتائج: 
شا -1 الذي  العظام  والفنيين  المعماريين  من  العديد  الي  الباحث  العمل  ر توصل  هذا  تشييد  في  كوا 

صمم   الذي  برامبوليني  كارلو  المعماري  من  بدءا  الكبير  اإليطالي    المبني المعماري  والنحات 
ماك الكبيليوبولدو  الرخامي  الدرج  الذي صمم وشيد  سيينا  الداخل، وكذلك  اري من  للقصر من  ر 

"أشغال   المطروق  المطاوع  نفذته  "ferro battuto a martelloالحديد  باسكوال    االتي  شركة 
سيينا،  Pasquale Franci" فرانسي   من   "" وفيسولي  تورتوليني   Ditta Tortolini eوورشة 
Fiesoliقامت بها ورشة    ، وكذلك البالطات الخزفية واالسمنتية التي لورنسا" لصهر البرونز في ف

لرئيسي  اأوليس كانتاجالي في فلورنسا التي عثر الباحث علي توقيعه علي جانبي مدخل الجراج  
دينتي  عبته مالملحق بحديقة القصر في الجهة الجنوبية والخ. وهذا يدل علي أهمية الدور الذي ل 

االيطاليت  وفلورنسا  مع  سيينا  االقتصادية  والعالقات  التجاري  التبادل  في  في  ين  وخاصة  مصر 
 تصدير أشغال المعادن والرخام والخزف الي مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

فنانين ونحاتين    على برامبوليني بموطنه الفلورنسي وجنسيته اإليطالية في االعتماد  المعماري    ر تأث -2
 يد القصر بكل تفاصيله المعمارية والفنية والزخرفية. فنية إيطالية في تصميم وتشي  ورشو 

في  جلبت   -3 المستخدمة  أنواعه  بمختلف  الرخام  وخاصة  إيطاليا  من  للقصر  الفنية  األشغال  معظم 
صفة خاصة من مدينة سيينا اإليطالية. وأشغال المعادن والبرونز نفذت في سيينا  ب القصر تم جلبه 

 وأشغال الخزف في فلورنسا. سا وفلورن
نفذت خصي األ  -4 الفنية التي تمت في قصر شارل بايرلي والتي  صا له في مدن إيطاليا وتم  شغال 

السيد شارل بايرلي  رارسالها الي مصر، تدل على عظم الثراء الفاحش الذي كان عليه مالك القص
وا التاريخي  الدوري  يعكس  بدوره  وهذا  المصري  العقاري  البنك  والسياسي  لحضمدير  اري 

الذ المبكر في مصر عواالقتصادي  منذ ظهوره  تاريخ مصر  الرجل في  لعبه هذا  م 1878ام  ي 
عام   وفاته  التي  1908وحتى  مصر  لثروات  األجانب  واستغالل  استفادة  مدي  على  ويدل  م. 

بشتى الطرق والوسائل من بدايتهم المتواضعة للغاية حتي وصولهم الي التأثير في مصير    جمعوها 
 قتصادية آنذاك.  ولة من الناحية السياسية واال الد

كارلو   -5 المعماري اإليطالي  أن  الباحث  القصر وهو أيضا  أكد  برامبوليني هو الذي صمم تخطيط 
ر، وهذا يدل علي قدرة وبراعة ودقة المعماري  صالذي صمم أشغال المعادن الثابتة والمنقولة في الق

تفا  بكل  بالكامل، وي  صيل برامبوليني وتفوقه في االهتمام  مثاال هامة  القصر وملحقاته  عطي ذلك 
الفنية الي جانب األعمال المعمارية علي غرار معماري  لمشاركة المعماريين في تصميم األعمال  

ماريين وفنانين ونحاتين والخ بمعني أن برامبوليني  ع عصر النهضة اإليطالية العظام الذين كانوا م 
المعمارية والزخرفية بما    صيل المبني وملحقاته وعناصرهتفاكان معماري شامل صمم بنفسه كافة  

 ني.  يتوافق مع الطراز المعماري للمب 
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الطراز  المعماري  صمم    -6 وهو  اإليطالية  النهضة  عصر  طراز  علي  وملحقاته  المبني  برامبوليني 
ع في  ساد  المعادن،  مالذي  أشغال  الي  الطراز  هذا  تصميم  ونقل  والخارجية  الداخلية  القصر  ارة 

ادن بطراز البندقية اإليطالية، كذلك شملت العناصر الزخرفية  تصميمه ألشغال المع حيث تأثر في  
عصر النهضة اإليطالية من زخرفة الدروع والخراطيش والبيضة والسهم وأوراق وأكاليل    كل سمات 

والجريف والوردة و الغار  األسد،  وقناع  الجروتسك  وزخرفة  األكانتس  وورقة  المسبحة  وحبات  نات 
 .   تعود الي القرن الخامس عشر او عصر النهضةاعية البتالت التي اإليطالية رب

الفنية  عتبر  ت -7 المعادن  األشغال  أشغال  وخاصة  بالقصر  الالموجودة  النموذج  والنادر  هي  مثالي 
األصلية    على والباقي    والكامل ألحد    األوروبي الطراز    على التي صممت  الفنية    ألشغاللحالته 

 ثم جلبت الي مصر. وبا وأمريكا  بكاملها في ورش أور   وصنعتونفذت القصور المصرية  
التعرف   -8 البحث في  أهمية هذا  صة  وخاالفنية    ألشغال لوباقية  نماذج كاملة    على ألول مرة  ترجع 

هذا الطراز الذي صمم عليه   .اإليطاليةة  ضالنه   عصرطراز    على   منفذةمصممة و لمعادن ا  أشغال
تطبيق مبدأ الوحدة الذي    على وهذا يدل  أشغال المعادن  ك  لوكذ  عمارة القصر الداخلية والخارجية

 . رومامدينة  في  وخاصة   اإليطاليةساد في عمارة عصر النهضة 
الفنية   -9 األشغال  الفني  تميزت  والثراء  والفخامة  والعظمة  والمتانة  بالقوة  بايرلي  شارل  قصر  في 

ذا العصر في كل تفاصيلها  الوقت الراهن وشاهدة علي ه  حتى ة  دوالزخرفي كل ذلك جعلها صام
زالت    الفنية وما  الفنية  والزخرفية،  وعناصرها  أجزائها  من  كثير  في  باقية  الراهن  الوقت  حتي 

صلية دون تغيير أو تعديل وتم الحفاظ عليها جيدا وتعتبر بمثابة تحف  والزخرفية علي حالتها األ 
كل   تحتاج  للغاية  نادرة  ألهتفنية  نظرا  منفردة  لدراسة  منها  والتاريخيحفة  الفنية  وقيمتها  ة  ميتها 

 والحضارية.  
حالتها األصلية اال أنها تحتاج الي ترميم    على أن معظم األشغال الفنية في القصر  برغم   -10

 .دة رونقها وبريقها األصلي الستعا 
الفنية لقصر شارل بايرلي في عداد اآلثار -11 الباحث بتسجيل األشغال  التي ترجع    يوصي 

ية وحضارية وتراثية مهمة  ية وتاريخ نظرا لكل ما سبق ذكره من قيمة فن  الي عهد أسرة محمد علي 
 األشغال الفنية.  وعظيمة لهذه 

 وهللا ولي التوفيق 
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 حواشي البحث
 

الدوبارة وبستان الخشب )حي جار   (1) الباقية بحي  التاسع عشر حتى  عبد العزيز، رشا محمد، اآلثار  بداية القرن  دن سيتي( من 

شعبة    –قسم اآلثار والحضارة    –منشورة، كلية اآلداب  وفنية"، رسالة ماجستير غير  نهاية عصر أسرة محمد علي "دراسة أثرية  

 م. 2019جامعة حلوان،  –اآلثار اإلسالمية 

فنية في القصر الباحثة المذكورة على اإلطالق ألي أشغال  المعادن، او الزجاج، او   ولم تشر دراسة  سواء كانت من الرخام، او 

ارة هامشية غير موثقة أن بايرلي استجلب للقصر افخر أنواع الرخام  او الوصف او التحليل سوي إشالخشب ولم تتناولها بالدراسة  

 شغال الخزف تماما. اإليطالي وبه مدفأة من الرخام، وزين نوافذه بالزجاج المعشق، كما أغفلت الباحثة أشغال المعادن وأ

الباحث2) يقوم  ق   (  آثارية وثائقية تفصيلية عن  بايرلي وملحقاته فيبدراسة معمارية  دراسة أخري مستقلة تنشر ألول    صر شارل 

القرن العشرين من حيث    رة األوروبية في مصر في مطلعالعما  مرة، وذلك نظرا ألهمية القصر وقيمته المعمارية والفنية في تاريخ

 إذن هللا.   هذا البحث ب  علىشر هذه الدراسة في وقت الحق ن الثراء المعماري والفني وأيضا الوثائقي، وست 

، واستيعاب ة" هو مصطلح يعني إقامة ريفية مصممة خصيًصا بهدف توفير جميع مزايا الحياة المتناغمVilla "ح فيالمصطل  (  3)

الحدائق مثل  المحيطة،  والمناطق  هو  المنزل  هذا  بالتصميم.  مباشرة  ربطها  يمكن  التي  الملحقات  وجميع  والتراسات  والبساتين،   ،

المعني، عادة ما تكون الفيال وإن لم يكن بالضرورة مصممة خصيصا لإلقامة خالل  بهذا  دخل اإلنجليزية  والية  باإليط  الكلمةمعني  

 عن:  .اج األرض اإليطالية والفن اإليطاليفيال، كما نعرفها، في شكلها النموذجي، هي نت للصيف، واافصل 

Sturgis, russell; a dictionary of architecture and building; biographical, historical and descriptive, 

volume. i, new york, 1905, pp 995 – 999. 

مبني شارل بايرلي مصطلح فيال، ولكن الباحث سيلتزم بمصطلح قصر نظرا ألنه    علىنسي  روقد أطلقت وثيقة ورشة باسكوال ف 

الذ  لحطالمص المبني  المستخدم من قبل المعماري كارلو برامبوليني  مقاله  علي عنوان  أطلق  و  ،قصرأي    " Palaceبـ "ي وصف 

  راجع: ،عن المبني قصر شارل بايرلي

 Prampolino; a palace at cairo, egypt, op. Cit, p 69. 

(4)  Petrucci, f. Bargagli; l’officina franci e l'arte del ferro battuto, vita d'arte: rivista mensile 

illustrata d'arte antica e moderna, v.2 (1908), publisher siena, 1908, pp 26 – 30.  
(5) W. Raafat, samir; cairo, the glory years: who built what, when, why and for whom…, 
harpocrates pub - alexandria, egypt, 2003, pp 106 – 110. 

في عهد أسرة محمد علي، دراسة أثرية    مدينتي القاهرة واإلسكندرية حمودة، محمد، التأثيرات األوروبية في عمارة فنادق    (6)
     .1205 – 1157 ص م، ص.2019جامعة المنيا،   –قسم االثار  –آلداب اكلية غير منشورة،  –فنية، رسالة دكتوراه 

(7) Prampolino, signor carlo (architect); a palace at cairo, egypt, the american architect, wednesday. 

February 9, 1910, vol. Xcvii, no. 1781, new york, 1910, pp 69 - 71.   

(8) Prampolino; a palace at cairo, egypt, op. Cit, pp 69 – 71. 

(9)  Italy. Ministero di agricoltura, industria e commercio; dizionario dei comuni del regno d'italia, 

quinta edizione, firenze, torino, milano, 1869, pp 28, 40. 

(10)  Annuario politecnico italiano rassegna tecnica di tutte le industrie nazionali, milano, xviii 

edizione – anno xiv e. f, 1936, p 427. 

(11)  Renwick, w. g; marble and marble working; a handbook for architects, sculptors, marble quarry 

owners and workers, and all engaged in the building and decorative industries, new york, 1909, p 

216. 

(12) Renwick; marble, op. cit, p 198. 

(13)  Stone devoted to the quarrying and cutting of stone for architectural uses, volume xxxiii, new 

york, january – december, 1912, p 195. 

(14)  Merrill, george p, stones for building and decoration, new york, 1910, pp 333 – 334. 

(15) Renwick; marble, op. cit, p 207. 

(16) Hill fay, albert; a glossary of the mining and mineral industry, washington, 1920, p 109. 

(17)  Società toscana di scienze naturali; atti della società toscana di scienze naturali, residente in 

pisa, vol. xxiv, pisa, 1908, pp 120 – 130. 

(18) Renwick; marble, op. cit, pp 216 – 217. 

(19) Stone devoted, volume xxxiii, op. cit, p 413. 

(20) Petrucci; l’officina franci, op. cit, pp 26 – 30.  
(21) Petrucci; l’officina franci, op. cit, pp 26 – 30.  
(22) Prampolino; a palace at cairo, egypt, op. cit, pp 69 – 71. 

(23)  Burckhardt, jacob, & holtzinger, heinrich; geschichte der renaissance in italien, esslingen a. n: 

paul neff, 1920, p 306. 
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(24) Viollet-le-duc, eugene-emmanuel; dictionnaire raisonne de l'architecture française du xie au 
xvie siecle, tome troisieme, paris, 1875, pp 217 – 219. 
(25) Prampolino; a palace at cairo, egypt, op. cit, pp 69 – 71. 

(26)  The inland architect and news record, volumes xxix and xxx february 1897 - january 1898, 
chicago, 1897, p iii. 
(27) Commissione di storia patria in occasione della mostra di antica arte senese, fatta nel palazzo 
del comune. arte antica senese - aprile-ottobre 1904, siena, 1904, pp 569 – 570.   
(28)  Lessona, michele; volere è potere, volume unico, quinta edizione, firenze, 1872, pp 213 – 
215. 
(29) Commissione di storia patria, op. cit, pp 569 – 570.  
(30) Lessona; volere è potere, op. cit, pp 213 – 215. 
(31) Lessona; volere è potere, op. cit, pp 213 – 215. 
(32) Commissione di storia patria, op. cit, pp 569 – 570.  
(33) Lessona; volere è potere, op. cit, pp 213 – 215. 
(34) COMMISSIONE di storia patria, op. cit, pp 569 – 570.   
(35) Petrucci; l’officina franci, op. cit, pp 26 – 30.  

 برونز من فلورنسا عن:ل" متخصصة في صناعة اsoli di bronzitortolini e fieليني وفيسولي "شركة تورتو( 36)

)Pubblicato da l pasqualuccí, annuario d'italia per l'esportazione e l'importazione, roma, 1902, p 

399). 

لسبك للنحاس  خاصة صناعة النحاس وتضم مسابك  لصناعات المعدنية في فلورنسا ومن أهم شركات اتورتوليني وفيسولي  وشركة  

"Fonderie di ottone "ن: ع 

(Albo dei produttori italiani in ogni ramo industrial, firenze, anno ii – 1918 – 19, p 369) 

(37) Petrucci; l’officina franci, op. cit, pp 26 – 30.  
(38) Petrucci; l’officina franci, op. cit, pp 26 – 30.  

 :" متخصصة في صناعة البرونز من فلورنسا عنTortolini e Fiesoli di Bronziي وفيسولي "شركة تورتولين ( 39)

)Pubblicato da l pasqualuccí, annuario d'italia per l'esportazione e l'importazione, roma, 1902, p 

399). 

ة صناعة النحاس وتضم مسابك لسبك للنحاس  عدنية في فلورنسا وخاصماعات المن أهم شركات الصن تورتوليني وفيسولي  وشركة  

"fonderie di ottone :عن " 

(Albo dei produttori italiani in ogni ramo industrial, firenze, anno ii – 1918 – 19, p 369) 

(40)  Moretti, arch. gaetano; la villa zogheb in cairo due parole sull’architettura moderna in egitto, 
anno xii. fasc. i, gennaio. 1903, milano, 1903, p 3. 
(41) Bulletin financier international; ii. année – n. 10, samedi, 10 mars 1888, rome, 1888, p 177.   
(42) Great britain. foreign office; diplomatic and consular reports. italy. report on thie industries of 
the province of florence, no. 570 miscellaneous series. london: 1901, p 14. 
(43) Picard, m. alfred; rapports du jury international; groupe iii, paris, 1890, p 235. 
(44) Nicola, festa; atene e roma, anno. iv, n. 28, aprile 1901, fieenze-roma, 1901, pp 135 – 136. 
(45) Nicola; atene e roma, op. cit, pp 135 – 136. 
(46)  Horner, susan & horner, joanna b; walks in florence and its environs, vol. ii, london, 1884, p 
393. 
(47) Bulletin financier international; op. cit, p 177.   
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(48) Nicola; atene e roma, op. cit, pp 135 – 136. 
(49) Horner, susan & joanna b; walks in florence, op. cit, p 393. 
(50) Nicola; atene e roma, op. cit, pp 135 – 136. 

  " توفر خشبًا بنيًا، معروق قليالً، ومشدودًا، وسهل juglandées": شجرة من عائلة "walnut" أو "Noyerخشب الجوز "  (51)

ي األعمال اإلنشائية، ألنه يسمح لنفسه بالتعرض العمل، وقادًرا على تلقي تلميع ناعم وليس به تكسيًرا. ال يتم استخدام هذا الخشب ف

الماء ول النجارون بشكل أساسي في صناعة األثاث وتقطيعه إلى ألواح  للديدان والتعفن تحت  ديه مقاومة قليلة لالنحناء. يستخدمه 

 عن:  خشبية

Chabat, pierre; dictionnaire des termes employes dans la construction, vol. ga. - pi, paris, 1881, 
p 460. 
(52) Prampolino; a palace at cairo, egypt, op. cit, pp 69 – 71. 

(53) Prampolino; a palace at cairo, egypt, op. cit, pp 69 – 71. 

(54)  Mollett, john william; an illustrated dictionary of words used in art and archaeology: explaining 
terms frequently used in works on architecture, arms, bronzes, christian art, colour, costume, 
decoration, devices, emblems, heraldry, lace, personal ornaments, pottery, painting, sculpture, & 
c, with their derivations, london, 1883, p 345. 
(55) Prampolino; a palace at cairo, egypt, op. cit, pp 69 – 71. 

(56) Petrucci; l’officina franci, op. cit, pp 26 – 30.  
(57) Meyer; franz sales; handbook of ornament; a grammar of art, industrial and architectural 
designing in all its branches, for practical as well as theoretical use, eight edition, new york, 1900, 
p 70. 
(58) Meyer, handbook of ornament, op. cit, p 43. 
(59)  Chabat, pierre; dictionnaire des termes employes dans la construction, complément -vol. a. - 
z, paris, 1878, p 476. 
(60)  Weale, john; rudimentary dictionary of terms used in architecture, civil, architecture, naval, 
building and construction, early and ecclesiastical art, engineering, civil, engineering, mechanical, 
fine art, mining, surveying, etc, london, 1849 – 1850, p 294. 
(61) Adeline, jules; adeline's art dictionary: containing a complete index of all terms used in art, 
architecture, heraldry, and archeology, translated from the french and enlarged, london, 1891, p 
262.   
(62) Adeline; adeline's art dictionary, op. cit, p 262.   
(63) Meyer; handbook of ornament, op. cit, pp 95, 100 – 101, 103. 
(64) Sturgis, russell; a dictionary of architecture and building; biographical, historical and 
descriptive, volume. i, new york, 1905, pp 457 - 458.  
(65) Adeline; adeline's art dictionary, op. cit, p 43.   
(66) Meyer; handbook of ornament, op. cit, p 73. 

      . 1586، 1403 – 1401 ص ص. جع السابق،  المر، يرات األوروبيةث التأحمودة، راجع:   األكانثينلالستزادة عن زخارف ( 67)

 .  1601 ص  المرجع السابق، حمودة، التأثيرات األوروبية،جع:  لالستزادة عن زخارف البيضة والسهم را( 68)
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 التسامح الديني للمجتمع الروماني مع عبادة إيزيس
 

 أحمد علي خليفة عبد اللطيف  د.
 مدرس تاريخ قديم وآثار  

 مصر –جامعة السويس  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                       

 
 

 المقدمة
 

في  تعد عبادة إيزيس أوسع العبادات المصرية القديمة التي انتشرت وتطورت خارج مصر     
العالمين اليوناني والروماني، ولقد شهد القرن العشرون الكثير من الدراسات التي ركزت على عبادة 
إيزيس بإعتبارها أقوى معبودات الفترة الهلنستية والرومانية، وأكثرها انتشاراً، ذلك االنتشار الذي 

وتسامحوا معها بغض  استمر لعدة قرون. ولقد أحب الناس في المجتمع الروماني المعبودة إيزيس،
النظر عن بعض الفترات القصيرة من اإلضطهاد التي تعرضت له إيزيس وعبادتها في روما. فلقد 
كان العالم القديم يتغير حول المعبودة إيزيس وهي تتغير معه ولقد استطاع كهنة إيزيس ومتعبديها أن 

تطورة عبر الزمن، ولقد استطاعت يطوروا معبودتهم طبقاً لحاجات ومتطلبات متعبديها المتغيرة والم
المعبودة إيزيس أن تتكيف مع ذلك التغير باإلندماج واإلتحاد مع معبودات أخرى باعتبارهم ممر لها 

 داخل مجتمعاتهم وثقافاتهم اليونانية والرومانية.
 إيزيس في مصر القديمة  -أولا 

داخل مصر القديمة وفى أعتبرت المعبودة إيزيس أهم وأشهر وأطول معبودة مصرية تعبد فى 

= آست أو ايست والذى يعني سيدة العرش  stإن اسم المعبودة باللغة المصرية القديمة هو 1خارجها.

وهو مستمد من الكلمة المصرية التي تعني العرش.  2والذي يعني إيزيس. Iσις واسمها اليوناني 

على هـيئة سيدة جــــميلة ترتــدي رداء نسائي ولــقد ُصورت المعبودة إيزيس منذ العصر الفرعوني 
. كما ُصورت (1انظر شكلضيق، ويعلو رأسها عرش ذو درجتين، وهو الرمز الذى يجسد اسمها)

على شكل سيدة يعلو رأسها قرص شمس محاط بقرني بقرة، وأحياناً ُصورت فى هيئـــــة الطائر أو 
ألول مرة وبصورة مستقلة فى سمنود في االقليم الثاني  الحية أو العقرب أو البقرة. لـــقد ُعبدت إيزيس

ً لحورس، ثم نقلت إلى  عشر من أقاليم مصر السفلى، وذلك قبل أن تصبح زوجة الوزيريس وأما
 هليوبولبس حيـــــث أدخلت فى التاسوع، وابتدع لها كهنة هليوبوليس أسطورة إيزيس واوزيريس. 

دة جنائزية إلى األلف الثالثة قبل الميالد، عندما ظهرت فى يعود بداية ظهور المعبودة إيزيس كمعبو

 3نصــــوص األهرام التي تـعود ألواخر األســـرة الخامسة مـــن عـــصر الدولة القـــديمـــة.

وأصبحت إيزيس رمزاً لألمومة، وظهر دورها فى أسطورة اوزيريس، كزوجة مخلصة، وأم صالحة 

وارتبـــــطت إيزيس فى نصوص األهرام باللبن  4ة للملكية والعرش،حامية لزوجها وابنها، وحــــامي

الذي ترضعه لحورس، وبماء الفيضان. كما ارتبطت منذ ذلك الوقت بالنجمة سوبدت = "الشعرى 
اليمانية"، والتي ارتبط ظهورها ببداية ظهور الفيضان، وبالسنة المصرية الزراعية الجديدة. ومنذ 

اإلهتمام بالعالم األخروي السفلي، وبمعبودات الغرب والذين كان من أهمهم عصر اإلنتقال األول بدأ 
اوزيريس، وبالتالي زادت أهمية المعبودة إيزيس بإعتبارها حامية لزوجها وحاميــــة للملك المتوفي. 
ومنذ الدولة الوسطى وبالتحديد األسرة الثانية عشرة، أكتسبت مكانة بارزة فى هليوبوليس، كما أصبح 

ا عبادة مستقلة فى عدة أماكــــــــن من مصر السفلى مثل بوزيرس وبوتو ويرجع سبب ذلك إلى له
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دور إيزيس فى أسطورة أوزيريس التي حدثت فى أحراش الدلتا. ثم انتشرت عبادة إيزيس في بعض 
عبود األماكن فى مصر العليا مثل: الكوم األحمر وادفو وقفط وأخميم التي فيها أكتسبت إيزيس من الم

مين ارتباطها بالخصوبة. ومنذ الدولة الحديثة زاد انتشار عبادة إيزيس وشعبيتها، خاصة بعد زيادة 
دورها كملكـــة، وبعد ارتباطها بالمعبودة حتحور، كما بدأ تطوير شخصية إيزيس بإعتبارها معبودة 

ر البحري ومعبد كما عبدت إيزيس فى مقاصير خارجية فى معابد كبيرة مثل: معبد الدي .إنسانية

م ( زادت أهمية إيزيس وزاد اإلعتراف .ق 332-م.ق 644ومنذ العصر المتأخر )  5أبيدوس.

كما أقيم أقدم معبد كبير إليزيس فى بهيبت الحجر أقامه الملك نقطنابو الثاني في أواخر  6بعالميتها،

  .م.خالل القرن الرابع ق 30األسرة 

سيدات وعالقات واندمجت مع معبودات اخريات فى مصر كما دخلت إيزيس مع مرور الوقت فى تج
القديمة من أهمهن: حتحور ونفتيس وباستت وسخمت ونوت ورننوت ونيت وموت. ومن أهم هذه 
الصفات والقوى الخاصة بإيزيس فى مصر القديمة والتي اكتسبتها من خالل األساطير والتراتيل 

ات: دورها البسيط كأم حنون وزوجة وفية والنصوص ومن خالل اندماجها مع المعبودات األخري

والقادرة  7الخلق، كما أصبحت عظيمة السحر، عليوحامية ومنقذة لزوجها والبنها ثم دورها وقدرتها 

على البعث واإلحياء والشافية الرحيمة، فإيزيس هى حامية األحياء واألموات، وإيزيس ونفتيس ونيت 
جوانب تابوت المتوفي بعد الموت. كما ارتبطت وسلكت أربع معبودات حاميات يحرسن أركان و

إيزيس بحماية األوانى الكانوبية التي تحتوى األعضاء الداخلية للميت خاصة اإلناء الذي يحتوي الكبد. 
كما زاد دور إيزيس فى الحماية خاصة فى الحرب عندما أرتبطت بالمعبودة نيت، معبودة الحرب، 

بالمعبودة سخمت أنثى األسد أو اللبــــؤة التي تفترس األعداء أو وربة القوة، وحاكمة األقواس، وكذلك 
 تحرقهم  بأشعة قرص الشمس الموضوع فوق رأسها.

وإيزيس ونفتيس أرتبطتــــا بالملكية المقدسة، فهما األختين المرضعتين والنادبتين   

والحب لزوجها وإيزيس لديها مشاعر مثل مشاعر البشر كالحزن على فقدان الزوج،  8والمشيعتين

وابنها، ولذلك اعتبرت إيزيس معبودة خيرة قوية وقاهرة. كما ارتبطت إيزيس بالمعبودة حتحور 
البقرة الشمسية التي ارتبطت بإرضاع الملك وبأنها الهة الحب والجمال والزهور، كما أخذت إيزيس 

زيس لصفة كما زاد اكتساب إي( 2انظر شكلتاج حتحور المكون من قرص شمس وقرني بقرة. )
 األمومة باندماجها مع معبودات األمومة األخريات مثل: مـــوت ونوت.

إن قدرة إيزيس علي إمتصاص أهم صفات ووظائف وقوى وأدوار هذه المعبودات المصرية  
األخرى، وانعكاس ذلك على صفاتها الشكلية والوظائفية، زاد من شهرتها وشعبيتها، وبقائها في عقول 

لقدماء آالف السنين؛ بفضل مرونتها وقدرتها على التكيف، وجعلها معبودة وقلوب المصريين ا
كونــــــــية وعالمية؛ وساعدها أيضاً فى أن يتم إختيارها وتقبلها من قبل البطالمة لكى يـــــــتم زيادة 

 نشرها وإعادة تقديمها فى حوض البحر المتوسط.
ا   إيزيس البطلمية  -ثانيا

منذ عهد بطليموس  9ادة إيزيس في مصر حدث عندما تأسست مملكة البطالمةإن التغير األهم فى عب

األول سوتير "المنقذ" والذي سعى بمساعدة الكاهن اليوناني تيموثيوس والكاهن المصرى مانيتون الى 

بهدف نشر الحضارة اإلغريقية؛ فأنشأ المعبود  10التوفيق بين المعبودات المصرية واإلغريقية؛

وضم إليه المعبودة إيزيس لشهرتها وعالميتها،  12بود اوزيريس والعجل أبيس،من المع 11سرابيس

وكان الهدف من تأسيس هذه العبادة هو توحيد  13وأصبحت العبادة تسمى عبادة سرابيس إيزيس،

المصريين واإلغريق، وجعلهم يتعبدون لذلك الثالوث السكندري سرابيس وإيزيس وحاربوقراطيس. 
مهمة لبطليموس األول بإعتبارها نوع من أنواع الدعاية السياسية والدينية،  ربما كانت هذه العبادة

التي استخدمت إلضفاء الشرعية على حكم البطالمة األجانب، خاصة وأن هذه المعبودات ارتبطت 
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بالملكية المقدسة. كما أن صفات إيزيس الخاصة بالبحر وبالمالحة منحت إليزيس بواسطة البحــارة 
 السكندريون.

ولم يتم إقامة معابد إليزيس على نطاق واسع فى مصر قبل العصرين اليوناني والروماني، حيث عثر 
على معابد إليزيس فى بهبيت الحجر والفيوم وفيلة ودندرة واإلسكندرية. فمنذ عهد بطلميوس الثالث 

زيس، ق.م ( تم بناء سرابيوم اإلسكندرية المخصص لعبادة كل من سرابيس وإي 221 -ق.م  246)
ولقد أصبح هذا السرابيوم واحداً من أشهر المعابد فى منطقة حوض البحر المتوسط فى العصر 
الهلنيستي، ولقد ساهم فى نمو وانتشار عبادة إيزيس وسرابيس فى اليونان وحوض بحر ايجة، ولقد تم 

عالم اإليجي، ق.م ربما لربط العالم اإلغريقي بال 205تأسيس سرابيوم آخر هام فى ديلوس حوالى عام 
ولم تكن الدوافع السياسية وحدها المسئولة عن إنشاء عبادة إيزيس فلقد كان هناك عوامل أخرى 

 تجارية وثقافية ودينية ساهمت فى نشر عبادة إيزيس في العالم الهلنستي.
ا   إيزيس وصفاتها فى اليونـــــان  -ثالثا

السابع وأوائل القرن السادس قبل الميالد بزيادة زادت العالقات اليونانية المصرية منذ أواخر القـــرن 

ومنذ القرن الخامس قبل الميالد فإن إيزيس  14العالقات التجارية والدبلوماسية والثقافية بينهما.

واوزيريس وحورس تم مقارنتهم باآللهة اليونانية ديميتر وديونيسوس وابوللو. وإن روايات 
.م تعبر عن تآلف اليونانيين مع هذه المعبودات ق 460هيرودوت الذى زار مصر فى غضون عام 

  15المصرية التي ظهرت وانتشرت خارج مصر قبل غزو اإلسكندر األكبر لمصر.

ظهرت اإللهة المصرية إيزيس ألول مرة فى بيرايوس وهو ميناء مدينة إثينا منذ منتصف القرن 

على سفح االكروبوليس في أثينا  كما بني معبد عظيم للمعبودة إيزيس في نفس هذا القرن 16الرابع ق.م

ق.م سمح األثينيون  331/  332وفى عام  17باليونان وأدى ذلك النتشار عبادة إيزيس في اليونان.

للمصريين بشراء أرض لبناء معبد إليزيس فى ميناء بيرايوس، يتعبد لها المتعبدون المصريون 
بل الميالد إنتقلت عبادة إيزيس البطلمية من واإلغريق، ومنذ نهاية القرن الرابع وبداية القرن الثالث ق

اإلسكندرية إلى بالد اليونان، ولقد ظهرت عبادة إيزيس فى عدة مراكز فى بالد اليونان مثل ديلوس 
ودلفى وأثينا. ولقد اتاحت العوامل الثقافية والسياسية الفرصة النتشار ذلك الثالوث السكندري فى 

 . (2انظر شكلجميع أنحاء اليونان)
قد تميزت عبادة إيزيس فى بالد اليونان بزيادة المواكب واإلحتفاالت الشعبية العظيمة التي عرفت في ل

ولـــقد انتقلت عبادة إيزيس من مصر إلى بالد  18مصر منذ العصر الفرعوني فالبطلمي فالروماني.

القدم، وبعضها  اليونان، وأضيف لها العديد من القوى والصفات التي كان بعضها موجوداً بالفعل منذ
أضيف إليها بسبب مشاركة إيزيس لبعض المعبودات اليونانية، ومن أهم هذه الصفات: صفة الخلق  
فإيزيس خالقة الكون كلة، وهي التي فصلت السماء عن األرض، وأنها هي التي تحدد مسارات النجوم 

زواج والتنبؤ أو والشمس والقمر. وإيزيس أصبحت المخترعة والمكتشفة وواضعة أسس الدين وال
 العرافة، وخالقة القانون والصيدلة والطب.

إن أهم تغير حدث فى عبادة إيزيس فى بالد اليونان هو تحولها الى عبادة سرية، فعبادة إيزيس فى 
مصر كانت عبادة غير سرية حيث أنها لم تشمل أى شعائر أو طقوس سرية، ولكنها تحولت فى بالد 

ضة أو على األقل عبادة لها أسرارها  وغوامضها الخاصة. كما أن عبادة اليونان الى عبادة سرية غام
 إيزيس بدأت فى بالد اليونان بإعتبارها عبادة خاصة أو شخصية ثم اصبحت بعد ذلك عبادة عامة.  

وفى بالد اليونان امتصت إيزيس وهضمت بالتدريج وظائف وصفات معظم اآللهة اليونانية الهامة 
ديميتر، وافروديتي، وهيجيا، وارتيمس، واثينة، وهيرا، وبيالجيا، وايبوليا، والالتي من أهمهن: 

وفاريا. فإيزيس/ديميتر كلتاهما اكتشفت الحبوب، وكلتاهما تظهر برموز القمح. كما تشاركت إيزيس 
وافروديتي إلهه الحب الجسدي والجمال وأصبحت إيزيس/افروديتي. أما إيزيس وهيرا فإتحدتا فى 

بإعتبارهما إلهتان خالقتان تنشأن األطفال بغير الطريقة الطبيعية المعتادة. أما إيزيس إيزيس/هيرا 
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واثينة فهما معبودتان خاصتان بالقوة والحرب. كما حدثت مشاركات بين إيزيس وارتيمس، فكلتاهما 
، (3انظر شكلتحميان األمومة والوالدة كما اشتركت إيزيس مع بيالحيا، ومع ايبوليا، ومع فاريا )

  19باعتبارهن جميعاً حاميات للبحارة وللمالحة البحرية.

من أهم الصفات التي اجتذبت اليونانيين هى قدرة إيزيس على البعث واإلحياء بعد الموت. خاصة وأن 
هذه الصفة من صفات المعبودة اليونانية ديميتر كما وصفت إيزيس بأنها المتحكمة فى الفصول، وفى 

ل المعبودة اليونانية ديميتر. ومن أهم صفات إيزيس فى الفترة الهلينستية انها نمو المحاصيل، مثلها مث
اعتبرت راعية للتجارة وللزراعة وللفنون المحلية وهذه الصفات أضافت إليزيس جاذبية طاغية؛ مما 
أدى الى مزيد من األتباع. كما وصفت إيزيس بأنها ربة السماء، واألرض، والبحر، وربة العالم 

وأنها األقوى من القدر أو المصير، وأن كل الحضارة من خلقها ومن مسؤلياتها، وأنها  السفلي،
مؤسسة ومشرعة القوانين، وأنها بطلة العدالة، ومخترعة المالحة، مانحة الحظ للبشرية، وأنها 

د الحامية والمساعدة ومانحة األمان للبحارة المكافحين فى أعالي البحار، وحامية المتنقلون فى البال
األجنبية بعيداً عن وطنهم، وإيزيس هي التي تفرج عن السجناء، وهى المداوية والشافية وهي التي 

 تقدم العزاء للمنكوبين.
(، وأصبح لها 4وهكذا انتشرت عبادة إيزيس وسرابيس فى بالد اليونان خالل الفترة الهلينستية )شكل 

تحت إيزيس الطريق الى ظهور مفهوم التوحيد معابدها ومتعبيديها فى جميع المدن اليونانية، ولقد ف

حيث أن إيزيس شملت بتنوع صفاتها وخصائصها وأدوارها وقواها جميع  20الوثني لمتعبديها،

 المعبودات الوثنية األخرى. 
ا   إيزيس في اإلمبراطورية الرومانية -رابعا

بالد اليونان وفي مصر إن إيزيس الرومانية التي عبدها الرومان تشبة كثيراً إيزيس التي عبدت فى 
ً ضعيفاً  في العصر البطلمي ويتمثل ذلك قي زيها وهيئتها. كما أن إيزيس الرومانية تحمل شبها
بإيزيس المصرية األصل ويتمثل هذا الشبة فيما حافظ علية الرومان باعتباره من السمات الرئيسية فى 

العناصر: تاج البازليون، وعقدة  ومن أهم هذهتماثيل وصور وأشكال إيزيس المنتمية لهذه الفترة 

وجميع هذه العناصر مصرية األصل تم  21إيزيس، والسيستروم، والسيتوال، وعالمة الحياة، والكوبرا،

إختيارها لتظهر أصل المعبودة إيزيس وتنوع أدوارها وسلطاتها: فالتاج الذي هو عبارة عن قرص 
أما السيستروم أو الصلصلة أو الشخليلة  شمس بين قرني بقرة يظهر اقتران وعالقة إيزيس بحتحور،

فأداة موسيقية خاصة بحتحور أيضا،ً والستيوال عبارة عن إناء على هيئة ثدي يحمل الماء أو اللبن وله 
عالقة باألمومة والخلق، وعالمة الحياة مرتبطة بإعطاء نفس الحياة ولها عالقة بالبعث واإلحياء، 

 ( 5ر فإيزيس الساحرة وعظيمة السحر.      )انظر شكل والكوبرا لها عالقة بالحماية وبالسح
وُصفت إيزيس بالكثير من الصفات فى الكتابات اليونانية والالتينية. وفى مهرجانات ومواكب أعيادها 
فى روما كانت سيقان وسنابل القمح يتم حملها بإعتبارها النعمة التي منحتها إيزيس لإلنسان، كما أن 

ً مايمثلون إيزيس بسنابل القمح الممثلة على رأسها أو التي تمسكها الفنانين اإلغريق والر ومان غالبا
فى يدها. كما ارتبطت إيزيس بالحصاد، فهى سيدة الخبز والجعة، وسيدة الوفرة والثراء والخضرة, 
فى العالم اليوناني والروماني ارتبطت إيزيس بالخلق أكثر من الخصوبة. كما وصفت إيزيس فى 

يونانية والرومانية بأنها تتحكم فى مصائر البشر، وأنها قادرة على تحديد احتياجات البشر الروايات ال
وحل مشاكلهم، وأنها تستطيع إنقاذ متعبديها مـــــن الموت المحقق. كما وجدت العديد فى األسماء 
 والصفات المرتبطة بسلسلة من األماكن المختلفة، لوحظ أن هذه األسماء والصفات التي منحت
إليزيس ماهي إال أسماء وصفات معبودات أخرى محلية أو قومية فى هذه األماكن والجهات، وقد 
اســـتوعبت إيزيس كل هذه الصفات حتى صارت ربة الكون وسيدة العالم، وأصبحت توصف 
بالوحيـدة أو الواحدة، وهذا يعني أن إيزيس أصبحت إلهة عالمية، ضمت فى أسمائها وصفاتها جميع 

 22صفات المعبودات المصرية واليونانية والرومانية.أسماء و
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لقد اشتركت إيزيس في العالم الروماني مع العديد من المعبودات الرومانيات األخريات من  
أمثال: جونو، وفينوس، ومينرفا، وسيريس، وفورتونا، وسوتيس وكالمعتاد في مصر منذ العصر 

اطورية الرومانية كانت إيزيس توسع سلطاتها وتزيد الفرعوني فالبطلمي أو في اليونان ثم في اإلمبر
قواها باالقتران بالمعبودات المحلية واإلقليمية الشهيرة مراعاة منها لإلحتياجات المادية والمعنوية 
لهؤالء السكان. فلقد اشتركت إيزيس مع فينوس، ومينرفا، وسيريس، وفورتونا في روما بحكم تقارب 

(. أما اقتران إيزيس بالمعبودة الرومانية جونو 6)انظر شكل    د مارسمعابدهن في ساحة حرم المعبو
فيرجع إلى اقتران كل من سرابيس بجوبيتر وإيزيس بجونو منذ أن انضمت اآللهة المصرية لمجمع 
اآللهة الرومانية ولقد اشتهرت كل منهما بمساعدة السيدات في والدة أطفالهن واعتبرت كل منهما 

 وقد ُمثلت إيزيس كثيراً وهي تحمل رضيعها حاربوقراطيس. 23ألمهاتحامية للحوامل ول

وكذلك ارتبطت إيزيس بمعبودات الشحن والمالحة البحرية، وحماية البحارة والمالحين،  
وظهرت في تجمعات مع معبودات بحرية لها نفس السمات ومنها المعبودة فاريا معبودة منارة 

وكذلك إيزيس/بيالجيا وكذلك ايبوليا منها إيزيس/اإلسكندرية وظهرت بشكل إيزيس/فاريا و
ً إلى وجود معبداً إليزيس على جزيرة فاروس  إيزيس/نافيجانز وتشير األدلة األثرية المكتشفة حديثا
باإلسكندرية ولقد سميت إيزيس بملكة المالحة وملكة فاروس كما ظهرت صور كثيرة إليزيس/فاريا 

: الدراخمة البرونزية التي تعود لعهد اإلمبراطور هادريان والتي على التوابيت والعمالت المعدنية مثل

كما  24(.3انظر شكل)تظهر إيزيس تمسك بالشراع المنتفخ وبالسيستروم متقدمة إلى جزيرة فاروس

اشتركت إيزيس مع سوتيس وظهرت تماثيل إيزيس/سوتيس والتي هي عبارة عن المعبودة إيزيس 
هذا الرمز شائعاً في روما. كما استمر أهم دور ديني إليزيس تركب كلب وعلى رأسها نجمة وأصبح 

بين الرومان وهو دورها في األمومة بإعتبارها األم مانحة للحياة، والتي استطاعت بسحرها أن تعيد 
زوجها للحياة، وقدرتها على إعادة الحياة وتجديدها، ومنح أتباعها األمل في البعث بعد الموت أي في 

والتي كانت جذابة للرومان. كما اُعتبرت إيزيس معبودة الحماية وتشاركت في ذلك  الحياة االخروية،
مع معبودات رومانيات مثل: سيريس وظهرت صور وأشكال تمثل إيزيس/سيريس، والتي ظهرت 
فيها خصائص إيزيس مثل زهرة اللوتس على قمة الرأس، كما ظهرت خصائص سيريس مثل امساك 

 القمح في إحدى يديها.
أهم األشياء التي اجتذبت األتباع والمحبين إليزيس وسرابيس إعتقادهم أن هذه المعبودات لها ومن 

ولذلك اعتقدوا أن معابد إيزيس من  25القدرة على إرسال الرؤى واألحالم إلرشادهم في حياتهم.

ابد، طلباً األماكن المناسبة لتلقي واستقبال الرؤى واألحالم، ولذلك سعى الرومان  للمبيت في هذه المع
 لتحسين صحتهم وحياتهم وللحصول على ما يرغبون.

ا   مراحل انتشار عبادة إيزيس وارتباطها بالتسامح الديني  -خامسا
المرحلة  -يمكن تقسيم مراحل انتشار عبادة إيزيس في المجتمع الروماني إلى ثالث مراحل هي: أ    

زيس وسرابيس في إيطاليا  ثم في روما األولى وهي مرحلة وصول وتوغل وإنتشار اإليمان بعبادة إي
 وأسباب هذا االنتشار. 

المرحلة الثانية: مرحلة التذبذب بين التسامح واإلضطهاد الذي حدث لعبادة إيزيس في روما خالل  -ب
 37ق.م حتى  65أواخر العصر الجمهوري وأوائل العصر اإلمبراطوري، والذي استمر متقطعاً من 

       م، وأسباب ذلك اإلضطهاد. 
المرحلة الثالثة وهي مرحلة التسامح واإلزدهار، والتي بدأت بحكم جايوس كاليجوال منذ عام  -ج

م، واستمرت حتى بداية القرن الرابع الميالدي، وحدث فيها تعديل وتطور في المجتمع الروماني، 37
سية، واعتبرت الذي صار أكثر تسامحاً، وأصبحت المعبودة إيزيس من المعبودات الرومانية الرئي

 إيزيس موحدة للحياة الدينية في اإلمبراطورية الرومانية. 
المرحلة األولي: وصول عبادة إيزيس إلى إيطاليا وانتشار عبادتها في المجتمع الروماني وأسباب  -أ

  ويمكن تقسيمها الى:ذلك اإلنتشار 
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 وصول عبادة إيزيس إلى إيطاليا -1
: صقلية، وكريت، واليونان، وبواسطة اليونانيين الموجودين دخلت عبادة إيزيس من عدة طرق منها

البد أن ندرك أهمية جزيرة صقلية، فالجزيرة لديها الكثير من األدلة على وصول في جنوب إيطاليا. و
العبادة إلى إيطاليا، كما لعبت الجزيرة دور الوسيط بين عبادة إيزيس وروما. وظهرت أدلة وجود 

ق.م. تعود بداية دخول عبادة إيزيس كديانة في إيطاليا الى 212صقلية منذ العبادة على العمالت ال

وعبر الطريق  26أواخر القرن الثالث ق.م، عن طريق جنوب إيطاليا عبر الطريق من ديلوس اليطاليا،

المباشر من اإلسكندرية إليطاليا، وكذلك وصول العبادة لبومباي وإلقليم كمبانيا منذ القرن الثاني ق.م. 
سست العبادة في إيطاليا منذ أواخر القرن الثاني ق.م وبداية القرن األول ق.م، حيث أصبح لعبادة وتأ

إيزيس قوة يحسب حسابها، والدليل على ذلك حدوث بعض اإلضطهادات المتقطعة منذ القرن األول 
 ق.م، حيث اتخذت عبادة إيزيس طريقها في داخل إيطاليا السيما بين الطبقات الدنيا.

ويبدو أن  27ق.م، 80ق.م الى 150وصلت عبادة إيزيس إلى روما خالل الفترة من  كما 

عبادة إيزيس وسرابيس قد تأسست وازدهرت في روما في فترة حكم دكتاتورية سولال، والذي ربما 

كما قام بإصالح معبد إيزيس في منطقة  28حاول استعمال المعتقدات الشرقية في الدعاية السياسية،

 29ذ العقد األول للقرن األول قبل الميالد، وبدأت العبادة بدون شك كعبادة خاصة وسرية،الكابيتول من

، حرر فيها جزيرة ديلوس التي كان بها مقصورة إليزيس، وعندما ق.م 88عام كما قام سولال بحملة 
ضروا عاد لروما أحضر معه بعض العبيد والمعتقين واللذين كانوا من أتباع عبادة إيزيس، وبالتالي أح

عبادتهم معهم لروما، وتوجد نقوش جنائزية تؤكد تواجد عبادة إيزيس في روما في ذلك الوقت، ورغم 

ً ما ذكره ابوليوس في  30أن هذا التواجد كان قليل إال أنه كان متزايد. وهذه النقوش يؤكدها أيضا

  31محاوراته.

 انتشار عبادة إيزيس في المجتمع الروماني وأسبابه -2
لعبادات الشرقية خاصة عبادة إيزيس في اإلمبراطورية الرومانية، هو ظاهرة فريدة في إن إنتشار ا

التاريخ الديني للعالم القديم. فالطريقة التي ُعرفت بها هذه العبادة في اإلمبراطورية الرومانية وتكيفها 
ً للمسار العام للتأثي رات السياسية مع االحتياجات الدينية الخاصة بهم، وهذا االنتشار كان مضادا

والعسكرية التي تدفقت من الغرب للشرق. لقد تكيفت عبادة إيزيس وتكاملت مع الديانات المحلية، ومع 
 األنظمة الدينية لإلمبراطورية الرومانية، ولعل هذا من أهم أسباب انتشارها.

يس، كما أن أسباب إنتشار عبادة إيزيس منها: عوامل تتعلق باسرة إيزيس؛ اللذين هم: أوزير
وحورس، ونفتيس، وست، ومدى ارتباطهم بالملكية المصرية القديمة ثم الثالوث السكندري الذي 
ارتبط بمنح الشرعية للملوك البطالمة ولألباطرة الرومان. وأخرى تتعلق بإيزيس نفسها ودورها 

تتعلق  ومكانتها وصفاتها وأساطيرها، وما وعدت به أتباعها، وأخرى تتعلق بعبادتها، وعوامل أخرى
بما قامت به إيزيس من عالقات وإندماجات مع المعبودات؛ المصرية، واليونانية، والرومانية والذي 
وسع من صفاتها وقدراتها وسلطاتها، وأخيرا دور أتباعها من جميع الطبقات. إلى جانب فشل الديانات 

ي المجتمع الروماني، حيث كان الرومانية التقليدية في توفير الحاجات: العاطفية، والنفسية للمتعبدين ف
انهيار وتدهور الفكر والديانة الرومانية القديمة بسبب جمودها وعدم قدرتها علي التكيف والتطور، 

التي ربما أصبحت غير مناسبة لألنشطة  32األمر الذي أدي إلى إنهيار المعبودات الرومانية القديمة.

 لية.العملية وغير قادرة علي التنبؤ باألحداث المستقب
كما استطاعت عبادة إيزيس أن تجذب العديد من األباطرة، بما لديها من عالقة بالملكية، وخالفة 
العرش، وقدرتها على تدعيم مكانته بين رعاياه بسبب شعبيتها الطاغية، فربطها بعضهم بعبادة 

صف الثاني للقرن اإلمبراطور, لقد كان تقبل األباطرة وإنضمامهم لعبادة إيزيس الذي تم قبل بداية الن
األول الميالدي، دوراً كبيراً في انتشار عبادة إيزيس في المجتمع الروماني حيث زاد عدد المتعبدين 
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للعبادة، بسبب عدم الخوف من اإلضطهاد العنيف من مجلس الشيوخ أو من اإلمبراطور أو من 
 السلطات الرومانية. 

لدنيا والوسطى مواكب واحتفاالت مبهرة وطقوس كما أن عبادة إيزيس وفرت للمتعبدين من الطبقات ا

لقد ناشدت عبادة إيزيس مجموعة واسعة من المواطنين الرومان  33وشعائر جذابة وسرية وغامضة,

لعدة أسباب: أهمها أن العديد من المواطنين الرومان كانوا مفتونين جداً بغموض وسحر مصر. التي 
انعكس على الثقافة المصرية عامة، وعلى الديانات اعتبرت أرض األسرار الخارقة للطبيعة، وهذا 

كما  34المصرية؛ التي من أهمها عبادة إيزيس، والتي كانت عبادة سرية يكتنفها الغموض والسحر.

فتحت عبادة إيزيس الطريق للسيدات، لإلنضمام إليها بمنحهن الكثير من الحقوق واإلمتيازات مثل: 
الخاصة بالعبادة والتي لم تمنح من قبل للنساء في الديانات إمكانية المشاركة في الطقوس اليومية 

الرومانية التقليدية. كما سمح لهن بالمشاركة في المواكب واالحتفاالت واألعياد الخاصة بإيزيس 

  35وسمح لهن بأن يصبحن كاهنات في عبادة إيزيس.

العالقة الخاصة السبب األكثر أهمية هو أن المواطن الروماني انجذب لعبادة إيزيس؛ بسبب 
والشخصية التي اتاحتها عبادة إيزيس بين المعبودة والمتعبدين وبالتالي أزالت عن المتعبدين 
السلطات: األبوية، والحزبية، والكهنوتية، للحصول على النقاء الروحي، وهذه العالقة الخاصة 

ستويات اإلقتصادية اجتذبت أعضاء كثيرين من المجتمع الروماني من كل الطبقات اإلجتماعية والم
وهذا الجانب كان بالفعل غير متاح في الديانات الرومانية التقليدية، التي كانت غير قادرة على تحقيق 
الخالص الفردي للشخص. لقد كان الرومان يخافون من آلهتهم التقليدية بينما اتخذت إيزيس شكل األم 

ات المجتمع الروماني بغض النظر عن الحانية الرحيمة، وبالتالي ناشدت عبادة إيزيس جميع طبق
الطبقة أو العرق أو الجنس ولذلك سادت وانتشرت عبادتها في المجتمع الروماني. كما أن عبادة 
المعبودات الرومانية التقليدية كان واجب مدني، بينما عبادة إيزيس كانت تمثل إعتقاد شخصي، يتمثل 

وعدت به أتباعها من عالقة خاصة وشخصية، في التعبد للمعبودة إيزيس؛ بغرض الحصول على ما 
 ومن حياة سعيدة قبل وبعد الموت، إلى جانب القدرة على تغيير المصير. 

وبدون شك فإن شعبية وإنتشار عبادة إيزيس ال تعود فقط إلى صفاتها، وأساطيرها، ولكن أيضا      
ديدة مختلفة من المجتمع تعود إلى محبيها وأتباعها، حيث أن عبادة إيزيس ناشدت أقســـــام ع

الروماني، وليس فقط االباطرة العديدون وزوجاتهم وعائالتهم، اللذين انضموا لهذه العبادة، وبعض 
رجال النخبة من كــــــــبار الموظفين، كما أنها حققت نجاح يساوى نجاح المفــكرين اإلجتماعيين، 

طفال، والعبيد، والمحرريين، واألحرار من والمثقفين، والمتصوفين أو الروحانيين، والسيدات، واأل
الطبقات الوسطى والدنـــــــيا، خاصة من التجار الرومان، واألغريق، والسكندريين، والمصريين 
ومن قدامى المحـــاربين، ومن البحارة، وجنود األساطيل التجارية والبحرية، والفنانين، والتجار 

مان منضمين لعبادة إيزيس، عادوا جميعاً لروما بسبــب البحريين، والمهاجرين. وكان منهم تجار رو
ما نتج عن الحرب اإلجتماعية من منح المواطنة الرومانية لجميع السكان، وهذه األوضاع السياسية 

 واإلجتماعية كانت تصب تدريجياً فى صالح اإلستقدام التدريجى لعبادة إيزيس لمدينة روما.
 لتسامح واإلضطهاد   المرحلة الثانية: التذبذب بين ا -ب

ً ومتقطعاً، ولقد أظهر إضطهاد السلطات الرومانية لعبادة  لقد كان إضطهاد المعبودة إيزيس مؤقتا
إيزيس؛ التسامح الشعبى مع عبادة إيزيس، حيث تكرر تذبذب تسامح وإضطهاد الرومان لعبادة إيزيس 

راطوري، وتمثل ذلك فى تدمير بواسطة السياسيين فى أواخر العصر الجمهوري وأوائل العصر االمب
معابد إيزيس بواسطة السلطات الرومانيـــة، وإعادة بناؤها بسرعة بواسطة أتباع العبادة ومحبيها. 
ولقد نجحت عبادة إيزيس فى صد الهــــجوم السياسى والديني، حيث وجدت عبادة إيزيس نفسها فى 

بالمثل، وإنما سعت الكتساب صفات وقدرات بيئة تعددية، فتلقت الهجوم، ولم ترد عليه، ولم تقابلة 
بالدخول فى عالقات مع المعبودات األخرى. وذلك لتوسيع شعبيتها وبالتالي لم يستطع هذا اإلضطهاد 
العنيف، أن يوقف شعبــــــيتها، وإنما ولحسن الحظ قاد إلى تقبل األباطرة الرومان لعبادة إيزيس، 
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مبراطور كاليجوال، ومن نماذج التذبذب بين التسامح اإلضطهاد وإعترافهم الرسمي بها منـــــذ عهد اإل
 الذي حدث لعبادة إيزيس فى أواخر العصر الجمهوري مـــا يلـــــــي: 

ق.م تم تدمير خمسة معابد اليزيس فى روما بأمر من مجلس السناتو، ولقد قام مجلس  65في عام 
لمعابد الخمسة الخاصة بإيزيس فى روما، السناتو بالتأكيد بسبب الضغط الشعبى بإعادة بناء ا

إن تدمير معابد إيزيس وسرابيس الخمسة أعتبر نذير شر بواسطة  36عاماً. 17واستغرق ذلك 
وهذا  37كاسيوس، الذى أضاف أن هذه المعابد تم بناؤها بواسطة المواطنين وعلى حسابهم الشخصي.

وليس ألسباب دينية أو  38تماعيةيؤكد أن إضطهاد إيزيس المؤقت كان يتم ألسباب سياسية وإج
ق.م قام القنصل جابينوس بالدفاع عن تواجد مذابح إيزيس فى  59عنصرية أو أخالقيــة. وفى عام 

ق.م حدث  58وخالف مجلس الشيوخ، وإن غير رأيه فى العام التالــي. وفى عام  39الكابيـتول،
ث خضع المعبد لمجموعة من التدابير إضطــــهاد سياسي وديني لمـــعبد إيزيس فى تل الكابيتول، حي

القمعية: تمثلت فى تدمير مذابح إيزيس من قبل القناصل؛ ربما بسبب طرد السكندريين لبطليموس 
الثاني عشر الموالي للرومان. ومرة ثانية تم إعادة نصب مذابح إيزيس على الكابيتول؛ بسبب التدخل 

تو علي إصدار قــــرار بإقامة المذابح، وفي العنيف من الشعب الروماني، الذي أجبر مجلس السنا
نفس العام تقرب أتباع إيزيس من القنصل جابينوس، من أجل اإلعتراف بالعبـــادة، ولكن القنصل 
جابينوس مع القنصل بيسو إنقلبا على العبادة، ودعما قرار مجلس السناتو، وأبعدا عبادة إيزيس عـن 

هروا التسامح مع عبادة إيزيس. واستمر هذا التسامح حــــــتى مدينة روما، أما القناصل التاليين فأظ
ق.م عندما  50ق.م، الذي حدث فيه تدمير لمعبد إيزيس. كما تم تدمير معابد إيزيس في عام  53عام 

قرر مجلس السناتو أن يطرح مذابج إيزيس أرضاً، ولكن المسئولين لم يجدوا من العــــمال فى كل 
ــب في أن ينـــفذ هذا األمر، فاضـــطر القنــصل أميليوس باولليوس أن يطرح مدينة روما من يرغــــ

المذابح الخاصة بالمعبودة إيزيس بنفسه، وأن يحمل البلطة لتدمير المعبد تنفيذاً لقرار مجلس السناتو. 
ق.م وبسبب إجراء تقدمات في معبد إيزيس حدث تسرب سرب من النحل، واستقر فى  48وفي عام 
ً جداً، وتقرر أن يتم تدمير معبد إيزيس معبد هر ً سيئا قل القريب من معبد إيزيس، واعتبر هذا شيئا
 بالكامل.

ق.م استراحت المعبودة إيزيس من اإلضطهاد، وتم اإلعتراف المؤقت بعبادة ايزيس  43في عام 
لعام وذلك رغبة بواسطة الحكومة الثالثية الثانية، التي قامت بالتصويت ببناء معبداً إليزيس في هذا ا

وهذا الوعد لم يتم تنفيذة في عهد هذه الحكومة ثم قام مارك  40منهم بالفوز بالشعبية بين سكان روما.
وعلى الرغم من كـــل محاوالت  41انطونيوس في نفس العام بتأسيس عبادة إيزيس فى روما.

المدينة لفتـــرة طويلة؛  اإلضطهاد السابقة لعبادة إيزيس في روما، فإن عبادة إيزيس لم تغـــــب عن
ألنه بعد كل محاولة للتدمير كان مؤيدو عبادة إيزيس يقومون بإعادة البناء والتجديد مرة ثانية لما تم 
هدمة وبالتالي فإن كل المحاوالت باءت بالفشل، ولم تستطع أن تـــعيق تواجـــــــد وانتشار وزيادة 

 رية الرومانية.شعبية عبادة إيزيس في روما بل وفي اإلمبراطو
ق.م بما فيها من إضطهادات، فإن ديانة إيزيس كسبت بالتدريج  48-ق.م 65وفيما عدا الفترة من 

 أتباع ومحبين من كل الطوائف الرومانية، واستمرت شعبية ومشهورة لمدة أربع قرون تاليــة. 
العصر  ومن مظاهر التذبذب بين التسامح واإلضطهاد الذي حدث لعبادة إيزيس فى أوائل

 اإلمبراطوري مـــا حدث في عهد اإلمبراطور أغسطس وفي عهد اإلمبراطور تيبريوس
 م( 14 -ق.م 27مظاهر التذبذب بين التسامح واإلضطهاد في عهد اإلمبراطور أغسطس ) -1

المرحلة األولى:  مرت عالقـــة اإلمبراطور أغسطس بالمـــــعبودة إيزيس وعبادتها بخــــمس مراحل:
ق.م إتخذت الحكومة الثالثية الثانية قرار  43اء أغسطس بوعده مع عبادة إيزيس، ففي عام عدم وف

بإنشاء معبد إليزيس وسرابيس على الرغم من وجود إضطهاد للعبادة من مجلس السناتو الروماني، 
رك وهذا الوعد والقرار لم يتم تحقيقه أبداً بواسطة هذه الحكومة. المرحلة الثانية: بعد هزيمة ما

انطونيوس وكليوباترا السابعة ودخول اإلسكندرية، قام أوكتافيوس بتوقير سرابيس وهذا مجرد 
دبلوماسية منه. المرحلة الثالثة: سمح فيها اوكتافيوس بأن يتم التعبد لعبادة إيزيس في حديقة 
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معبودة إيزيس. فيلـــتـــــــــة التي زاد فيها إستخدام الزخارف الفنية المصرية والتي منها رموز ال
المرحلة الرابعة: وهي المرحلة التي زاد فيها تسامح أغسطس مع عبــادة إيزيس ربـــــــــما بسبب 
الوضع السياسي المستقر، حيث أصبح أوكتافيوس يملك كل القوة والسلطة. المرحلة الخامسة: استقدم 

إله الشمس الروماني وهو ق.م إلقامتهما أمـــــام معبد  10أغسطس مسلتين من هليوبوليس عام 
المبنى الرمزي لإلخضاع الديني لآللهة المصرية للمعبـــــودات الرومانية ورمزاً إلخضـــــاع 
المصريين للرومان وهذه المرحلة تبين سياسة أغسطس نحو العبادة المصرية وهي السياسة القائمة 

 د دموى أو عنيف. على اإلضعاف التدريجى للعــــــــبادة المصرية بدون أي إضطها

ق.م بدأ  30ففي عام  42إن تصرفات أغسطس نحو عبادة إيزيس ومصر تبدو متناقضة بشكل كبير

تدمير معابد إيزيس وسرابيس مرة أخرى، ولكن لم يجــــــدوا أى عامل يستطيع أن يضرب الضربة 
ي نفوسهم. أما في عام األولى، وبالطبع يعبر هذا عن انتشار عبادة إيزيس وسرابيس ومكانتها العالية ف

 43ق.م فقد تم حظر جميع العبادات المصرية داخل حدود المنطقة المقدسة لروما " البوميريوم" 28

كما اقترح علــــى أغسطس أنة سيكون أكثر نجاحاً لو شارك فى تفضيل عبادة إيزيس المــــــــشهورة 
طهادها، إلعتقاده أنها تقوض النسيج بإعتبارها األم الحنونة والزوجة الوفية، لكن أغسطس مال إلض

ولذلك قام بمنع  44األخالقي الروماني، وأنها تعمل على تفكك المجتمع الروماني وتخلق طقوساً سريةً.

عبادة إيزيس من التواجد داخل" البوميريوم" ربما بإعتبارها غير رومانية أو منافية للرومان، وعندما 
ق.م تمكن أجريبيا الرجل الثاني بعد أغســــــــطس  21فى عام كان أغسطس بعيداً عن رومـــــــــــا 

 من دفع عبادة إيزيس خارج البوميريوم، ونهى عن عبادتها داخل حوالي ميل من رومــا.
لقد كان للعوامل السياسية والعوامل اإلجتماعية دور في تسامح اإلمبراطور أو عدم تسامحه مع  

ل على ذلك موقف أغسطس من عبادة إيزيس فكلما تقرب المعبودة المصرية إيزيس، وأفضل مثا
عدوه مارك أنطونيوس من اآللهة المصرية وتحالف معها واقترن بها، كلما زاد عدم تسامح 
أوكتافيوس مع هذه المعبودات المصرية السيما أهمهم وأشهرهم إيزيس، وهنا يبرز دور العوامل 

يس، ولقد زاد عداء أوكتافيوس لآللهة المصرية بعد والصراعات السياسية وإنعكاساتها على عبادة إيز
طالق أختة أوكتافيا من مارك انطونيوس الذي تزوج من كيلوباترا السابعة، وهذا يعد أسباباً إجتماعية 

ق.م فإن معبد إيزيس في ساحة المعبود مارس أعيد بناؤه  10-20وأسريـــة. ويبدو أنه في الفترة من 
ً إليزيس؛ بسبب شهرة عبادتها في عهد اإلمبراطور أغسطس  الذي لم يستطع أن يدير ظهرة تماما

  45رغم المعارضة الرسمية لها.

ولقد زار أغسطس مصر وقام بتبجيل سرابيس ولكنه لم يقم بتبجيل إيزيس علنياً في اإلسكندرية بسبب 
زيس في مصر، اإلرتباط الوثيق بين كليوباترا السابعة وبين إيزيس، إال أن أغسطس اعترف بأهمية إي

بإالضافة لمقصورة الحليب المقدس والتي بنيت بمعبد  46وخصص لها مـــــــعبداً جديداً فى دندرة.
والتي افتتحها أغسطس بنفسه وظهر فيها وهو يقدم  47فيلة، الذى يعتبر أكبر معبد مقدس إليزيس.

األخرى مثل: معبد التقدمات للمعبودة إيزيس، كما ظهر اإلمبراطور أغسطس في المعابد المصرية 
ً يقدم القرابين ويتم تتويجة بواسطة 48ومعبد دير شلويط الكرنك، ودير المدينة  باعتباره فرعونا

 المعبودات المصرية.
 م( 37-14مظاهر التذبذب بين التسامح واإلضطهاد في عهد اإلمبراطور تيبريوس ) -2

 49وما من المعتقدات األجنبية والغريبة:تـــــــابع تيبريوس سياسة أغسطس الدينيــــة فسعى لتنقية ر

والتي من أهمها عبادة إيزيس. لذلك اســـتغل تيبريوس الفضيحة الجنسية الخاصة بالنبيلة بولينا 
والفارس دكيوس موندوس في معبد إيزيس، فقام بغلـــق المعبد وهدمه، وتعذيب كهنة إيزيس، ورمى 

يعتبر موقف تيبريوس موقفاً متطرفاً وعدائياً ضد عبادة م, و19تماثيلها فى نهر التيبر، وكان ذلك عام 
إيزيس، أسبابه: سياسية وإجتماعية وإقتصادية فى األساس فبسبب زيارة جرمانكوس لمصر وفتحة 
مخازن غالل اإلسكندرية للسكندريين حدث إرتفـــــــاع في سعر القمح في رومـــا وحدثت مجاعـــة 
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مانية بالسلوك الخلقي والديني لعبادة إيزيس فحدث إضطهادها، كما تم ربط المشاكل اإلقتصادية الرو
أن هذا اإلضطهاد لم يكن حكراً على العبادة المصرية، وإنما تعرض له اليهود والديانات الفلكية 

 50الخاصة بعبادة النجوم والكواكب، وجميعها كانت عبادات جاذبـــــــــة للمواطنيين الرومان.

تيبريوس بإضطهاد إيزيس في روما فقد قام تيبريوس في مصر بتقديم التقدمات وعلى الرغم من قيام 

( وغيرهــا للثالوث االلهى: إيزيس وأوزيريس  7)انظر شكل  51مثل: اللبن والبخور والتيجان

وذلك على الجــــــدران الخارجية والداخـــلية بقــــدس أقداس مـــعبد إيزيس في  52وحاربوقراطيس،

ً يقدم التاجين األبيض واألحمر للمعبــود حاربوقراطيس جزيــرة فيــ ــلة، كما ظهر بإعتباره فرعونا
وللمعبودة إيزيس في بيت الوالدة )الماميزى( الخاص بمعبد إيزيس في فيلة، وهذه التقدمة تعني تقديم 

ور التاجين األبيض واألحمر لكالً من المعبودين حاربوقراطيس وإيزيس لكن يستردهما اإلمبراط
مصحوبين بإعتراف المعبودات بشرعيته، وبالتالي يعترف جميع المصرييـــن بشرعية حكمة في 

 مصر.
ً مالحظة أن اإلمبراطورين الرومانيين أغسطس وتيبريوس اللذين عرف   ً مدهشا لـــــقد كان شيئا

ً إليزي س في مصر: عنهما إضطهــــاد إيزيس في روما هما أكثر األباطرة الرومان تبجيالً وتعظيما
فيقدمان لهــــا القرابين، ويتم تتويجهما باعتبارهما فراعنة، وربما أن تفسير ذلك التناقض الواضح 

 هــو اختالف وتناقض حاجاتهما دوافعهما السياسية واإلجتـــــــــماعية في كل من روما ومــصر.
 اضطهاد عبادة إيزيس   أسباب -3

يزيس ألنها من وجهة نظرهم هددت النظام اإلجتماعي ة إربما اضطهدت السلطات الرومانية عباد
الروماني القائم على األنظمة األبوية والحزبية التي أدت إلخضاع النساء للرجال والفقراء لألغنياء، 
حيث أن عبادة إيزيس نادت بالمساواة بين الجميع وبالتالي خشي المسئولون الرومان من انتقال سلطة 

رجال على النساء من أيديهم إلى أيدي كهنة إيزيس المصريين، واعتبروا ذلك األغنياء على الفقراء وال
تهديداً سياسياً وإجتماعياً على النظام اإلجتماعي في روما خاصة لو سمحوا لهذه العبادة باإلنتشار دون 

ذلك أن عبادة إيزيس اهتمت باحتياجات الفرد الخاصة أكثر من اهتمامها بالمصلحة العامة،  53رادع,

أعلت عبادة إيزيس قيمة الفرد بينما التقاليد الرومانية والعبادات الرومانية القديمة كانت تعلي الواجب و
المدني للمواطنين والذي يفوق مصالحهم الشخصية، ولقد ركزت عبادة إيزيس على الفرد واحتياجاته 

مهوري وبداية العصر الدنيوية واألخروية وهو ما اعتبرته السلطات الرومانية في نهاية العصر الج
 اإلمبراطوري ليس غريباً فقط بل وغير أخالقي.

السبب الثاني إلضطهاد عبادة إيزيس في ذلك الوقت أن حكومة مصر البطلمية اعتبرت  
حكومة فاسقة ومناوئة ومعادية للرومان، وبالتالي اعتبرت المعبودات المصرية ومن أهمهم المعبودة 

ً معبودات األعداء في أواخر العصر الجمهوري، كما خشي الرومان من أن  إيزيس اعتبروا جميعا

  54تكون عبادة إيزيس وسيلة لطموحات سياسية للحكام البطالمة.

السبب الثالث لتعرض عبادة إيزيس لتهديد اإلضطهاد الفعلي هو الشعبية المتزايدة بشكل كبير بين 
لس السناتو اللذين كانوا هم أيضاً السكان الرومان، والذي تحول إلى دعم سياسي لبعض أعضاء مج

داعمين لعبادة إيزيس، لذلك حاول مجلس السناتو أن يقيم توازن سياسي بنقل هذه العبادات من روما، 
وبإضطهاد كهنتها، وذلك لتعزيز الوضع الحالي المتسلط لصالح بعض األعضاء ضد أعضاء 

ة التقليدية من العبادات األجنبية غير أخرون، والحجة التي اتخذوها هي حماية االخالقيات الروماني
االخالقية من وجهة نظرهم، وذلك بغض النظر عن المصلحة العامة للمواطنين أو مصلحة الدولة. 
بمعنى آخر اعتبر مجلس السناتو عبادة إيزيس وكأنها منافس على والء المواطن الروماني خالل 

 النصف األول من القرن األول ق.م.
فع السياسية واإلجتماعية فإن بعض األفراد الرومان نظروا لعبادة إيزيس وبعيداً عن الدوا 

التي كانت عبادة سرية غامضة ولها طقوس وشعائر خاصة على أنها عبادة مزعجة من الناحية 
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الخلقية ومن هؤالء بعض الكتاب واألدباء اللذين سخروا من أعضاء عبادة إيزيس بسبب عبادتهم 
م للعبادة بإعتبارها عبادة دعارة، ولقد غذى هذا اإلتهام إنضمام بعض للحيوانات كما أشار بعضه

المومسات إليها. على الرغم من أن سرية بعض طقوس عبادة إيزيس وشعائرها كان الغرض منه 
ً لإلضطهاد.  ً وتجنبا حماية العبادة لنفسها، ومراعاةً لمشاعر األخرين المختلفين معها دينياً، وخوفا

قوس السرية أوحت لبعض الرومان بشكوكهم في الفجور الجنسي، وبالتالي تشكك وربما أن هذه الط

 55المجتمع الروماني في أخالقيات عبادة إيزيس.

إن جميع أمثلة اإلضطهاد الذى حدث ضد عبادة إيزيس تدل على أن المصالح السياسية الخاصة 
وما، اللذين أدركوا أنه ال بالسلطات الرومانية كانت متعارضة مع رغبات أعداد كبيرة من سكان ر

دخل للمعبودة إيزيس بالمصالح السياسية المتعارضة بين روما ومصر، فلقد كان عداء السكندريين 
ً وليس عنصرياً، وكذلك كان إضطهاد السلطات الرومانية إليزيس فى بعض األوقات  لروما سياسيا

اً أو عنصريا أو أخالقياً. وذلك ألنه إضطهاداً بسبب بعض األحداث السياسية المؤقتة وليس عداًء ديني
لم يكن بسبب طقوس وشعائر عبادة إيزيس ولم يكن أيضاً بسبب مخاوف السلطات من ابتعاد السكان 
عن الديانة الرسمية للدولة وإنما كان نتيجة خالفات سياسية بين روما ومصر وهي تظهر إحباط 

وهكذا يمكن التيقن أن أسباب بل للترويض. الرومان من عدم االستقرار الناجم عن الشرق الغير قا
اضطهاد عبادة إيزيس في أواخر العصر الجمهوري وبدايات العصر اإلمبراطوري يعود إلى مخاوف 
ً ألسباب دينية فقد كان هدف  إجتماعية وأسباب سياسية واقتصادية ومزاعم أخالقية، وليس راجعا

دولة الرومانية من عبادة إيزيس كما كانوا يسعون مجلس السناتو أو القناصل أو األباطرة هو حماية ال
وهذا اإلضطهاد الذى كان  لضمان االستقرار السياسي واإلجتماعي وضمان سيادتهم على الدولة.

ً ولم يستطع الوقوف أمام انتشار العبادة وتوسعها وزيادة شعبيتها منذ منتصف القرن  ً ويائسا بائسا

  56ر منه.األول الميالدي ألنها كانت أقوي وأكب

 المرحلة الثالثة: مرحلة التسامح واإلزدهار          -ج
لقد كانت اإلمبراطورية الرومانية متعددة الثقافات واألعراق واألجناس واللغات والديانات، ونظراً 
للتسامح الديني الذى أنتهجته السلطات الرومانية فقد تعايشت الديانات الرومانية التقليدية وديانة 

ر الرومانى مع العبادات األجنبية وخاصة العبادات الشرقية والتي من أهمها وأشهرها اإلمبراطو
 العبادات المصرية التي من أهمها عبادة إيزيس.

لقد كان الطابع العام للسياسة الدينية للسلطات الرومانية هو طابع التسامح الديني وقبول التعددية 
م للدولة الرومانية ووالياتها غير مهدد، فإذا هددت أى الدينية ونبذ التعصب، طالما أن الصالح العا

ديانة وثنية مثل ديانة إيزيس أو سماوية كالمسيحية الصالح العام من وجهة نظر اإلمبراطور 
والسلطات الرومانية كان يطبق عليها إضطهاد ومحاربــــة وفتنة تزول إذا زال الخطر العام الذى 

ا كانت أوجة التسامح الروماني متعددة فعلى الرغم من أن الثقافة كم يهدد اإلمبراطورية الرومانية.
المصرية شكلت خطراً على طريقة الحياة الرومانية فإن المجتمع الرومانى كان مجتمعاً متسامحاً مع 

وكذلك العبادات المصرية 57العديد من الجوانب مثل: الفنون والتبادالت التجارية والتحالفات السياسية،

مها عبادة إيزيس. وفيما يلي أهم مظاهر تسامح المجتمع الروماني مع عبادة إيزيس سواء التي من أه
 تسامح األباطرة الرومان أو تسامح باقي طبقات المجتمع الروماني.

 مظاهر تسامح األباطرة الرومان مع عبادة إيزيس -1
س فإهتمام شمل هذا الجزء سلوك وتصرفات وسياسات األباطرة نحو عبادة إيزيس وسرابي  

وإنضمام بعض األباطرة الرومان وعامة الرومان لعبادة إيزيس وسرابيس مكن من اإلنتشار الرسمى 
لعبادة إيزيس ومكن من اإلندماج وإالدخال التدريجى لعبادة إيزيس بين معبودات الدولة الرومانية 

ً بطريقة ناجحة. حيث أن اإلمبراطو ً واجتماعيا ً واجتماعياً ولقد تم إستخدام ذلك سياسيا ر افاد سياسيا
من عبادة إيزيس وسرابيس التي تم توظـــــــيفها كدعاية دينية وسياسية لصالحه فى اإلمبراطورية 

إن الدافع الشخصى قاد بعض األباطرة  58الرومانية بهدف ربط جميع األتباع بشخص اإلمبراطور.
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إيزيس والمشاركة في عبادتها. وفيما أمثال: كاليجوال ونيرون وكومودوس وكاراكلال العتناق عبادة 
 يلي يتضح أهم مظاهر تسامح األباطرة الرومان مع عبادة إيزيس:

لـــقد حدث تـــحول فى األعـــــمال العدائيـــــة لألباطرة الرومان م( 41-37اإلمبراطور كاليجوال )
اإلمبراطور كاليجوال ضـد عبادة إيزيس بــــعد اإلمبراطور تيبريوس حيث بدأ األباطرة بداية من 

يدخلون فى عالقات منفعة متبادلة بينهم وبين المعبودة إيزيس فكلما أحسن اإلمبراطور إليزيس تحسن 
الرأى العام لصالحه وكلما توسعت عبادة إيزيس واكتسبت المزيد من الهيبة أكتســب اإلمبراطور 

د إليزيس في حرم المعبود مارس موافقة إيزيس اإللهية على حكمه. قام كاليجوال  ببناء أول معب

وربما يعود إهتمام كاليجوال بالمعبودات المصرية إلى ثقافته وتعليمه وتربيته  59م.38بروما عام 

م 40وإهتمام عائلته بالشرق ولذلك أصبح كاليجوال نصير متحمس لعبادة إيزيس كما يبدو أنه منذ عام 
ً بها في روما، كما أن ه ذا االعتراف أدخل المعبودات المصرية بين أصبحت عبادة إيزيس معترفا

مجمع اآللهة الرومانية، وكانت العوامل السياسية والدينية في روما مناسبة لدمج العناصر المصرية 
في النظام المدني الروماني، وذكر عيد البحث عن أوزيريس وإيجاده والذي يعتبر من أهم أعياد 

الذي كان لديه إهتمام شخصي  60هد كاليجوال.المعبودة إيزيس ذكر ألول مرة في روما في ع

بسرابيس إمتد إلى إيزيس، وبسبب أهمية تلك المعبودات في تحقيق االستقرار تحول اإلهتمام 
 الشخصي إلى إهتمام رسمي باعتبارهم من معبودات الدولة الرومانية.

الرومانية ولم يستحسن كان كالوديوس مهتماً بالديانات اليونانية وم ( 54-41اإلمبراطور كالوديوس )
أى من العبادات األجنبية إال أنة ظهر بجالء متسامحاً مع تلك العبادات األجنبية ولم تحدث فى عهده 
أية أضطهادات لها. ولقد مارس كالوديوس التسامح الديني كلما سمح الوضع السياسي بذلك حيث 

صور تفسه فى هيئة سرابيس مما طبق كالوديوس التسامح الديني الذى وعد به ومن مظاهر ذلك أنه 
يعني وجود عالقة خاصة بينهما. كما كانت العبادات المصرية متحدة بالكامل ومندمجة مع الحياة 
الرومانية في عهده، ومنذ منتصف القرن األول الميالدي أصبح سرابيس وإيزيس من المالمح المميزة 

 61للديانة الرومانية.

قد قام اإلمبراطور نيرون بإدخال األعيـــاد الخاصة بإيزيس فى لـــم ( 68 -54اإلمبراطور نيرون )

ولم يحدث فى عهده أى إضطهاد للديانة المصرية كما كان لدى نيرون  62داخل التقويم الرومــــاني

إهتمام شخصي بالمعبود سرابيس إمتد إلى إيزيس. كما كان للزوجة الثانية لإلمبراطور نيرون مذبح 
يريس وحاربوقراطيس وانوبيس. كما كانت عائلة زوجته الهامة سابينا تتعبد ممثل عليه إيزيس واوز

ً للعادات والتقاليد الرومانية وإنما حنطت  للمعبودة إيزيس وعندما ماتت سابينا لم تحرق جثتها طبقا
 ودفنت مثلما يحدث في الشرق.

ــــراطوراً فقـــط لمدة يبدو أن اإلمبراطور سالفيوس أوتــو الذى كان امبم( 69اإلمبراطور أوتو )
م يبدو أنه كان معتنقـاً لعبادة إيزيس وهذا لم يعيق حياته السياسيـة أو حياته 69ثالث شهور فـــى عام 

الشخصية مع زوجته ولقد كان اإلمبراطور أوتو أول امبراطور روماني يشارك بوضوح فى شعائر 
ً الزي الكهنوتي الكتاني األبيض الخاص عبادة إيزيس فقد ظهــــر اإلمبراطور أمام العامة مرتدي ا

 بعبادة إيزيس كما شارك فى اإلحتفاالت الخاصة بعبادة إيزيس.
تضم العائلة الفالفيه فسبسيان وتيتوس ودومتيان والذين كان لديهم م( 79-69اإلمبراطور فسبسيان )

ماية وتسامحاً مع عبادة عالقة طيبة وقوية مع عبادة إيزيس باعتبارهم أكثر عائلة اهتماماً ورعاية وح
إيزيس وهذا ما تؤكده األدلة األدبية واألثرية وكذلك العمالت التي صدرت في عهدهم وربما شاركوا 

ً مع عبادة  63في هذه العبادة أثناء تواجدهم فى مصر. لقد كان فسبسيان مؤسس هذه األسرة متسامحا

ى عبادة رسمية كما استخدم فسبسيان إيزيس ولقد تم نقل عبادة إيزيس في عهده من عبادة شخصية ال

 64سياسة اغسطس الدينية الدعائية وذلك باستدعاء سرابيس وإيزيس في قصة شفاء الضرير والكسيح

واللذين تم شفائهما بالفعل وهذه القصة وردت في سرابيوم اإلسكندرية وربما تنبأ سرابيس بأن 
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رابيس من آلهة الشفاء والنبوءة. وربما فسبسيان سيصبح إمبراطوراً، حيث اعتبر كالً من إيزيس وس
اعتمد فسبسيان على اآللهة السكندرية في دعايته السياسية والدينية كنوع من الوفاء ورد الجميل 

 للمعبودات التي وقفت بجانب عائلته في الحرب األهلية باعتبارهم مدافعين ومنقذين لعائلته. 
ية حمت فسبسيان ونادت به إمبراطوراً فإن معبد وإذا كانت اإلسكندرم( 81-79اإلمبراطور تيتوس )

إيزيس في حرم المعبود مارس في روما قد حمى اإلمبراطور فسبسيان وابنه تيتوس في ليلة عودتهم 
م, 73-71م وظهر هذا المعبد على العمالت التي تم صدورها في األعوام 70إلى روما خريف عام 

جداً وهي تظهر استمرار سياسات أبيه فسبسيان  ولقد كانت فترة تيتوس قصيرة ومصادرها قليلة

 65ومنها السياسات الدينية. كما ُعرف تيتوس بمشاركته في عبادة إيزيس.

لقد كان لدى دومتيان مسئولية أن يظهر اهتمام للمعبد الذي حمى أبيه م( 96-81اإلمبراطور دومتيان)
في حرم المعبود مارس بعد الحريق وأخيه لذلك قام اإلمبراطور دومتيان بتجديد بناء معبد إيزيس 

ً مع عبادة إيزيس ومع كهنتها  66م.80الذي حدث للمعبد عام  ولقد كان دومتيان إمبراطوراً متسامحا

وأظهر اإلحترام للمعبودات المصرية. كما هرب دومتيان متخفياً بزي إيزيسي أي مرتدي زي كهنة 

, كما تم اصدر عملة 67ء أثناء الحرب األهليةومتعبدي إيزيس وهو عبارة عن العباءة الكتانية البيضا

م تمثل على أحد الوجهين رأس اإلمبراطور دومتيان وعلى الوجه األخر 96-94في الفترة من 
سرابيس جالس على عرش بين أربعة أعمدة وممسكاً بصولجان, كما قام دومتيان بترميم معبد إيزيس 

هر على أحد جوانبها صورة إيزيس وهي تتوج في مقاطعة بينفينتو في إقليم كمبانيا ووضع مسلة ظ
وهذا الصرح صور على عملة دومتيان. كما بنى صرح كجزء من ترميمه لمعبد إيزيس في روما 

تمثال في قدس أقداس إيزيس الموجود في  11سكندرية تم اصدارها أثناء فترة حكمه. كما عثر على 
نسبة لهذه العائلة. كما اكتسبت المعبودات قصر العائلة الفالفيه تبين أهمية مصر ومعبوداتها بال

المصرية في عهد دومتيان مكانة المعبودات اإلمبراطورية، كما بنى دومتيان معبد إليزيس في 

 68الكابيتول.

متسامحاً دينياً مع عبادة إيزيس وكان من نتائج اإلمبراطور نيرفا  كانم( 98-96اإلمبراطور نيرفا )
إيزيس وسرابيس في ساحة المعبود مارس بروما في آوخر القرن األول  هذا التسامح بناء معبد لعبادة

 الميالدي. 
م تظهر 112-111لقد عثر على عملة سكندرية تؤرخ بفترة م( 117-98اإلمبراطور تراجان )

ً في حوض ماء يتم ملؤه من ميزاب على هيئة أسد كما عثر على بردية  المعبود سرابيس جالسا
ثاني الميالدي تذكر تلقي ربان سفينة الماء من المعبود سرابيس وباعه مؤرخة من بداية القرن ال

للشعب المصري وهذه تعتبر معجزة من معجزات سرابيس التي استخدمت كدعاية دينية له في 
يذكر أن قوس النصر في روما عليه منظر يمثل تراجان أمام اإلسكندرية وبالد اليونان وروما. و

 تقدمة الخمر النذرية.إيزيس وحورس وهو يقدم لهما 
حدث في عهد اإلمبراطور هادريان تطور للعبادة المصرية التي  م(138-117اإلمبراطور هادريان )

أصبحت بارزة مثلها مثل العبادات الشرقية األخرى في النصف األول من القرن الثاني الميالدي، 
ي من أهمها عبادة إيزيس. كما شجع ولقد أظهر هادريان تسامحاً دينياً مع جميع العبادات الشرقية والت

هادريان توسع الديانة المصرية خارج مدينة روما، ومن أهم زيارات هادريان لواليات اإلمبراطورية 
م، كما قام هادريان باعادة بناء سرابيوم اإلسكندرية، كما بنى فيلته 130الرومانية زيارته لمصر عام 

اإلسكندرية، ويبدو أن إهتمام هادريان بمصر وانجذابه  في تيفولي على صورة السرابيوم الكانوبي في
اليها انتقل إلى عامة الناس حيث أصبح اإلهتمام باألشياء المصرية أو المتمصرة بمثابة الموضة، 
وكان إهتمام هادريان بمصر إهتمام ثقافي وحضاري وفكري أكثر منه ديني، كما قام هادريان 

جهين إيزيس وسرابيس وهما يواجهان كالً من هادريان بإصدار عملة ذهبية يظهر على أحد الو
وزوجته سابينا وإيزيس تمسك السيستروم بينما هادريان وسرابيس يتصافحان فوق المذبح ولقد تم 
إصدار عملة في نهاية فترة حكم هادريان عليها شكل إيزيس وسوتيس وهي تشير للدور الفلكي 
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ا كالً من هادريان وزوجته سابينا باعتبارهما إيزيس إليزيس أما عمالت اإلسكندرية فقد ظهر عليه
كما عثر على نقش في روما يعود لعهد اإلمبراطور هادريان يمثل موكب ديني على  69وسرابيس.

شرف المعبودة إيزيس ويحمل المشاركون في الموكب الرموز المقدسة الخاصة بإيزيس وقد وصف 
 70وكب.من محاوراته هذا الم 11ابوليوس في كتابه رقم 

أصدر انطونينوس بيوس عملة احتفالية لزوجته فاوستينا  م(161-138اإلمبراطور انطونينوس بيوس)
يظهر عليها شكل إيزيس كزخرفة باعتباره شكالً مقبوالً له معنى وداللة رمزية على دور إيزيس في 

على ظهرها البحث عن زوجها أوزيريس. كما قام انطونينوس بيوس بإصدار ميدالية تذكارية ُمثل 
 71المعبودة إيزيس وعلى الوجه ُمثلت فاوستينا الكبيرة.

الذي تميز بفلسفته وصوفيته الشرقية التي لم تمنعه م( 180-161اإلمبراطور ماركورس اوريليوس)
من أن يكون لديه ساحر مصري يسمى ارنوفيس الذي قام بمعجزة المطر وغير بها معركة في صالح 

عله ينشئ نقوش مكرسة لسرابيس سائالً أياه الرفاهية لإلمبراطور. كما الرومان ضد البرابرة مما ج
تم إصدار عملة عليها صورة زوجته فاوستينا الثانية وعليها صورة المعبودة إيزيس. كما أصدر 
ماركوس اوريليوس ميدالية تذكارية تمثل إيزيس على أحد وجهيها وُمثلت على الوجه الثاني فاوستينا 

 72الثانية.
أزال كومودوس الحظر علي ممارسة العبادة المصرية في م( 192-180راطور كومودوس)اإلمب

داخل البوميريوم ولقد كان متعبداً وتابعاً للمعبودة إيزيس وسرابيس. ولذلك ظهر باعتباره إيزيسي أي 
ثال ويوجد تم 73متعبداً وتابعاً إليزيس حيث ظهر حليق الرأس ومرتدياً لقناع انوبيس وحامالً تمثاله.

  ذهبي لإلمبراطور كومودوس باعتباره المعبود حورس بين ثور)أوزير/ابيس( وبقرة 
)إيزيس/حتحور(. وأُقيم هذا التمثال في روما على شرف المعبودات المصرية. كما ظهرت عمالت 
تؤرخ بالعامين األخيرين من عهد كومودوس تمثله على أحد الوجهين وتمثل المعبود سرابيس فقط 

ألخر أو تمثل إيزيس وسرابيس معاً ربما ليس باعتبارهما وحدات زخرفية دينية فحسب على الوجه ا
وإنما لمعناهما الذي يشير إلى اسطورة سرابيس والتي تشير إلى وظيفة حماية نقل القمح وضمان 

 74شرعية الحكم.
لقد تبنى سبتيميوس سيفيروس هيئة المعبود م( 211-193اإلمبراطور سبتيميوس سيفيروس )

ابيس لكي يعبر بأنه مماثل ومكافئ للمعبود سرابيس, كما أصبح لعبادة إيزيس طقوس يومية منذ سر
بداية القرن الثالث الميالدي حيث اعتبر كالً من إيزيس وسرابيس بعد انتشارهما الكامل من معبودات 

قام  وتم تقديمهما باعتبارهما النموذج األصلي للزوج اإلمبراطوري. لقد 75الدولة الرومانية
اإلمبراطور سبتيميوس سيفيروس برحلة لمدينة اإلسكندرية بسبب العبادة المصرية حيث زار 
سرابيوم اإلسكندرية ورغم وجود تماثيل تمثل اإلمبراطور باعتباره سرابيس إال أنه لم توجد أي 

ه عمالت من عهده تمثله مع سرابيس رغم وجود ثالث عمالت من فئة الدينار الروماني تمثل زوجت
وبعد زيارة  76جوليا دومنا على أحد األوجه والمعبودة إيزيس مع إبنها حورس على الوجه األخر،

سبتيميوس سيفيروس لمصر قام اإلمبراطور بعمل نقش غائر ظهر فيه اإلمبراطور بتسريحة شعر 
 كثيف مجعد تشبه الخاصة بالمعبود سرابيس.

م إلى داخل البوميريوم، 212إيزيس في عام  أعاد إدخال عبادةم( 217-211اإلمبراطور كاراكلال )
كما تم تمثيل كاراكلال باعتباره المعبود سرابيس حيث استخدم اإلمبراطور صفات يوصف بها 

كما أقام معبد لسرابيس في مقره الرئيسي وقدم له األضاحي  77سرابيس مثل المنقذ العالمي.

المصرية، حيث ينسب له توسيع وتعزيز  والقرابين، ولقد بنى اإلمبراطور معابد عظيمة للمعبودات
معبد سرابيس على تلة القورينال في روما، وأهمية هذا المعبد تتمثل في وقوعه داخل المنطقة المقدسة 
ً في حجمه الكبير الذي نافس به معبد جوبيتر في الكابيتول أحد أهم  لروما)البوميريوم(، وأيضا

نية، وهذا المعبد يميز نهاية عملية الدمج بين اإلمبراطور المعبودات الرئيسية في اإلمبراطورية الروما
والمعبود سرابيس باعتباره النظير المقدس لإلمبراطور، وأنه أي سرابيس هو المعبود الحامي للعائلة 
اإلمبراطورية. وبالتالي فقد تم اإلعتراف الرسمي بالعبادة المصرية في روما، ولقد أعتبر كاراكلال في 
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م، كما قام بإصدار عملة 215رية خالق الكون، ولقد زار كاراكلال اإلسكندرية عام العمالت السكند
لتخليد زيارته لمصر فصور على أحد وجهيها المعبودة إيزيس وهي تمسك بالسيستروم وتقدمها 

كما  78لكاراكلال الواقف أمامها فوق تمساح، ولقد أعتبر كاراكلال تابعاً ومتحمساً للمعبودات المصرية،

م وصفت كاراكلال بأنه فيلوسرابيس أي المحب 216على كتابات سكندرية تؤرخ بالعام عثر 
م إلى ذروة شعبيتها في اإلمبراطورية الرومانية 217ولقد وصلت اآللهة المصرية عام  لسرابيس.

عندما قام اإلمبراطور كاراكلال باالعتراف الرسمي الموثق بعبادة إيزيس. ولقد اكتسبت طقوس العبادة 
مية هائلة في روما، حيث كان اإلمبراطور كاراكلال هو اإلمبراطور الروماني الذي احتفل بإعطاء أه

 المعبودة إيزيس حقها الشرعي المتساوي مع المعبودات الرومانية التقليدية. 
لقد تم في عهد هذا اإلمبراطور تجميل روما م( 235-222اإلمبراطور سيفيروس الكسندر )

 79لمعابد التي تم تجميلها: معبد إيزيس وسرابيس في ساحة المعبود مارس.ومعابدها، ومن بين ا

اهتم هذا اإلمبراطور بإحداث التصالح بين الرومان م( 305-284) دقليديانوساإلمبراطور 
والمعبودات المصرية فأقام مذابح إيزيس في معبد فيلة المركز الديني الرئيسي لعبادة إيزيس في 

بادة كالً من اآللهة الرومانية واآللهة المصرية, كما قام بإصدار مصر وخصصها للجمع بين ع
 عمالت أظهرت التعاون المتوازن بين العبادات الرومانية والعبادات المصرية. 

 مظاهـــــــر تسـامح باقي طبقات المجتمــــع الرومـــانــى مــع عبــادة ايزيــس -2
ادة ايزيس تقبل المجتمع الرومانــي من جميع الفئات من أهم مظاهر تسامح المجتمع الرومانى مع عب

والطبقات لعبادة إيزيس وحتى األباطرة الرومان تم قبـــــــولهم السياسـي التدريجي للعبادة بدايةً من 
اإلمبراطور الروماني الثالث كاليجوال فصاعداً وإضافة لألباطـــرة وزوجاتهم تم قبول العبادة بواسطة 

لموطفيين واألحرار والمعتقين والعــبيد والسيدات واألطفال وكان من أهم أسباب نجاح النبالء وكبار ا
الرومان وتقدمهم الحضارى قدرتهم على قبـــــــــول اآللهة األجنبية بل وقبول تغلب وفوز آلهة 

بارها لقد تم تقبل إيزيس من ناحية المعيار الخلقى باعت 80أعدائهم ومنافسيهم على آلهتهم  التقليدية.

تمثل افروديتي وفينوس وربما مثلت عبادة إيزيس مهرب للطبقات الدنيا والمتوسطة والنساء من 
 حياتهم اليومية البائسة خاصة أنها وعدتهم بالمساواه والبعث بعد الموت. 

أما المظهر الثانى المهم من مظاهر التســـــامح الديني للرومان مع ديانة إيزيس فهو ادماج المعبودة 
لمصرية األصل إيزيس داخل مجمع األلهة الرومانية وبالتالى فهى تستـــحق مثلها مثل جميع آلهة ا

المجمع الروماني الحماية واإلحسان من الحكومة الرومانية. واعتبر الرومان معبد ايزيس مؤسسة 

 81ةتابعة للدولة يجب ان يكون في خدمتها ويبرر تصرفاتها السياسية ويمنحها الشرعية الديني

اما المظهر الثالث فهو إدراج األعياد والهرجانات واإلحتفاالت الخاصة بالمعـــــبودة إيزيس فى 
التقويم الديني الرومانى ولقد كانت احتفاالت ومواكب العـــــــيدين الخاصين بإيزيس يجوبان شوارع 

التسامح كان يشمل  روما مما يعبر بجالء عن تسامح المجتمع الرومانى جميعه مع عبادة إيزيس هذا
السلطات الرومانية التي سمحت بهذه اإلحتفــــاالت وجميع طـــــــــــبقات سكان روما اللذين شاركوا 
ولم يعترضوا ولم يمانعوا أو يمـــــنعوا هذه االحتفاالت الدينية الخاصة بعبادة إيزيس مما يعبر بجالء 

التسامح فيتمثل في إصدار عمالت و ميداليات عن تسامحهم الديني. أما المظهر الرابع من مظاهر 
ممثل عليها صورة إيزيس ولعل هذا يرجع لرغبة السلطات الرومانية أن تحظي بدعم الطبقات الدنيا 
المؤيدة لعبادة إيزيس فى المجتمع الرومانى عن طريق استخدام العمالت كوسيلة للدعاية الدينية 

 ل إعتراف من السلطات الرومانية بأهمية العبادة المصرية. والسياسية بين تلك الطبقات وهى ايضاً تمث
أما المظهر الخامس فيمثل قمة التسامح الديني للمجتمع الرومانى ويتمثل فى سماح السادة الرومان 
لعـــــبيدهم معتنقي عبادة إيزيس بممارسة شعائر وطقوس عبادتهم فى منازل هؤالء الرومان بغض 

أما المظهر السادس فظهر في  82فهم أو مشاركتهم الدينةة في هذه العبادة.النظر عن اتفاقهم أو اختال

ً فوق بعض جدران  المناظر الطبيعية المرتبطة بالمعبودة إيزيس ورموزها والموجود بعضها حاليا
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والفلل والقصور الخاصة بالرومان ولقد كان لهذه المناظر أهمية دينية وأجتماعية كبيرة  83المنازل

يمين وللضيوف ولقد أعتبرت هذه المناظر الطبـــــيعية رمزاً لعـــــبادة إيزيس وتعبيراً للمالك وللمق

ً معبراً عن تسامح الرومان مع عبادة إيزيس ومع رموزها التي  84عن شعبيتها. كما اعتبرت ايضا

 سمحوا بتمثيلها علي جدران منازلهم. 
عبادة إيزيس فتمثل في أن البحارة  اما المظهر السابع من مظاهر تسامح المجتمع الروماني مع

والمالحين كانوا يميلون لتسمية أسماء سفنهم الحربية والتجارية على أسماء المعبودات الحامية 
للمالحة، والتي من أهمهم المعبودة إيزيس، وذلك اعتقاداً منهم بأن هذه المعبودات ســــــوف تحمى 

إيزيس أسماً شائعاً جداً للسفن الرومانية، وأحدى هذه  هذه السفن وحمولتها من المخاطر، ولقد كان اسم
السفن الكبيرة الخاصة بنقل الحبوب والمستخدمة فى الطريق البحرى بين االسكندرية وإيطاليا، سميت 

  85بسفينة إيزيس وهذه السفينة بنيت فى القرن الثانى الميالدي.

ة بوبيديوس التي أعادت بناء معبـــد اما المظهر الثامن من مظاهر تسامح الرومان الديني أن أسر
إيزيس الخاص فى مدينة بومباي حاولوا اكتساب مكانة اجتماعية بهذا العمل، الذى أعتبر من وجهة 
نظر المجتمع الروماني إحساناً مدنياً. أما المظهر التاسع من مظاهر تسامح المجتمع الرومانى فتمثل 

ة إيزيس بين السيدات والرجال وكان من أغراض ذلك في تزايد ارتداء الخواتم الممثل عليها صور
 الى جانب الزينة استخدامها كتميمة للحماية.

 الخاتمة
لقد كان المجتمع الروماني ال سيما الشعب الروماني وشعوب الواليات الرومانية  متسامحة مع عبادة 

ً ذلك اإلضطهاد الذي حدث من السلطات الر ومانية المتمثلة في إيزيس بل ومقاومة لإلضطهاد دائما
السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس السناتو وفي السلطة التنفيذية التي يرأسها القناصل في أواخر 
العصر الجمهوري واألباطرة مثل أغسطس وتيبريوس في بداية العصر اإلمبراطوري ولقد كان 

ً وغير دائم وله أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية ول م يكن أبدا ألسباب دينية أو اإلضطهاد مؤقتا
 أخالقية أو عنصرية.

تمثل ذلك التسامح الشعبي وتسامح السلطات في المظاهر الكثيرة التي تم ذكرها بل لقد تم استخدام  
عبادة إيزيس في الدعاية السياسية والدينية في جميع الفترات حتي في فترات اإلضطهاد في آواخر 

 مبراطوري العصر الجمهوري وبداية العصر اإل
كما كانت المعبودة إيزيس وعبادتها أيضاً متسامحة جداً في قبول جميع الناس المتواجدين في المجتمع 
الروماني بغض النظر عن أجناسهم أو أعراقهم أو أوطانهم أو نوعهم الجنسي أو أعمارهم أو لغاتهم 

ً ونفسيا أو طبقاتهم اإلجتماعية أو مستوياتهم اإلقتصادية والثفافية واللذين  كانوا متعطشون عاطفيا
وشعوريا لما وعدتهم به من مساواة وعالقة شخصية خاصة وبعث وخلود في األخرة. وذلك 
لإلنضمام والمشاركة في عبادة إيزيس بما تضمه من طقوس وشعائر والمشاركة في المواكب العامة 

 وحمل الرموز المقدسة. 
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 االشكال

 

جناحيها كناية عن الحماية،  نقش يمثل المعبودة ايزيس الفرعونية التي يعلو رأسها عالمة العرش وهي ناشرة 1الشكل 

 النقش من عهد الملك سيتي االول  

 دولة حديثة. –من االسرة التاسعة عشرة 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والتي تمسك بالكوبرا، ،متحف يمثل تمثال صغير من البرونز للمعبودة ايزيس المتمصرة )ذات التاثير المصري(  2شكل 
 والصورة من:  54.2016والترز للفن بالتيمور رقم 

cobra/10.09.2011-a-holding-http://art.thewalters.org/detail/15040/isis.) 

 

http://art.thewalters.org/detail/15040/isis-holding-a-cobra/10.09.2011
http://art.thewalters.org/detail/15040/isis-holding-a-cobra/10.09.2011
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الوجه ممثل عليه ايزيس/فاريا تتقدم نحو جزيرة فاروس تم صك العملة في عهد االمبراطور   دراخمة برونزية 3شكل 
 م نقال عن: 133/134هادريان في غضون 

Butcher, K. 1998. Roman Provincial Coins: An Introduction to the Greek Imperials. London: Seaby. Page 58, fig. 5.74. 

 

 

ين يمثل المعبودة ايزيس تتوج المعبود سرابيس مستمد من مصباح علي شكل قارب وجد قبالة نقش من الط 4شكل 
ميالدية نقاُل عن 120-70ساحل بيتولي والنقش يرجع للفترة من   

Bailey, D. M. 1988. A Catalogue o f the Lamps in the British Museum. Vol. 3, Roman Provincial Lamps. 

London: British Museum Publications Ltd. Inv. Q 2722. Page 22, fig. 28. 
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   يمثل رسم لوحة جصية للمعبودة ايزيس/فورتونا من  6شكل          يمثل ايزيس الرومانية متحف الكابيتولين 5الشكل 
 بومبي نقاًلعن:                                     744بروما رقم  

Photo: © Mus. Cap., Archivio Fotografico 
 (Shop IX.3.7). From Bullettino archeologico italiano 1 (1862), plate 4 
. Courtesy of Hathi Trust  

(original from Princeton0000000000000000 University). 
 

 

 اإلمبراطور تيبريوس يقدم التاج األبيض  7شكل 
 بيت الوالدة بمعبد إيزيس بفيلةوالتاج األحمر للمعبود حورس الطفل والمعبودة إيزيس 
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 الحاالِت المرضيَِّة الُدنيويَِّة ونظاِئِرها في عالِم المعبوداِت فى مصر القديمة

 دراسة تحليلية للبرديات الطبية
 د. حمادة محمد جالل علي                                                                       

 جامعة سوهاج  -كلية اآلثار  –مدرس اآلثار المصرية 
hewnfr@yahoo.com 

 ُملََخص 

بِط بين الحاالِت المرضيَِّة  تتناول الدراسة بعض الوسائل واألساليب التى استخدمها المصرى القديم للرَّ
ٍس خاِلص وتقُع مسؤل يَة الُدنيويَِّة ونظاِئِرها في عالِم المعبوداِت، حتى ُيصِبح المريض من نسٍل ُمقدَّ

الدراسة للمعبوداِت التى ُشبِ َه  ِشفاِئِه وتحصيِ ِنِه فى هذه الحالة على عاِتِق ذويِه من المعبوداِت. وتتعرُض 
بهم المريُض ِلما ُعِرَف عنهم من قدرتهم على الشفاِء من األمراِض، كما تتناول ِحرص الطبيب على 

ها المعب وُد من قبل، فضًلا عن محاولِتِه َربط الحالة استخداِم وصفاٍت طبيٍة شبيهٍة بتلك التى أََعدَّ
سِة ذات المكانِة الدينيِة فى نفوِس المرضي وذوِيِهم، إلى جانِب  تنبيه المرضية بإحدى الُمُدن الُمَقدَّ

  المعبودات لآلثاِر الضارِة المترتبة على استمرار المرض وعدم تماُثِل المريِض للشفاِء.
 مقدمة 

موَن لها األضاحي فقط، بل لم ينظر المصريون القدما ء لمعبوداتهم كعناصٍر ساميٍة يتعبدون إليها وُيَقدِ 
أحبوا أربابهم ُحبًّا َجمًّا، وأشركوهم في كِل شئوِن حياِتِهم اليومية، وَطلبوا منهم العوَن قبَل األخِذ 

(1)طبي على المريضِ باألسباِب. فُهم عند اإلصابِة بالمرِض يقوم األِطبَّاء الحاِذقون بتوقيِع الكشِف ال
 ،

ا أهمية االستعانِة بالتعاويِذ السحريِة  وكتابِة الوصفاِت الطبيِة الُمًلئمِة، غير أنهم ال ُيغِفلون أبدا
(2)والدعواِت لألرباِب إلكمال الشفاء

التى ُوفِ َقت  (3)وكانت مرجعيتهم فى ذلك بعض األساطير الدينية. 
(4)فى وضِع حٍد لمأساِة مريِض وُمعاناتهِ 

. 

تجُدُر اإلشارُة ُهنا إلى أن المعالجين وعلى أختًلِف طواِئِفِهم ) الكاهن أو الساحر أو الطبيب (، كانوا 
ا بأهميِة الوساِئِل السحريِة في العًلِج والشفاِء، ومن َثَم فإن َتَوُجِه  جزٌء من مجتمٍع آَمَن إيماناا راسخا

َل بعض المعالجين لًلهتمام بالناحية العلميِة والمًل ى كبيراا، ولم ُيكتُب له أن ُيَشكِ  حظِة، لم يكن لُه صدا
اتجاهاا مستقًلًّ قائماا على الِعلم، فى مجتمٍع آَمَن فيِه المرضى أنفسهم وذويِهم بأهميِة وجدوي الوسائل 

ا من العًلجِ  ا رئيسا من  ، لُتبِطَل َعَمل القوى الُمعادية وَتُحدُ (5)السحِرية، وَحِرُصوا على أن تكوَن جزءا
تأثيِرها. ومن هنا يظهُر الفرُق بين الطبيب الذى يعمل على تثبيت القواعد العلمية للتعامِل مع الحاالت 

 . (6)الُمتشابهة، وبين الُمعاِلج من خًلل السحر

mailto:hewnfr@yahoo.com
mailto:hewnfr@yahoo.com
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ا في فكِر القوِم (7)وعلى الُرغِم من عدم وجوِد معبوٍد رئيٍس للشفاِء فى مصر القديمة ، إال أنه بات راسخا
ِهم أن الشخص اأَلكثر دراية بالمعبوداِت هو أفضُل الُمعالجين، لذا اعُتِبَر الكاهن العالم بالكتابات وأعرافِ 

َسة من ِقَبِل  ،(8)المقدسة هو األفضل واألعلى تأهيًلا بين الجميع نظراا ِلَتمُتِعِه بالرعايِة الُمَقدَّ
  .(9)المعبوداتِ 

  أواًل: نسبة المريض ألحد أبناء المعبودات.   

َنَسَبت بعض البرديات الطبية المريض ألحِد أبناِء المعبوداِت والذى تعرض ألمٍر ُمشابٍه فى حدٍث 
ُخل ذويِه من المعبوداِت اأُلخرى، وتقديِم العون للعمِل على شفاِء المريِض، (10)أسطورٍى سابق ، ُبغية َتدَّ

ا. هذا إلى جانب ضرورة استخدام المر  سا لبعِض الوصفاِت النباتيِة، التى  يضبعد أن أصبح ابناا ُمقدَّ
ا بعينه حيث اسَتخدمت  ُتؤتى ثماَرها بعد قيام المعالج بتًلوِة الرُّقيِة عليها. ولم ُتَحِدد البرديات معبودا
الُمصطلح العام " نثر"، غير أنها أشارت فى بعض المواضِع إلى "حور" الذى كان من أبرز المعبودات 

ات من أمثال أوزير، إيزيس، حتحور، باإلضافِة إلى الربِة واجيت، وكذلك األبناء، وبعض اآلباء واألمه
 المعبودتاِن سخمت وباستت. 

َيذُكر الُمعاِلُج فيها أن  ففى الرُّقية السابعة من بردية إدِون سميث، والموجهُة للوقايِة من الطاعوِن،
 لوباِء الذى ُيفضي إلى الوفاِة.المريض هو ابن المعبودِة واجيت، وأنُه ال ُيمكُن أن ُيصاَب بهذا ا

jnk wo.t W3Djjt n mt.j n.t  (11)
   

  .(12)"إننى وحيدك يا واجيت، فًل ُيمكن أن أقضى بسببك، ال ُيمكن أن أقضى بسببك"

وفي الرُّقية الثانية من بردية إدون سميث، يوجه الراقي تحذيراا لمبعوثي سخمت من الخاييتيوا بأن 
المعبودِة باستت التى تتولى حمايته. وتجدُر اإلشارُة أن هذه الرُّقية قد ُوِجَهت  يبتعدوا عن مريِضِه أبن

ا (13)لصِد جميِع القوى التى ُيَظُن أنها كانت ناِقلة لعدوى الطاعون، بما فى ذلك الهواء . واعتقدوا أيضا
، ومن (14)ناَء نوِمِهمأن اإلصابَة من الممكِن أن تنتقَل إليهم من خًلل الطعام أو أن ُيصابوا بالمرِض أث

 .(15)َثَم كانت الُرقى ُتتلى كذلك حوَل جدراِن المنازِل واألبواِب، واأَلِسرَّة

j Xt X3jjtjjw  nn  pH wj  T3w …  jnk  wotjj  s3 B3stt  n  mt.j n.t
(16)  

، كمدا أننددى (17)ت" ابتعددوا أيهدا الخدداييتيو، إن الهدواء ب الخبيددث ل لدن يبُلَغِنددى ... فدإننى الفريددد، ابدن باسددت
 .(18)لن أموت من جرَّاِء ذلك"

الطبية والخاصة بمواجهِة األمراِض  10059وَيذُكُر الُمعاِلُج فى الرُّقية التاسعة عشرة من بردية لندن 
ا فى إرضاِئها.  الجلديِة، أن المريضة ليَست من البشر، بل هي ابنة معبودٍة َيَتَقَرُب الناُس إليها طمعا
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Kt [Sntw] nn xrd n z  jnk Srjt n spr.tw.n.s [z]... Dd.tw r3 pn spw 4
(19)
    

" ب ُرقيةل أخرى، لسُت ِطفًلا بَيُخُصل ُفًلن، بل أنا ابنة بمعبودةل ُيتقَرُب إليها...تلك الُرقية ُتتلى أربع 
" مرات

(20).  

لمعبوِد رع فى شروِقه بعد تماِم وللنجاِة من رياِح الطاعون أعُتِبَر المريض أبناا للمعبودِة باسِتت، وُشِبَه با
  شفاِئِه.

jnk hnjj jnk hhjj s3 b3stt m h3w Hr.j jmjjw spspw m h3 Hr.j m tkn jm.j jnk Nj-

swt m-xnw H3jjt.f 
(21)
   

" إنني السعيُد الُمبتهُج ابن باستت، فًل تميلوا عليَّ بالسكاكين، ال تقتربوا مني، فإنني الملُك فى تألُلِئِه 
  .(22)شمس(")رب ال

ُنِسَب كذلك الشخص الُمراد تحصينه ضد أوبئِة العاِم في الرُّقيِة األولى من بردية إدون سميث إلى الربِة 
 حتحور، حيُث َيذُكُر النصُّ أنه الغاِضُب ابن الربة حتحور، سيدِة الفيضاِن. 

Hr ntt  jnk … m-Xt nt 3mmd wrt... dnd s3 Owt-Hr nbt nt XfXft jtrw xnj.k m Nw 

sqdjj.k monDt jw nHm.k wj m-dj dHrt ... wD3 n cXmt H3-tp jwf.j tm n onX
(23)
  

إنني ... فى ُزمرة المسيطريَن الِعظام ... وكذلك الغاِضب ابن حتحور، سيدة فيضان النهر، َعَلِك  "
من  ُتجدفين فى المحيط األزلى، وُتبحرين في مركب الصباح )معنجت(، ذلك َأنِك استنقذِتنى

 .                                                                      (25). كما أن ِوقايةَ سخمت َتدعُمنى أَبَد الدهر"(24)الطاعون 

من بردية هيرست الطبية لمواجهة مرض  160ابن أوزير فى الرُّقية  (26)ُشِبَه المريض بالطفِل حورس
 وصفٍة عًلجيٍة نباتيٍة. الطفح الجلدى، إلى جانب استخدام 

Sntw nt mSpnt ... jnk Or Xtj jrt jnk s3 Wsjr Hk3w n mwt.j m-s3 ot.j nn Xprt Dwt 

m How.j nn mSpnt m ot.j
(27)
  

 -، وسحر والدتي من خلفي )فى ظهري (28)" ُرقيٌة للطفح الجلدي ... إنني حور، ابتعد! فأنا ابن أوزير
 . (29)دي، كما أن جسدي لن ُيعاني من الطفح الجلدي"يدعمني(  ولن يناَل السوء من جس

ُوِجَهت الوصفة العًلجية الثانية من بردية إدون سميث الطبية لصِد جميِع الُقوى التى ُيَظنُّ بأنها من 
ُمَسِبَباِت وباِء الطاعون، بما فى ذلك الهواء، األمُر الذي ُيَرِجُح أن طالب التحصين كان يتعيُن عليِه 

. وفى هذه الرقية ُشبِ َه طالب التحصين (30)ا التحصين وهو يدوُر حول جدراِن منزله الخارجيةتًلوِة هذ
 . (31)بالمعبوِد حور
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kjj n Xsf n T3w n dHrt ... nn pH.j nfjj T3w r sw3 sw3 r nSnjj r Hr.j  jnk Or
 (32)
  

بسًلٍم ) لن سوف تُمر العاصفة لن ُتصيبنى الرياح الخبيثة، و  قية ل ُأخرى لصد رياح الطاعون .." ب رُ 
  .(33)(. فأنا حور"وجهي أى تصيبني تصيب

وتختُص الحالُة التاسعُة من                                                                                       
مت وصفٌة ِعًلجيٌة بردية إدون سميث بمعالجِة ُجرٌح فى الجبهِة أحَدَث نزيف، وفي هذه الحالة اسُتخد

من بيض الطيور ودهون حيوانية، وُشبِ َه المريض بالمعبود حورس، ويذكر المعالج صراحةا أن مريَضُه 
     فى َمِعيَِّة ُأِمِه إيزيس، وبمثابة أبنها حور

Dd.tw m Hk3w Hr pxrt tn dr Xftjj jmjj wbnw snwr jmjjt snfw Or jw.j m mkt 3Xt 

jw nHmt.j s3 Wsjr
 (34)
  

"ما يقاُل من عزيمٍة فوق هذا الدواء لدرِء العدو )المرض هنا( المتواجد في الجروح، وكي يرتعد من 

اختلط بدِم حور ]الشخص المريض[، فأنا في َكنَِف إيزيس
(35)

، ووقايتي]كا[ إبن أوزير"
(36)

. 
  

عند عمليِة فِك الضماضِة من  ثمَة العديد من الرُّقى الشافية التي ُتَشبِ ه المريض بالمعبود حورس، وُتتلى
المريض ، والتى ُتشِرُف عليها الربة إيزيس تأسياا بدوِرها فى الحدِث األسطورِى المعروف أثناء الِصراع 

 . (37)مع ست

 [k]jj r3 n wHow wtwt nb wHow sp 2 jn Jst wHow Or jn Jst m Dwt jrjjt r.f  jn ctS 

m sm3.f jt.f Wsjr
(38)
     

رى تُدتلى عند نزع مختلف الضماضات )األربطة من على مواطن األلم(، فلُتنزع بأمِر إيزيس " ُرقيٌة أخ
 وكانت من تدبيِر ست، والذى اغتال واِلِدِه أوزير" (39)جميع الخطوب التى نالت من حور بالمريض هنال

(40).                     

نا كابن للربِة سخمت وليس للربِة إيزيس، وذلك ُشبَه طالب التحصين كذلك بالمعبود حور، لكنُه ُنِسَب هُ 
بهدِف الوقايِة من رياِح الطاعوِن. وهذه البنوة لسخمت ُربما ترجع إلى أنها ومبعوثيها كانوا من أهم 
ُمَسِبباِت هذا الوباء. وهذه الرُّقية ُتتلي على بعِض النباتاِت التي ُتَلفُّ بشريٍط من الكتاِن الجيِد، ثم ُتعقد 

                                            ُر على األركاِن واألشياِء الُمراد تحصينها ضد الطاعون.وُتَمرَّ 

r3 n swob Xt nbt m j3dt nDsDs wpwtjw sXmt Xt X33jw.t B3stt n sw3 rnpt nSnjj r 

Hr.j nn pH wj nft.t ...  jnk Or [s3.]t cXmt
 (41)  
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الطاعون، فلتحترقوا يا رسل سخمت، ولُيصَرَف حملة السكاكين "ُرقية للتخلِص من كل ما يتعلق ب
خاصتك. بيال باستت، لسوف أنجو من موجِة بالوباِءل السنوية، ولن تلَفَحني أنفاِسِك بالضارةل..فأنا 

 .(42)بولِدلِك حور يا سخمت"
 

 ثانيًا: تشبيه المريض بأحد المعبودات.    

مراِض يقوم المعالُج بتشبيِهِه بأحِد المعبوداِت ُبغيَة َتَمُتِعِه عند تحصيِن الشخص أو وقايته من أحِد األ
بحمايِة تلك المعبوداِت. ومن بيِن األمراِض التى اسُتخِدم فيها هذا األسلوب أمراض النساء، وبخاصةا 

تلى عند فى أوقاِت الحمِل واختباراِته، باإلضافِة إلى اللَّبس الذى ُيصيُب األفراد، فضًلا عن الُرقى التي تُ 
فِك ُمخَتلِف الضماضاِت. ومن بين المعبودات اللذين ورد ذكُرُهم فى هذه الحاالت رع وحور، والربة 
إيزيس. واسُتخِدَمت بعض الحاالِت إلى جانِب ذلك وصفاٌت عًلجيٌة ما بين النباتيِة والحيوانيِة كما في 

ضافِة إلى ُمخَتَلف الضمادات الدهوِن والزيوت، وكذلك المساحيق فضًلا عن بيوض الطيور، باإل
   الموضعية، فى حين أقتصر البعض اآلخر على الِعًلِج بالرُّقيِة وحَدَها دوَن العقاقير.

. وفيها (43)الطبيِة لمقاومِة اللَّْبس الذي ُيصيُب اإلنسان 3038من بردية برلين  190ُوِجَهْت الرُّقية  
دن المريض، ثم ُيحيُلُه إلى الدوائِر المقدسِة بتشبيهه يعمُل الُمعاِلُج على طرد القوى المعادية من ب

َسة  .(44)بالمعبوِد حورس من خًلِل َعَصاه الُمقدَّ
 r3 n … jnk  Or sDr … wrS  m  3bdw  Xt.j  jr  s3  jnD-Hr.k… s3 How.j

(45)
 

يدوس، إنَّ " تعويذة ) ُرقية ( ... إنني بالمريضل حورس الذي َيقضي الليل ... وَيقضي النهار فى أب
                                            .(46)عصاي هي من تفعُل الحماية، التحيُة لَك ... حامي بدني"

وُتتلى الرُّقية الثًلثون من بردية كاهون الطبية على السيدِة التى تخضُع إلختباراِت الحمل، فإذا ما ُتلَيت 
كما ُيًلحُظ توجيه  .(47)األنِف أو الفرِج فإنها سَتحَمُل بمولودٍ الرُّقية على السيدة فَنَزَل منها شيٌء من 

م. ويقِتصُر هذا االختباُر على الرُّقيِة َوحَدها دوَن  الُمعاِلج لحورس بأن َيدُخل ليبلَغ ُمسَتَقِرِه فى الَرحِ 
                  .               (48)الحاجِة للعقاقيرِ 

kjj sp bHs pwjj n Or… jw.j Or pxr h3.k r bw n[t]jj.k  jm Dd.tw r3... jr h3 m 

Srt.s jw.s r mst jr h33 m kt.s jw.s r mst
(49)  
... إننى حور، استِدر! علك تبلُغ المكان حيُث  (50)" وسيلٌة بطريقةل أخرى، ذلك الِعجل الخاص بحور

وإذا ما نزَل شيٌء من خًلِل فرِجها أنت. ُرقيٌة ُتتلى ...، فإذا ما خرج منها شيٌء من أنِفها فإنها سَتِلد، 
ا"  .(51)فسوف تلُد أيضا
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والرُّقية الثانية من بردية إبيرس الطبية يتلوها الُمعاِلُج عند فِك الِضماضاِت من الُجزِء المصاِب. وفيها 
 ُيحاُل المريُض للدوائِر الُمقَدَسِة من ِخًلل تشبيِهِه بالمعبوِد حور، وهو األمُر الذي يترتُب عليهِ 

  بالضرورِة َتَدُخِل المعبوِد رع والمعبوِد أوزير إلتمام ِشفاِء المريِض.

j Ro mdt Hr Dt.k Wsjr sbH Hr prr jm.k jsk nHm.n.k wj m-dj Xwt nbt bjnt Dwt dSrt 

m-dj … mt mtt  
(52)  

ل،َعَلك ، إن أوزير بنفسهل ينتحُب لما يخُرُج منَكبحور المريض(53)"يا رع َعَلَك تتحدث إلى َجسِدك
ٍء سيٍء وخبيٍث ودموٍى، ومن ... الموتي من الذكوِر واإلناث "  .(54)ُتنجيني بأن ُأشَفى من أِى شىِ 

الطبية ُشِبَه المريُض بالمعبوِد رع، واسُتدعيت المعبودة إيزيس للمساعدِة،  3038وفى ُبردية برلين 
   .(55) ِقبَّل المعبود رعوَذكرها النصُّ بأنها الطبيبُة الُمباَركُة والَمْرِضيَُّة من 

 r wD3  How[.j] … mj  wbn Ro n t3 s3 Hr dt.j Jst wrt … swnt  nTr  Htp
(56)  

" كى يكون )أى بدني( معافاا )سليماا( ... مثل رع عندما يشرُق على األرِض، الحمايُة فى يدي، 
 .(58)... الطبيبة، الَمرِضيَّة من ِقَبل المعبود" (57)وايزيس العظيمة

الثًا: ِنسبة العضو المصاب إلى أحِد أعضاِء المعبوداِت.    ث  

يلجُأ الُمعاِلُج فى بعض الحاالِت المرضيِة إلى نسبة العضو الُمصاِب من جسِد المريِض إلى أحد 
أعضاء المعبودات. ويخلو هذا األسلوب من استخدام العقاقير الِعًلجية، ففى الرُّقية الرابعة من بردية 

التى تُخص عًلج حالِة تورٍم في العظاِم، ُشبِ َه العموُد الِفَقرُى للمريِض بالعموِد الِفَقري و  10059لندن 
 للمعبوِد شو. 

Kt Sntw n...r T3jj sw m qsw...Sntw qsw m....f jw...Sw pw...m3sw
(59)
  

نُه ظهر)العمود " ُرقيٌة )أخرى( َتُخُص...إنُه ُمصاٌب في العظاِم...ُرقيٌة للعظاِم في...الخاص بِه، إ
 .(60)الِفَقري( الخاِص بشو"

 رابعًا: تصوير المرض كعدو للمعبودات.    
ِل ِلشفاِء المريض باعتباِر المرِض  َحثَّ الُمعاِلُج فى بعِض الحاالِت المرضيِة المعبوداِت على التدخُّ

ا للمعبوِد يتوج ُب هزيَمِتِه حتى ينجو عدٌو لها يجب القضاء عليه، وفى هذه الحالة ُيصبُح المرُض َخصما
 الُمصاُب.

واسُتخِدمت فى هذا األسلوب بعض الوصفات الِعًلجيِة واألربطِة واللََّبَخاِت الموضعيِة في بعِض 
اإلصاباِت، في حين اعتمد بعضها اآلخر على مفعوِل الُرقيِة فقط. كما كان للمعبوداِت حور وتحوت 
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د ِعًلِج بعض أمراِض النساِء، فضًلا عن بعض وبتاح دوٌر بارٌز فى هذا المجال، وال سيما عن
 األمراض الجلدية.

وورد هذا األسلوُب في موضعيِن اثنيِن من نصوِص البردياِت الطبيِة، منها الرُّقية الثامنة من بردية 
، ففيها ُوِصَف المرُض بأنُه عدو بتاح وبغيض (61)لندن، والُموَجَهة للتصدي لمرٍض ُيسمى "تميت"

ِعًلِجِه بعض الوصفات العًلجية اشتملت على الطمي والعلكِة والقرع سُتخِدمت فى جحوتى. كما ا
 . (62)والبرتقال الياِبس

Kt [Sntw] Spt Xftt PtH msddt Ehwtjj jnj.n.j r.k
(63)  

.(64)تعويذة ل أخرى، تراجعي يا عدوة بتاح البغيضُة من ِقَبل تحوت، فلقد أحضرُت ِضَدِك " -" ب ُرقية   
سميث الطبية، اعَتَبَر الُمعاِلُج النزيف -دى حاالت نزيف ُجرح الجبهة، كما ورد فى بردية إدِون وفى إح 

، وهو ما نجُد صداُه فى أسطورة الصراع بين حور وِست، وكيف (65)الُمتَدِفُق من الُجرٍح عدواا لحور
                                  اعتنت إيزيس بوليِدها حتى تعافى من جروحه.         

dr Xftjj jmjj wbnw snwr [Dw] nb jmjt snf  ow3 Or gs nb n r3 n 3Xt
(66)
 

"لصد العدو المتواجُد فى الجرِح، وإبعاد باألذىل في الدماء، وكذا عدِو حور من جميِع جوانِب فم 
 .(67)إيزيس"

 خامسًا: أستحضار الوصفات العالجية الخاصة بالمعبودات.    

فى بعِض الحاالِت إلى تشبيِه وصفتِه العًلجيِة بإحدى الوصفاِت العًلجيِة الناِجعِة التى يلجُأ الُمعاِلُج 
، دوَن أن َيغَفلوا بطبيعِة الحاِل الدور الطبى (68)أُِعدَّت لمصلحِة أحِد األرباب في أحداٍث أسطوريٍة ساِبقةٍ 

. (69)بِة وتأثيِرها على بدِن الُمصابِ المتمثُل فى الفحِص والُمًلحظِة، ومحاولِة الوقوِف على أسباِب اإلصا
وألن الوصفات الِعًلجية التى أَعدها المعالجون هي ذاِتها التي َصَنَعها المعبود، َحِرَص بعُضُهم على تزييل 

بمعنى أن "َيشفى هو )أي  nDm.f Hr-owjjرُّقيته بعبارٍة تؤكُد نجاعة الوصفة، ومن ذلك عبارات 
العقاقيِر الطبيِة كُدهِن األِوز والزيوت النباتية  اشتملت هذه الوصفات على هذا وقد المريض( على الفوِر".

والحبوب وعسل النحل وكذلك الضماداِت المختلفِة. واسُتخدم فى عًلج اآلالم الناِجمة عن التأثيراِت 
، وأ مراِض النساء الخارجية على البدِن، وكذلك أمراِض الباِطنِة باإلضافِة إلى األمراِض العقلية مثل الَمس ِ

وفى مقدمتها النزيف. أما المعبوداِت من ُصناع هذه الوصفات فمنهم إيزيس، نفتيس، نوت و رننوت، 
 باإلضافِة إلى المعبودان رع وشو وكذلك المعبود ِجب.

من  247َوَوَرَدت نماِذج من هذا األسلوِب في ِعَدِة مواِضٍع من نصوِص البردياِت الطبيِة، من ذلك الرُّقية  
رديِة إبيرس الطبية، والخاصة بمعالجِة التأثيرات الخارجية على رأِس الشخِص، وفيها ُشِبَهت الوصفة ب
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الِعًلجية الُمقَدَمة للمريِض بوصقٍة أسطوريٍة ُمقدسٍة، كانت قد َصَنَعتها إيزيس لعًلِج حالٍة ُمماِثَلٍة حدَثت 
 يٍة وفاِكَهٍة، ُمضاٌف إليها العسل. للمعبوِد رع، واشتملِت الوصفة على مكوناٍت من جزوٍر نبات

kt sjst  jrt.n  st  Hr  Ro  Ds.s  r  dr  smrt  jmjjt  tp.f  … jr  jr.tw.n.f  nbt pxrt tn m 

smrt nbt  m  tp  Xt  nbt  bjn  Dwt  jw.f  nDm.f  Hr-owjj (70)  

ِد األلِم الذي في رأِس "وصفٌة عًلجيُة سادسٌة صنعتها إيزيس من أجِل رع بنفِسها، وهي موجهٌة لص
وَمن ُتَنَفُذ من أجِلِه تلك الوصفة العًلجية بصورٍة تامة، وكان يعاني من جميع اآلالم في  …المريِض 

  .(71)الرأِس، وكذلك من كِل شيٍء ضاٍر )خبيث( فإنُه سُيشفى على الفوِر"
، وما ينتُج عنُه من اضطراباٍت جثمانيٍة وعقليٍة قد  أشارت البرديات الطبية إلى األعراض الخاصة بالَمس ِ

. فاستخدام التعاويذ الشافية الُمخَتِلطةِ بالسحر كاَن أمراا ثابتاا فى األمراِض التي ال (72) تفضى إلى الموتِ 
داِع والصرع . ولتخفيف اآلالم في مناِطٍق ُمتفرقٍة من الجسِد (73)َتظهر أعراضها كما هو الحال بالنسبِة للصُّ

جية من عجين الشعير لمقاومة األلم بوصفٍة ُأخرى صنعتها الربة تفنوت للمعبود رع فى ُشِبَهت وصفة ِعًل
  من بردية إبيرس الطبية. 244الرُّقية 

pxrt  jrt.n  tfnt  nt  Ro  Hr  Ro  Ds.f  t  n  omoo1  Snft1  mrHt  Trp1  Xtm  t  nbt  wXdw  

mnjt  nbt  … nDm.f  Hr-owjj (74)  

، 1ُه ِتفنوت لرع بعوِن رع نفسه، بومنها ُذِكَر:ل مسحوق )مطحون( من ِعِمع بمقدار"عًلٌج آخر صنعت
من زيت )ُدهن( األِوْز، لصِد كل شيء بضارل وصد األلم وكذلك كافة أشكاِل  1ومثُلُه من ِشنفت، ومقدار

 .(75)المعاناِة ... ليبرَأ في الحاِل"
 

لمصريين القدماء بين األسباب الطبيعية كاإلصاباِت والجروِح تتفاوت ُمَسبِ َبات األوبئِة واألمراِض في فكر ا
والحروِق، وأخطاء النظام الغذائي، واألسباب غير المعروفة والتى تتمثُل فى القوى الُمعادية، فضًلا عن 
الخطايا الناِجَمة عن انتهاك الماِعت، باإلضافة إلى الهجوم من ِقَبِل الموتى بهدِف اإلنتقاِم، والحقد 

من بردية إبيرس الطبية وصفة لعًلج تأثير الموتى على الجسِد ال  242. واوردت الرُّقية (76)سدوالح
ُيشِبُهها الُمعاِلج بوصفٍة أسطورية سابقة، بل َذَكَر أن المعبود رع هو من أَعَدها للمريِض، بهدِف صِد اآلالم 

بذور الكزبرة، باإلضافِة إلى العرعِر  ِقواُمها العلكة وثماِر الخروب، مع (77)فى ُمخَتَلِف أجزاء الجسد
 والتوت. 

H3t  pxrt  jrt.n  Ro  Hr.f  Ds.f … dr  st-o  n  …  mt  mtt  wXd  wXdt  m  owt  nbt  nt  z  

r  nDm.t  Hr-owjj (78)  
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لصد التأثير السيئ ... ألحد الموتى رجًلا كان أم امرأة،  …"بدايِة وصفٍة عًلجيٍة صنعها له رع بنفسه 
 .(79)كذلك األلم فى جميع أعضاء الرجل )أو المريض(، ليشفى في الحاِل"و 

من بردية إبيرس الطبية على وصفٍة ِعًلجيٍة عبارة عن لبخة لتخفيف اآلالم في أي  246اشتمَلت الرُّقية 
 جزء من أجزاء الجسد، مكونة من مطحون الحجر الجيري والملح والتمر والُدهن والعسل، وُشبِ َهت بوصفةٍ 

ِعًلجيٍة ُأخرى صنعتها الربة نوت ألجِل المعبوِد رع. وهذه الرُّقية موجهة لصد تأثيرات جميع األشياء 
 الضارة.

pxrt djt jr n Nwt Hr Ro Ds.f ... b[s]jt nt Sns ... jr m Xt wot g3wt mnt nbt Hr.s m 

wXdw m wXdwt m st-o m Xt nbt (80)  
ُتطهى...، ثم توضُع فى إناٍء واحٍد، وُترَبُط …نوت للمعبود رع نفسه"وصفٌة عًلجيٌة خامسٌة صنعتها الربة 

 .(81))مؤذ(" جميعها فوق موضع األلم، بلتخفيفل المعاناة الناجمة عن تأثير أي شيءٍ 

من بردية إبيرس الطبية أن المعبود شو هو من صنع بنفِسِه الوصفة الِعًلجية  243ُذِكِر كذلك فى الرُّقية 
يض، الذي يعاني األلم فى جسده، ِقواُمها الزيت وطحين الكزبرة والعلكة، وفي هذِه الحالة يقوم الُمقَدمِة للمر 

                                                     الطبيب مقام المعبود شو، صانع هذه الوصفة الِعًلجية.

kt pxrt sntj  jrt n Cw Hr.f Ds.f ... jr m Xt wot g3wt mnt Hr.s (82)    
ه لُه المعبود شو بنفسه ... توضُع فى إناٍء واحٍد، وُتربُط فوق موضِع األلم  "دواٌء آخر للمرة الثانية ُيِعدُّ

"(83). 
 ومرض الطبية، وصفة طبية لعًلج مرض نسيت 10059أوردت الرُّقية الخامسة والعشرين من بردية لندن 

ُيصيب الجسد من  (84)ومرض نسيت واِلِدها )ِجب(.تميت، حيُث ُشِبهت الوصفة بتلك التى أعدتها إيزيس ل
ا أن الُمعاِلَج في هذه  ا، وُيًلحُظ أيضا َجرَّاء تأثيٍر خارجيٍ  ضار، وهذا التأثير تمتُد أضراره إلى األطفاِل أيضا

  الرُّقية يتساوى مع الربِة إيزيس، في حين ُيصبُح الُمصاُب في موضِع المعبود جب.
 

kt [Sntw] nsj tmjjt jr n [st] jt.s  Xft  jrjjt n … jn  psDt o3t … ntf  nD.f Hr.j Hr r3 jt.f 

… m h3 Hr N mst N m grH  m  hrw r nnw  nb  Dd.tw r3 pn sSw mD3t tn  (85)   
تعويذٌةل أخرى بلصِد أمراضل نسى و تميت، بوصفةل نفذتها بإيزيسل لوالدها، ُفعلت ألجل ...  –" بُرقيٌة 

التاسوع العظماء ... إنه هو من ُيعيُن )يحمي( من خًلِل ُرقيِة والده ... ال تسقط على من ِقَبْل أرباب 
فًلن مولود فًلنة، سواءا ليًلا أو نهاراا أو فى أي وقت، تلك الرُّقية ُتقاُل )ُتتلى( مكتوبة فى ذلك 

  .(86)الكتاب"
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الناجمة عن التأثيراِت السلبيِة على  من بردية إبيرس الطبية والموجهة لتخفيِف اآلالم 245أشارت الرُّقية 
الجسِد اإلنسانى إلى وصفٍة عًلجيٍة شبيهٍة بتلك التى صنعها ِجب بنفسِه لمصلحِة رع، حيُث ُشبِ َه الُمعاِلج 

     بالمعبود ِجب، والمريض بالمعبوِد رع.
pxrt 4  jrt.n  Eb Hr Ro  Ds.f  … wXdw  mnt  nbt  m  st-o  …  Xt  nbt  Dwt r  nDm.t  

Hr-owjj (87)  

تخفيفل جميع اآلالم والمعاناة الناجمة  –بلصد  …" وصفة عًلجية رابعة صنعها جب من أجل رع بنفسه 
 .(88)عن تأثيِر ... أى شيء ضار )مؤٍذ( وشفاِئِه على الفوِر"

َهت الرُّقية  صفات الِعًلجية من بردية إبيرس الطبية إلضفاء الفاِئدة على العسِل الُمستخَدم في الو  215ُوجِ 
كأكثر وسيط َلِزج، وُذِكَر أنُه الِعًلج الشافي لجميع األمراض، وفي مقدمتها أمراض القلب، وأنُه بشهادِة 
األرباِب اسُتخِدَم في ِعًلِج جميع المعبوداِت الذين تعرضوا لآلالم من َقبل. وُيشيُر النُص إلى أن منشَأ هذا 

ر الجراد، في إشارة إلى المكان الذى يعُبُر منه الموتى إلى العالم العسل والمكان الذى ُجِلَب منه هو معب
.     (89)اآلخر r3 n bjt jj bjt jj r D3jjt n snHmw D3t wj3 jw.s wD3.tj bjt Ddt n nTrw ntj 

jsd Hrt Hr jbw.sn  (90)    
جيُد الِحفِظ. ذلك قوُل  " ُرقيٌة للعسِل، فلقد ُجِلَب العسل، ُأحِضَر من َمعبر الجراد، معبر القوارب، وهو

 .                                                                    (91)األرباب من الذين ُيعانون األلم في قلوِبِهم"

ُرقيٌة ُأخرى من بردية هيرست الطبية يتوَجُب تًلوِتها على جميِع الزيوت الُمستخَدمة في الوصفاِت العًلجيِة 
كساِبها الفاعلية، فقد اكتَسَب رع السطوُة على التاسوِع من خًلِل تناوِل تلك الزيوت، كما انتصر الُمختلفِة إل

   بها على ِجب، ويذكر أن من يتناوَلها لن يتعرض ألذى الموتى.

r3 n mrHt n pxrt nbt jnD Hr.t jrt Or Rnnwt tpt HD-Htp rdj.n.s Ro Xow m psDt … 

rdj.n.s Hoowt m-b3H Gb oH3wtj Hr.s … nHm sw m Swt mt mtt (92)  
 

" ُرقيٌة بخصوص الزيوت المستخدمة في جميع الِعًلجات. التحيُة لِك عين حورس، وكذا رننوت الُمتقدمة 
على قرابين الِحج. لقد أُعطيت بتلك الزيوتل لرع ففاَق التاسوع ... وبتناُوِلها ُوِهَب الظفُر للمعبوِد ِجب، 

يِه بأى الشخص الذى ُيستخدم هذا الزيت في دواِئهل من الِظل الخاص بميٍت أو وقاَتَل بفضِلها ... يق
 .(93)ميتٍة"
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o3oمن بردية برلين موجهة لعًلِج أحِد أمراِض البطن والمعروف باسِم عاع  189والرُّقية 
والُرقيٌة ُتتلى  ،(94)

الوصفة إلى أن بتاح المعبود  بصفٍة عامٍة على جميع الوصفات الِعًلجية إلكساِبها الفاِعلية. وأشارت
الخالق، رب مدينة منف، هو من َوَهَب للمريِض الحياة، والقادُر على شفاِئِه من مرِض عاع، وبأن الربَة 

 نفتيس هي من تتلو هذه الرُّقية.

r3 n swrj pxrt rs nfr mntj r nHH dr smr nbt ntt m Hr.k wn r3.k n PtH sSw r3.k jn 

ckr ... j Pxrt tn wHo p3wt nwd bg3j wHo n xt m jr Jst nTrt dr o3o n mt mtt ntj m Hot n 

NN. msjt n NN. Dd mdw jn Nbt-Hwt 3X.sn n.f mj wnmt bjk mj Hwjt oXjj mj sDm 

p3jjm Xrw ctS (95)   
لحياة، "ُرقيٌة لُشرب الدواء، ُدمت بعافيٍة إلى األبد، وزال ما ِبَك من بأٍس. فالمعبود بتاح هو من منحك ا

يه جانباا )ال تصاب به (96)وسوِكر هو من فتح لك فمك ...إن هذا الدواء ُيزيل عبء )المرض( القديم وُيَنحِ 
ا(، فهو )المرض( سوف يزوُل من بطنك بفضل ما فعلتُه إيزيس فُشِفَى مرض عاع،  (98)بشأنه (97)مجددا

المريض(. كًلٌم تتلوُه نفتيس، إنه ُمجٍد  الحالة أووالذى ُيحِدُثُه ميٌت أو ميتٌة اختلطوا بجسِد فًلن ابن فًلن )
 .(99)بالنسبِة له )المريض("

 سادسًا: التبرك باألماكن المقدسة.   

أوردت بعض الُرقى ذكراا لبعِض المناطِق المقدسِة والمراكِز الدينيِة الُكبرى من أمثاِل صا الحجر، مدن بوتو 
يت، بالقرِب من تل الفراعنة، لما لها من ُسمعة دينية كبيرة، )دب وبه(، نخن، إيون، ليتوبوليس وجزيرة آخب

. وُأشيَر إلى تلك األماكن المقدسة فى ُرقى تعالج (100)وذلك تبُركاا بها وبمعبوداتها لشفاِء الحاالِت المرضيةِ 
مرض نسيت وأمراض العيون، واآلم المختلفة فى الجسد، فضًلا عن مجابهة التأثيرات على الجسد 

ي، وأمراض الباطنة والقلب، باإلضافِة إلى الُرقى الخاصة بالتحصيِن والوقايِة من األمراِض، ال اإلنسان
  سيما وباء الطاعون السنوي.

على  ، وُتتلىnsjjt هى إحدى الُرقى التى ُوِجَهت لصد مرض 10059والرُّقية الخامسة من بردية لندن 
أن  .Leitz, Chغيٌض ُمحرٌَّم عليِه دخول مدينة إيونو. وَيذكرُ بخوٍر ُمشتعل، وفيها َيعَتِبر الُمعاِلُج المرض ب

الموتى كانوا من القوى الُمعادية التي ظن المصريون القدماء أنها من ُمَسِبباِت هذا المرض، وأن من ُيحَرم 
 . وذلك يعنى أن عدم دخوِلِه هليوبوليس هو(101)من دخوِل هذه المدينة هو الميت الذي تسَبَب في اإلصابة

   عقوبة بسبب إصابتِه ألحد األحياء.
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Sntw nt  nsjjt  nn  [n]  nnjjw  jj  n  rsjjt  nn [n]  nnjjw  jj  n  Xt … nnDd.j jwt r 

Jwnw njwt  nt  Ro… Xsf  m  Xsf.k … nsjjt ntj  [m] [ot  N. s3 N.]  (102)  

يره القادم من الشمال ... إننى لن أُقل "رقية بلصِدل مرض نسيت، الُمرَهق )الُمتَعب( القادم من الجنوب ونظ
َأقِبل إلى هليوبوليس، مدينة المعبود رع ... صد بإبعادل، كمن يصد نسيت، والموجود بفيل بجسد فًلن ابن 

 .(103)فًلنل"
أشارت بعض البرديات الطبية مثل بردية لندن الطبية وبردية إبيرس إلى أن العديد من الوصفاِت العًلجيِة 

في أماكٍن مقدسٍة، ال سيما المعابد في ليتوبوليس )َأوسيم(، وأخميم فى صعيد مصر، وكذلك قد ُوِجَدت 
ِم الجسم، عبارة عن  589. فالرُّقية (104)مدينة ِسِخم )ِهو الحالية( ا لَتَورُّ من بردية إبيرس الطبية ُتقِدُم ِعًلجا

. وُيشيُر النُص إلى أن هذه الوصفة لبخة من مكِوناِت الخروب والعلكة والتمر، توضُع فوق موِضع التورم
 نظراا للمكاِن الذى ُجِلَبت منُه، حيث ُوِجَدت أسفل معبد أوزير.  (105)ناِجَعة وُمباَرَكة

 
Jr m33.k pxrt pw nt wn-m3o gm.n.tw.s jptjj m Hwt-nTr nt Wnn-nfr (106)  
 

  .(107)ت في معبِد أوزير""افعل )هذه الرُّقية( وسوف ترى، إنها حقاا عًلٌج ناِجٌع، فقد ُوِجدَ 

، 10059بهدف وقايِة العينين من المرِض، ُيجلُب الدواُء من مدينة هليوبوليس كما أشارت بردية لندن 
والدواء هنا كان عبارة عن عين حورس، وُيشيُر النصُّ إلى أن أرواح هليوبوليس هي من أوجدتها، وأن 

  المعبود جحوتى هو من أحضرها.

r3 n rdjt pxrt r jrtwjj j jrtjj Or sntt n b3w Iwnw jnn DHwtj m Iwn m Owt-wrt jmjjt 

Iwn jmjt P jmjt ep Ddt rs ... jnn r dr st-o … D3jj D3jjt mt mtt Xftj Xftt ntjw D3jj.sn 

st m jrtwjj tn n z xr Dbow.j (108)    

جحوتى من إيونو، من القصر  "ُرقيٌة لعًلِج العينين، عين حورس التى أوجدتها أرواح إيونو، وأحضرها
الكائن في إيونو، من مدينة )ب( وكذلك مدينة )دب( ما الذى يجري ... ُأحِضَرت بعين حورسل لصد 
التأثير السيئ ... للدخيل والدخيلة، والميت أو الميتة، العدو أو العدوة، والذين ُيمِررونها إلى عيني المرء 

 .(109)األذىل بجميعهمل تحت سيطرتي" -باإلصابة

ولمقاومة آالم الجسد أوردت بردية إبيرس الطبية وصفة ُوِجَدت مكتوبة تحت قدمي تمثال للمعبود أنوبيس 
أنوبيس هو سيُد التحنيط، وقائد الموتى إلى العالم اآلخر. وورد ِذكُرُه  في مدينة ليتوبوليس. والمعروف أن

 .(110)الطبيِة، كوِنِه الُمَحِنُط األول  في العديِد من البردياِت الطبيِة، وُعِرف كخبيٌر باألسرارِ 

H3t m mD3t Sntw hbhb wXdw m ot nbt nt z m gmjjt m sS xr rdwjj Jnpw m Xm (111)  
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" بداية كتاب وصفة عًلجية للتخُلِص من األلِم من جميِع أجزاِء الجسِم، ُوِجَدت بتلك الوصفةل مكتوبٌة 

 .       (112)وبوليس"أسفَل قدمى بتمثالل للمعبود أنوبيس في ليت
                                            

من بردية هيرست الطبية إلى الجعة الشافية التى أكتسبت قداستها من المكان الذى  216في الرُّقية  أشير
آخبيت  . حيُث ُيشيُر النصُّ إلى أنها اسُتخِدَمت للمعبوِد حور عندما كان ِطفًلا فى جزيرةِ (113) ُصنعت فيه

بالقرِب من مدينة بوتو )تل الفراعنة(، وأنها ُعِصرت وُمِزَجت في الَحي يَِّن الشهيرين لمدينة بوتو وهما "به" 
الموطُن األصلى لحور، و"دب" مرَكز وَموِطن الربة واجيت. وبإضافة هذه الجعة إلى بعض الدهون 

يؤ(، ُتَصُد تأثيراِت الموتى على األحياِء، وَيذُكُر والزيوت ونبات اللوتس )وهي التركيبة التى ُتساِعُد على التق
  النصُّ أن من يتناول هذه الِجَعة سوف يتولى كاِهناا تحصيَنُه وحمايته.

  
r3 n Hnqt Dsrt jptn Or Xpjjt j otXj m P Sbbj m ep swrj.n.k st…oHo sm m jrjjt.f … 

swrj jr.k Hqt jn.n.j sj r dr st-o … mt mtt  jmjj n xt.j tn (114)  
 

َسة الخاصة بحور آخبيت، والتي ُعِصَرت في )به( ثم ُمِزجت في )ِدب(. وإذا ما  " ُرقيٌة للِجَعة، تلك الُمَقدَّ
َشِربتها ... نهَض اليَك كاِهٌن لحراستك ... َعَلَك تشرُب الَجَعة التى أحضرتها ُبغيَة صد التأثير السيئ 

                                                                  .      (115)لميٍت أو ميتٍة فى بطني تلك"
ُتتلى الرُّقية الثالثة من بردية إبيرس الطبية أثناء تناِوِل الدواِء الذي اقترن بالحدِث األسطوري الُمَتَمِثُل في 

أمُل المريُض بأن ُيصِبح إلى مدينِة إيون. وكاَن الظفُر لحور الذي عاَد ُمعافاا، ويَ  (116)استدعاِء حور وست
 .(117)مثُلُه مثل معبوداِت هليوبوليس 

 
r3 n swrj pxrt jj pxrt jj drr Xwt m jb.j pn m owt.j jptn nXt Hk3w Hr pxrt Ts-pxr ... 

sX3.n.k  jTt.tw Or Hno ctS r ot  pr-o3 n Iwnw m nD tw xrwjj ctS Hno Or wn Xr.f w3D 

mj wn n tp t3 jw.f jr.f mrr.f nbt mj nw n nTrw ntjw jm Dd mdw Xft swrj pxrt (118)  
" ُرقيٌة لتناوِل الدواِء، ُأحِضَر الدواء، ُأحضر للتصدى لتلَك األشياء )الضارة( التي في قلبى هذا وفي 

( أعضائي تلك. يالَنَجاَعِة الدواِء مضاٌف إليه السحر، فذلك َيقِلُب الموازين )يجعله أي الدواء أكثَر فاعلية
... فلتتدبر كيف ُأحِضَر حور وِست إلى قاعِة العدالِة بالقصِر فى إيونو، حيُث التفاوُض على الخصيتىين 

معافاا( كالعائِش فوَق األرِض -فيما بين حور وست، والذى نتج عنُه أن عاَد األوُل ِسيَرَتُه اأُلولى )سليماا
 .    (119)اَك. كًلٌم ُيتلى حاَل تناول الدواء"ويفعُل ما يحلو لُه، ِمثُله مثل المعبودات الموجودين هن
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للِوقايِة من وباِء الطاعوِن السنوي في الرُّقية الثالثة من بردية إدِون سميث الطبية، يتَحصُن المرُء بانتماِئِه 
إلى مدينتى بوتو وإيون، حيُث ُشبِ َه خروِجِه من مدينة ِدب بخروِج الربِة مسخنت من مدينِة إيون، وأطلق 

 نُص على طاِلِب التحصيِن البغيُض والخصُم الذى يصُعُب النيُل منُه من ِخًلل السحِر الِعدائي.ال

kjj s3 n j3dt rnpt jnk bwt prt m ep MsXnt prt m Iwn rmT nTrw 3Xw mtw Hr w3t r.j 

jnk bwt (120)   
خرج من )ِدب( كما الذى (121)" حمايٌة أخرى لصِد الطاعون الخاص بالسنة )السنوي(، إنني الُبغُض 

خرجت مسخنت من إيونو، بأُيهال البشر والمعبوداِت واآلخو، وكذلك الموتى َتَنَحوا جانباا، فأنا صعُب 
 . (122)المنال"

 سابعًا: استحضاِر بعض أحداث العالم اآلخر.  
 

أحداِث  َظَهَر هذا األسلوُب العًلجُى فى موضعيِن من نصوص البرديات الطبية، وفيها ُتسَتحَضُر بعض
، بهدِف التصدى ألمراِض (123)العالِم اآلخر، وفي مقدمتها الدورة الكونية لرب الشمس رع في العالم اآلخر
. ففي الرُّقية الثالثة عشرة (124)المشيمِة الخاصِة بالسيداِت الحوامل، وكذلك التحصيِن والوقاية من الُحمى

لخاص بقارب الشمس، والَعوُد الحميُد من الِرحلة إلى ، ُأشيَر إلى سًلمِة الطاَقم ا10059من بردية لندن 
، وذلك في إطار التصدى لألمراِض التي ُتصيُب المشيمة أثناء الحمل. ويقاِرب (125)العالِم اآلخر )إيمِحت(

الُمعاِلُج ُهنا بين سًلمِة الطاقم وسًلمِة الجنين وأعضاِئه، حيُث ُشبِ َه الجنين بالمعبوِد حور، كما شبهت 
ضاء بأعضاِء أوزير، التي ُمِزَقت في الحدِث األسطوري ثم عادت سيَرَتَها األولى. وتجدُر اإلشارُة هنا األع

أنها ُتشيُر للمعبودِة إيزيس  .Westendorff, Wإلى عبارِة "والدِة البشِر" التى وردت بالنِص، والتى يرى 
 أنها تشيُر إلى الرَِّحِم بصفٍة عامةٍ  .Leitz. Ch ، فى حين يرى (126)كوالدٍة للبشريِة، أو قد تشير للمريضةِ 

ويبدو أن المقصود بعبارِة "والدِة البشِر" ُهنا هو القارب الذى ُيِقلُّ الطاقم خًلل مراحل العالم اآلخر،  .(127)
  وسًلمة الطاقم مرهونٌة بسًلمِة القارِب ونجاِتِه من ُمَعِوقاِت ومخاطِر هذه الِرحلة.

 [Sntw] mwt[-rmT].s ... gm.n.j H[ow][Or] mj pr m mw jswtt…Hr jn... oq.n.j m jmHt 

H[no]... mj How nTr ... jrjj m Hr msjj m ctS (128)  

تعويذٌةل والدة البشِر وإياها... فلقد َوجدُت جسد بحورل كما الخارج من الماء. الطاقم بطاقم  -" بُرقيٌة 
خر برفقِة ... كجسِد المعبود )أوزير( ... تصرفُت مركب الشمسل ... بخصوص ... فلقد دخلُت العالم اآل

 .                                                                         (129)كحور وُوِلدُت كِست"

الطبية خاصة بمواجهِة الُحَمى التى ُتصيُب اإلنسان بالضعِف والو هَّن  3038من بردية برلين  190والرُّقية 
عن ارتفاع درجِة حرارِة الجسِد. وُتِشيُر الُرقية إلى مركب رب الشمس رع في رحلتِه الليلية في العالم الناِجم 
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اآلخر، ويبدو أن طاِلب التحصين سوف ينجو من الُحمى، َكونُه أحد أفراد طاقم رع، الذي ينجو في كِل 
 .(130)مرٍة من مخاِطِر تلك الرحلة

 
gm p3 sfX Hot soHo.n.f S nTr wn.n.f ofdt m 3bDw wn pX3w m wsXt Hwjj Hwjjt S jr 

gm.n.s (131)   
"لقد اكُتِشَفت أسباب الَوَهن الذي ُيصيُب الجسم، بعد أن أقام البحيرة المقدسة، ببلل وفتح التابوت في 
أبيدوس، وكذلك ُكِسَر اللوح الخشبي في مركِب الشمِس )مسكتت(، كما ضربت األمطار البحيرة المقدسة 

 . (132)اكُتِشَف ذلك السبب" بعد أن
 نتاِئج الدراسة.

أثبتت الدراسة سبعَة أساليب أوردتها النصوص الطبية للربِط بين الحاالِت المرضيَِّة الُدنيويَِّة ونظاِئِرها في 
عالِم المعبوداِت ُبغيَة الِشفاِء من ناحية وكذلك التحصين من ناحيٍة ُأخري. منها ثًلثة أساليب اعتمدت 

َسِة الخاصِة بالمعبوداِت، كما هو بشكٍل أ ساسٍي علي إحالِة المرضي أنفسهم إلى الدوائِر الكونيِة الُمَقدَّ
الحال فى نسبِة المريض ألحِد المعبوداِت كإبن لهذا المعبوِد أو ذاك، وذلك ِوفقاا لتشاُبِه الحاالِت الدنيويِة 

ُخل المعبوداِت والعمل على ِشفاِء الحالِة المرضية، وتلك الخاصة بأبناِء المعبودات، األمر الذي ُيَعِزُز َتدُ 
ُه ُبغيَة  ِل المعبوداِت بصورٍة تفوُق ُمجرد الصلواِت والَدع واِت التي تَوجَّ والذي يراهُ الباحُث َيستدعي حتمية َتَدخُّ

نتر"_ في استجًلِبِ دعمهم. َتجُدُر اإلشارة ُهنا إلى أن ما يعنيِه استخدام لفظة المعبود بصفٍة عامة _ "
أسلوب التبني، دونما تحديٍد ِلَنَسِب الحالِة المرضيِة لذويِه من المعبوداِت، إنما ُيَعِبُر عن رغيِة الُمعاِلِج فى 
ُم العون ِلشفاِء الحالِة المرضيِة التي يتولَّي  ا أليٍ  من المعبودات ُيقدِ  ُخل الُمقدَّس والدَّعم ُمتاحا ت رِك أمر الَتدَّ

راِض التحصين، والتي اسُتخِدَم فيها هي األخري أسلوب الَنَسب. وَتَمثََّل األسلوب الثاني في ِعًلِجها أو ألغ
ا إلى عالِم  تشبيِه الحالِة المرضيِة بالمعبوداِت بصورٍة ُمباِشرة، فتتَحَول الحالة المرضية الدنوية أيضا

ن بقيِة المعبودات، والتي المعبودات، فيتمكن المريض ِوفقاا لذلك من الحصوِل على الدعم الكافي م
اسُتخِدَمت لعًلج األمراض الُعضوية وغيِرها من األمراِض مجهولِة المصَدر، ونفس األمر بالنسبِة 
اء. أما ثالث األساليب فبتشبيِه الُجزء أو العضو الُمصاب من َجَسِد المريِض  للَتحصين فيما َيُخصُّ اأَلِصحَّ

ثِ  المعبوداِت على تقديِم العوِن فى ِشفاِء الحالِة المرضيِة. والتي أثبتت بنظيِرِه لدى معبوٍد ُمعيٍن، بهدِف حَ 
الدراسة استخداِمها فقط فى حاالِت إصابِة أحد األعضاِء، ال سيما التورمات الناِتجة عن الكدمات، كما أنُه 

م الوصفات الِعًلجية.   في هذا األسلوب لم ُتسَتخدَّ
ربِط بيَن الحاالِت الدنيويِة للمرضي وعالم المعبوداِت، َيُخُص أحِدِهما كما برز كذلك أسلوباِن آخران فى ال

من ِخًلِل تصويِر الُمعالجين للمرِض ذلك المرض ذاِتِه، وهو تصوير المرض على أنُه عُدٌو للمعبوداِت. و 
ِل المعبود ِلَدْحِرِه فيتحقُق ا لشفاء المرجو للمريض. كما كَعُدٌو لهذا المعبوِد أو ذاك، األمُر الذى يستوِجُب َتَدخُّ
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سة الخاصِة  ُيمكُن من خًلِل هذا األسلوب أن يتحول المريض ومرِضِه كليِهما إلى الدواِئِر الُمقدَّ
َمة للمريِض،  بالمعبوداِت، إذا ما ُشِبَه المريُض بأحِدِهم. أما اآلخر فَيُخُص الوصفة الِعًلجية الُدنيوية الُمقدَّ

َسة بَهَدِف إكساِبها النجاعة، ذلك أن هذا االستحضار للوصفِة الِعًلجيِة وذلك من خًلِل تشبيِهَها بأُ  خري ُمقدَّ
الخاصِة بالمعبوداِت يعني أنها اسُتخِدَمت فى عًلِج أحِدِهم فنتيجتها ُمرضيَّة ومضمونة، ومن جهٍة ُأخرى 

دماِء من تلك التى فإن وصفٌة صنعها المعبود ذاته ال ريب أنها كانت أكثَر جدوي فى فكر المصريين الق
ها الُمعاِلُج، وأكثُر فاِعليةا فى ُسرعة التعافي، حتي أن الرُّقي الخاصة باستحضار الوصفات العًلجية  ُيِعدُّ
َسة ُخِتَمت بعباراٍت ُتشيُر إلى الَتَحُسن السريع والشفاِء الفوري للمريض، واسُتخِدَمت في مواجهِة  الُمَقدَّ

أمراِض الِنساِء، واآلالم الناِجَمة في ُمخَتَلِف أجزاء الجسِد اإلنساني، وهذا  األمراِض الُمخَتِلفة، ال سيما
ا.   األسلوب باإلمكاِن حاَل استخداِمِه فى العًلِج تشبيه المريض بأحِد المعبوداِت أيضا

ب والتشبيه الُمباِشر والُجزئي استعاَن الُمعاِلجون  غيَة ِشفاِء الحاالت بالَتَبرُّك باألماكِن المقدسة بُ بجانِب الَنسَّ
َيقَتِصروا فيِه على المريِض فحسب، بل َشَمَل كذلك الوصفة الِعًلجية وبالمثِل المرِض  المرضية، والذي لم

سِة والمراكِز الدينيِة الُكبري َتَبُركاا بمعبوداِتها ُبغيَة شفاء  ذاته، من ِخًلِل االستعانة ببعض المناطِق الُمَقدَّ
راِد. حيُث أشارت الرُّقي إلى اعتباِر المرض والقوي الُمَعاِدية التى تسَبَبت فى إحداِث الحاالِت المرضيِة لألف

ُخول تلَك المراِكز الُمَقدَّسة. كذلك الوصفاِت الِعًلجية األذي لألفراِد إنما هي كياناٌت خبيثٌة، ُمَحرٌَّم عليها دُ 
مة للمرضي، والتي َصَنَعها الُمعاِلجوَن من األساس ُنِسَب مصدرها إلى أحِد المراكز الدينية من أمثاِل  الُمَقدَّ

ُل على ُبعٍد " إيون " وُمُدن " ِبه " و " ِنِخن "، وأنها ليست من ُصنِع الُمعاِلجين، األمُر الذى ربما يشتمِ 
اقتصاديٍ  يتَمثُل فى رواِج تلك الوصفاِت، ِوفقاا لمكانِة تلك المراِكز الدينيِة فى نفوِس المرضي وذويِهم. أما 
فيما يُخصُّ المريض فى هذا الصدد، فُيشاُر إلى انتماِئِه إلى أحِد تلك الُمُدن الُمَقدَّسة، وكذلك تشبيِهِه بأحِد 

بَهَدِف الُحُصوِل على َدعِمهم كى َيشفي من مرِضِه. تجدُر اإلشارة ُهنا إلى  معبوداِتها فى بعض األحيان،
أن استخدام هذا األسلوب فى المجال الطبي قد َشِمَل أغراض العًلج إلي جانب الرُّقي الخاصِة بالتحصيِن 

 والوقايِة.
بِط بيَن ِشفاِء الحالِة المرضيِة وانتصاِر رب الشمِس " ر  دِم وكذلك باإلضافِة إلى الرَّ ع " على عناِصِر اله 

الظًلم الداِمس للعالِم اآلخِر، وذلك من خًلِل اسِتحضاِر الَحَدث الرئيس الستمراِر الوجوِد، فكما َيتغَلب رب 
 الشمس على فوضي األعماق لُيعاِود الشروق كل ُصبٍح جديد، كذلك يشفي المريُض من ِسَقِمه.

مراِض التي تنَوَعت ما بيَن األمراض مجهولة السبب، وغيرها من ُوِجَهت الرُّقى لمواجهِة العديد من األ
األمراِض ذاِت األسباِب واألعراِض الظاِهَرة. باإلضافِة إلي أغراِض الوقايِة والتحصيِن فيما َيُخصُّ 

اء. من ذلك أمراض القلب و و اإللتهاب والطفح الجلدي. باإلضافِة إلي توُرمات الِعظام فى ُمخَتلَ  ِف اأَلِصحَّ
أعضاِء الجسد، والعمل على تخفيِف اآلآلم الناِجَمِة عن تلك التوُرماِت حتى شفاِء المريض. كذلك مواجهِة 
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اآلالم الناِتجة عن الحوادِث أو السقوط والَكَدمات، سواءا فى العظاِم أو العضًلِت، وما قد َيصَحبها من 
لى ُمقاومة الُحمَّى وما يستتبعها من الضعِف الناِجم جروٍح َتَتَطلُب التدخُّل إليقاف نزيف الدم. باإلضافِة إ

عن ارتفاع درجة حرارة الجسد. باإلضافِة إلى بعِض الرُّقي التى تُدتلي أثناَء فك األربطة والضماضات 
  الِعًلجية من مواضع اإلصابة.

اِت عن األفراد، كما اسُتخِدمت تلك األساليب العًلجية كذلك ألغراِض التحصيِن، وصِد ُمخَتَلِف التأثير 
فَع الُمعاِلجين إلي استجًلِب َدعم المعبوداِت للتصدي لنزيِف الحوامل الذي قد ُيفضي إلى  األمر الذى د 
ا. كذلك األمراض التي ُتصيب الَمشيمة وهي اأُلخرى قد ُتفضي  اإلجهاِض، ويمتد تأثيُرُه إلى األطفاِل أيضا

لمولوِد، وبالمثِل الوقايُة من اإلصابِة بأمراِض العيوِن. إلى اإلجهاض أو فقدان بعض األعضاء بالنسبِة ل
باإلضافِة إلى َعدٍد من الرَُّقى الخاصِة بتحصين األفراد ِضَد اإلصابة بأوِبئِة العاِم، ال سيما وباء الطاعون 

  ء.السنوي، من ِخًلِل َصِد جميع القوي التى ُيَظُن أنها كانت ناِقَلة لعدوي الطاعون بما فى ذلك الهوا
أما بالنسبِة للمعبوداِت فقد َبَرَز دوِر المعبوِد حور فى َموِضِع اإلبن الُمقدَّس الذي ُيَشَبُه بِه المريض، من 
ِخًلِل َسرِد َحَدٍث أسطورٍي ُيماِثُل ما أَلمَّ باألخيِر من َمرٍض أو َحرٍق أو إصابٍة، وهذا هو ُمنتهي الدور 

ل مِ  نُه فى تقديم الدَّعم، بل كاَن الُمستهَدف هو الحصوِل على دعِم واِلَديِه الخاص بإبن المعبود، دونما َتَدخُّ
وذويِه من المعبوداِت لشفاِء المريض الدنيوي. َوِوفقاا لحور المريض فقد استتَبَع ذلك بالضرورِة أن يكون 

ُأمهاِت المرضي،  المعبود أوزير هو أبرز اآلباِء. وفي الُمقاِبل كانت الرَبة إيزيس أبرز المعبودات فى دورِ 
ا كانت الربات حتحور وسخمت وباستت باإلضافِة إلى الربِة واجيت. كما  ومن المعبوداِت األمهاِت أيضا
برزت في أسلوب التشبيه الُمباِشر أدوار المعبوداِت رع وحور وإيزيس، فضألا عن دوِر المعبود شو فى 

 التشبيهات الُجزئيِة ) العضوية(.
مرِض كعُدو، فقد كان المعبوداِت بتاح وتحوت وحور هم أبرز المعبوداِت التى الَتجَأ أما التشبيه الخاص بال

إليها الُمعاِلجوَن ِلشفاِء مرضاُهم. كما أن المعبودان رع وِجب وكذلك المعبود شو، باإلضافِة إلي الربات 
ات العًلجيِة نيت وإيزيس ورننوت ونفتيس، وكذلك نوت والربة تفنوت، كانوا أبَرَز من أعدوا الوصف

األسطوريِة التي قاَرَب الُمعاِلجون بينها وبين الوصفاِت البشريِة، أمًلا فى زيادِة فاعلَيِتها، والتأكيد على ِشفاِء 
 الحاالت المرضيَة ِلمرضاُهم، تأِسيًّا ِبشفاِء المرضي من المعبوداِت بعد تناُوِلِهم لتلك الِعًلجاِت. 

في العًلج لم يكن يعنى اختفاء الوصفات العًلجية، بل استمر يب تلك األسالتبين كذلك أن استخدام 
استخدام تلك الوصفات في عًلج العديد من الحاالِت المرضيِة. وبرَز في  تلك الوصفات العسل والِجعة 
والزيوت والدهون الحيوانية و فضًلت الحيوانات والبيض، باإلضافِة إلى عدِة مكوناٍت نباتيٍة وكذلك 

ختلفة، وبالمثِل القطن واللَّبخات وِطًلء العين، فضًلا عن استخدام التماِئم. كما تجُدُر اإلشارُة األعشاب المُ 
ِلها، ومن قبُل تجهيزها،  ُهنا إلى أن العًلج باألعشاِب المعدِة على هيئِة حبوب أو سفوف أو أشربة يتم َتناو 
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نا هذا في  العديِد من القرى المصرية، سواء حال تًلوِة الرُّقى والطًلسم عليها، الزالت مستخدمة إلى يومِ 
ُعون االتصال بعالم ما وراء  في  الصعيد بل وحتى في قرى ومدن الشمال، وذلك من خًلل أشخاص َيدَّ
الطبيعة. ولعل تزكيِة الزيوِت والعسِل والجعِة الُمستخَدمة في ُمخَتَلف الِعًلجاِت ُيبِرُز لنا مدى أهميِة 

َسة، ودورها في االستشفاِء في مصر القديمة، واستخداِم تلَك الَوصفاِت فى ِعًلج استحضار الوصفاِت المُ  قدَّ
 األمراض مجهولة المصدر وغيرها من األمراِض التي يكوُن فيها سبِب اإلصابِة معلوماا.

ظاِئِرها ُمجَمل القول أن تلك األساليب العًلجية اعتمدت فى األساس على ُمقاربِة الحالِة المرضيِة الدنويِة بن
من عالم المعبودات ِوفقاا ألحداٍث أسطوريٍة مماِثَلٍة، بهدِف َحثِ  المعبوداِت على التُدخِل لمصلحِة المريِض 
وشفاِئِه، كشكٍل من أشكاِل التطبيق الَعَملِ ى الحياتى، وتحقيِق أقصي مدى من اإلفادِة من خًلِل وجوِد هذه 

َسة، والتي ُيَعُد وجود ها ضمانٌة قويٌة لشفاِء الحاالِت المرضيِة الُدنيوية. فتلَك الُمقاَرَبة هي الكيانات الُمَقدَّ
استدعاء لحدٍث أسطورىٍ  ُيماِثُل الحالة التى ُيحاوُل المعاِلُج شفاِئها، أمًلا بأن تكون نهايتها حميدة كما 

لوجيا التطبيقية "، والتى كانت في الحدِث األسطورى، ومن َثم ُيمكُن القوَل أن تلك األساليب ُتَمِثل " الميثو 
 ُتستخدُم للتصدى لحالٍة َحِرَجٍة أو أزمٍة محددٍة عادةا ما تكوُن َمَرضا 

 

 

 
 (1ملحق )

جدول توضيحى للحاالت المرضية والفحص والشخصيات الُمشارِكة في  العالج وكذا الوصف ات العالجية ومصادر  
 الرُّقَى

 املصدر لوصفة الطبيةا الشخصيات اإلجراءات والفحص املرضية احلالة

تحصين للوقايِة من 

جميع القوى الناقِلة 

 لعدوى الطاعون.

الُمعاِلج يصِرف مبعوثي 

سخمت من الخاييتيوا، 

ويستعين بباستِت كأٍم لطالب 

 التحصين.

الُمعاِلج وطالب التحصين 

 والخاييتيوا وباستِت.
قية فقط.  الرُّ

Pap. E. 

Smith, No. II. 

 حالة ُجرح مع نزيف.

لُمعاِلج يفحص الحالة ويَُشب ِه ا

النزيف الُمتدَفُِق بعدِو حور 

 ويستعين بإيزيس

 الُمعاِلج وحور وإيزيس.

قية فقط.  الرُّ
Pap.E.Smith, 

No. IX. 

مريٌض يُعاني من آالٍم 

في  الجزء العلوى من 

 البطن.
 

الُمعاِلج يفحص المريض 

ويدعو المعبودات بصفٍة 

 عامة للتدخل.

يض الُمعاِلج والمر

 نبات شامس مع عسل وُمختَلَف المعبودات.

 النحل.

Med. Pap. 

Eb., No. XLI. 

إلضفاء الفاِئدة على 

الِجعة الُمستخدمة في 

قية ويذكر أن  الُمعاِلج يتلو الرُّ

المعبود حور استخدم تلك 

تناُول الجعة مع بعض  الُمعاِلج والمعبود حور.

بات الدهون والزيوت ون

Med. Pap. 

Hearst, No. 

CCXVI. 
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 الِعالج.
 

 اللوتس. الِجعة من قبل.

لمقاومة األلم في  جميعِ 

 أجزاء الِجسم.

قية  ويذكر  الُمعاِلج يتلو الرُّ

أن هذا الدواء ُوِجدَ تحت 

قدمي تمثال أنوبيس في  

 ليتوبوليس.

الُمعاِلج وطالب التحصين 

 وأنوبيس.
قية فقط.  الرُّ

 

 

Med. Pap. 

Eb., No. 

DCCCLVIa. 

قعة تحت مريضة وا

تأثير سحر عدائى يهدف 

 إلى اإلجهاض.

قية مع  المعاِلج يتلو الرُّ

االستعانة بقوى أنوبيس 

 السحرية.

الُمعاِلج والمريضة 

 والمعبود أنوبيس.
ِسدادة، عبارة عن 

صوٍف يُشَكُل بهيئِة ُعقٍَّد، 

بداِخِل فرجِ السيدةِ التى 

 تعاني النزيف.

Pap.London1

0059,No. 

XLII. 

ضد أوبئة التحصين 

 العام.

قية ويجعل  الُمعاِلج يتلو الرُّ

طالب التحصين ابنًا 

قية.  للربِةحتحور لتدعيم الرُّ

الُمعاِلج و طالب التحصين 

 والربة حتحور.
 

 

قية فقط.  الرُّ
Pap. E. 

Smith, No. I. 

سيدة تُعانى النزيف أثناء 

 الحمل.

قية ويطلب  الُمعاِلج يتلو الرُّ

.الدعم من المعبود جحوتى  

الُمعاِلج والمريضة 

 والمعبود جحوتى.
قية على تميمة  تالوة الرُّ

بشكل خرزٍة من العقيِق 

األحمر تُلبس على 

 الخصر.

Pap.London1

0059, No. 

XXXVII. 

الحماية من اإلصابِة 

وارتفاع درجة  بالُحمى

 حرارة الجسد.

الربة إيزيس تتولى 

 التحصين.
 

الُمعاِلج وطالب التحصين 

.والربة إيزيس ُرقية التحصين تتلوها  

 إيزيس.

Pap. Berl. 

3038., No. 

CXC. 

ُرقيةٌ تُتلى أثناَء تناُوِل 
 الدواء.

قية بعوِن  الُمعاِلج يتلو الرُّ

 المعبود حور.

 الُمعاِلج والمعبود حور.

قية فقط.  الرُّ
Med. Pap. 

Eb., No. III. 

 حالة تورم في  العظام.

الُمعاِلج يفحص الحالة ويَشب ِه 

مود الِفقَرى للمريض الع

 بنظيِرِه الخاص بالمعبود شو.

الُمعاِلج والمريض 

 والمعبود شو.
قية فقط.  الرُّ

Pap.London 

10059 No. 

IV. 

 تخفيف اآلالم.

المريض  المعاِلج يفحص

ويوصىى بوصفة عالجية 

 صنعها شو.

المعاِلج والمريض 

 والمعبود شو.

واُمها الزيت وصفة قِ 

وطحين الكزبرة 

 والعلكة.

Med. Pap. 

Eb., No. 

CCXLIII. 

الوقاية من أمراض 

 العيون.

قية ويشب ِه  الُمعاِلج يتلو الرُّ

العين البشرية بعين حورس 

ويستعين بالمعبودان حورس 

 وجحوتى لتدعيم التحصين.

الُمعاِلج وطالب التحصين 

 وحورس وجحوتى.
قية فقط.  الرُّ

Pap.London1

0059, No. 

XXII. 

فك الضماضات 

جية لمريض.الِعال  

الُمعاِلج يفك الضماضات 

مستعينًا بالربة إيزيس كأم 

 للمريض.

 الُمعاِلج والمريض وحور

 وإيزيس.
قية فقط.   الرُّ

Med. Pap. 

Eb., No. II. 
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إلضفاء الفاِئدة على 

الزيوت الُمستخدَمة في  

 الوصفات العالجية.

قية الخاصة  الُمعاِلج يتلو الرُّ

هُ بالزيوت العالجية ويذكُر أن

ُمَجَرٌب من المعبودات.   

الُمعاِلج والمعبودان رع 

 وجب.
 

قية الخاصة  الرُّ

 بالزيوت.

Med. Pap. 

Hearst, No. 

CCIV. 

التحصين ضد وباء 

 الطاعون.

قية بدعم من  المعاِلج يتلو الرُّ

 واِجت كأٍم لطاِلب التحصين.

المعاِلج وطالب التحصين 

 والربة واِجيت.
قية فقط.  الرُّ

Pap. E. 

Smith, No. 

VII. 

تحصين الجسد من أن 

 يُصاب بالمرض.

الُمعاِلج يرقى المريض 

قية بتدخل  ويدعم الرُّ

 المعبودان رع و جحوتى.

الُمعاِلج وطالب التحصين 

قية فقط. و رع و جحوتى.  الرُّ
Med. Pap. 

Eb., No. I. 

التحصين من وباء 

الطاعون  السنوي . 

J3dt 

الُمعاِلج يتلو ُرقية التحصين 

يَُشب ِه خطورة الوباء بشرور و

ست وطالب التحصين 

 بحور.

الُمعاِلج وطالب التحصين 

المعبودات ِسخمت و 

باستت وأوزير وكذلك 

 حور ونحب كاو.

تصويٍر يُمثل ُالمعبودات 

ِسخمت وباستت وأوزير 

وكذلك نحب كاو، تُتلى 

قية.  عليِه الرُّ

Pap. E. 

Smith, No. 

V. 

تخفيف اآلالم في  أى 

أجزاء الجسد. جزء من  

المعاِلج يفحص المريض 

ويوصىى بوصفٍة عالجيٍة 

 صنعتها نوت.

 المعاِلج والمريض
 والربة نوت.

 

لبخة من مطحون الحجر 

الجيرى والملح والتمر 

 والدُهن والعسل.

Med. Pap. 

Eb., No. 

CCXLVI. 

 تحصين ضد اللَّبس.

قية ويَُشب ِه  الُمعاِلج يتلو الرُّ

المريض برع ويستدعي 

 يزيس لبسط حمايتها.إ

الُمعاِلج والمريض 
 وإيزيس ورع.

قية فقط.   الرُّ

Pap. Berl. 

3038., No. 

CXCI. 

 التصدى ألمراض نسيت
 وتميت.

المعاِلج يفحص المريض 

ويَُشب ُِهه بالمعبود ِجب 

ويوصى بدواء صنعته 

 إيزيس.

المعاِلج والمريض 

 وإيزيس وِجب.
لبخة قواُمها الملح 

والدقيق وطحين 

اصوليا والكزبرة الف

 والزيت والعلكة.

Pap.London1

0059,No. 

XXV. 

ُرقية لزيادة فاعلية 

الزيوت المستخدَمة في  

 ُمختَِلِف الِعالجات.

الُمعاِلُج يؤدى مهمة المعبود 

 جحوتى.

 الُمعاِلج والمعبود جحوتى.
قية فقط.   الرُّ

Med.Pap.Hea

rst, No. 

CCIV. 

تحصين البدن من 

العالم. اإلصابِة بأوبئةِ   
ينوب حورس عن المعاِلج 

 في  تحصين الجسد.

الُمعاِلج وطالب التحصين 

قية فقط. والمعبود حور.  الُرُّ
Pap. E. 

Smith, No.V. 

حاالت التََوُرِم في  أى 

 جزٍء من أجزاِء الجسم.

قية  ويذكر  الُمعاِلج يتلو الرُّ

أن هذا الدواء ُوِجدَ أسفل 

 معبد أوزير.

الُمعاِلج والمريض 

 وأوزير.
 

 

لبخة من مكِوناِت 

الخروب والعلكة 

والتمر، توضُع فوق 

 موِضع التورم.

Med. Pap. 

Eb., No. 

DLXXXIX. 
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 فك ضماضة ِعالجية.

قية ويَُشبِه  الُمعاِلج يتلو الرُّ

المريض بحور ويستدعى 

المعبودان رع وأوزير 

 للتدخل.

الُمعاِلج وحور و 

 المعبودان رع وأوزير.
قية فقط.   الرُّ

Med. Pap. 

Eb., No. II. 
 

للوقايِة من وباِء 
 الطاعوِن السنوي.

قية ويَُشب ِه  الُمعاِلج يتلو الرُّ

طاِلب التحصين بالبغيِض 

والخصِم الذى يصعُُب النيُل 

 منهُ.

الُمعاِلج وطاِلب التحصين 

 والربة مسخنت.
قية فقط.  الرُّ

Pap. E. 

Smith, No. 

III. 

 
.سيدة تُعاني النزيف  

ج يؤدي دور المعبود الُمعالِ 

 أنوبيس إليقاِف هذا النزيف.

الُمعاِلج والمريض 

 والمعبود أنوبيس.
 

ِسدادةٌ من النسيجِ توضُع 

 في مؤخرةِ المريضة.

Pap.London1

0059, No. 

XXXIX. 

إلضفاء الفاِئدة على 

العسل الُمستخدَم في  

 الوصفات الِعالجية.

قية الخاصة  الُمعاِلج يتلو الرُّ

كُر أنهُ من بالعسل ويذ

 ُمجربات المعبودات.

 الُمعاِلج ومختلف األرباب.

قية الخاصة بالعسل.  الرُّ

Med. Pap. 

Eb., No. 

CCXV. 

للتحصين ضد أوبئة 

العام وكل الرياح 

 الخبيثة.

قية ويُحيِل  المعاِلج يتلو الرُّ

التحصين إلى الربِة سخمت، 

مع تشبيه طالب التحصين 

 بحور.

ن الُمعاِلج وطالب التحصي

 وسخمت وحورس .

قية فقط.  الرُّ
Pap. E. 

Smith, No. I. 

صد اآلالم الناجمة عن 

التأثير السيئ للموتي 

 على األحياء.
 

المعاِلج يفحص المريض 

ويصف وصفة عالجية َيذُكُر 

أن رع هو من صنعها لشفاء 

 الحالة.

المعاِلج والمريض 

 والمعبود ورع.

وصفة عالجية قِواُمها 

وب، العلكة وثمار الخر

مع بذور الكزبرة، 

باإلضافِة إلى العرعر 

 والتوت.

Med. Pap. 

Eb., No. 

CCXLII. 
 

مريض يُعاني ُجرٌح في 

الجبهِة مع النزيف.   

 
الُمعاِلج يفحص الُجرح لوقف 

النزيف ويُناشد إيزيس 

 للتدخل

بعد المساواة بين الُمصاب 

 وحور

 

الُمعاِلج والُمصاب وإيزيس 

 وحور.
 

قية فقط.  الرُّ
Pap. E. 

Smith, No. 

IX. 

 اختبار حمل لسيدة.

قية على  الُمعاِلج يتلو الرُّ

السيدة الُمراد فحص إمكانية 

حملها وتشبيهها بإيزيس 

وحملها بحور ويُراِقب 

 الحالة.

الُمعاِلج والمريضة وحور 

 وإيزيس.
 

قية فقط.  الرُّ

Med.Pap. 

Kah. VI., 

XXX. 
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 قائمة اإلختصارات 
 

Grundriss der Medizin der alten Ägypter. G.Med 

International Congress of Egyptologists.  ICE 

The Journal of Theological Studies J. Theol. Stud. 

Mitteliungen des Deutschen Archaeologischen Instituts     

Abteilung Kairo. 

MDAIK 

Religion Compass. RC 

Sudhoffs Archive Beiheite. SAB 

Studies in Ancient Oriental Civilisation. SAOC 

Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. SAW 

Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.        ZÄS 

  
 

 حواشي البحث

التحصين ضد مرٍض 

 تميت.

قية  ويصف الُمعاِلج  يتلو  الرُّ

المرض بعدو بتاح  وجحوتى 

 طلبًا لعونهم.

الُمعاِلج وطاِلب التحصين 

 بتاح وجحوتى. والمعبودان
وصفةٌ عالجية اشتملت 

على الطمي والعلكِة 

والقرع والبرتقال 

 اليابِس.

Pap.London1

0059, No. 

VIII. 

تحصين البدن ضد وباء 

 الطاعون.

قية ويُحيل  الُمعاِلج يتلو الرُّ

لتحصين إلى الربة سخمت.ا  

الُمعاِلج وطاِلب التحصين 

 والربة سخمت.
 نبات شاِمس.

Pap. E. 

Smith, No. 

VIII. 

تحصين سيدة ضد 

 األمراض الجلدية.
 

قية أربع  الُمعاِلج يتلو الرُّ

مرات ويجعل من طالبة 

 التحصين ابنة معبودة.

الُمعاِلج و طالبة التحصين 

 ومعبودة.
قية فقط.  الرُّ

Pap.London1

0059, No. 

XIX. 

 لمقاومة اللَّْبس
 

الُمعاِلُج يعمل على طرد 

القوى المعادية من بدن 

المريض،ثم يَُشب ِه مريض 

 اللَّْبِس بحور طاِلبًا عون

 إيزيس.

وحور  الُمعاِلُج والمريض

 وإيزيس.
قية فقط.   الرُّ

Pap. Berl. 

3038., No. 

CXC. 
 



 )2019)التذكاري العدد                                                                                                   جملة البحوث والدراسات األثرية 

298 

 

 

                                                 
(1)

         عها يُمكننا_ يقول ليك_ وِوفقًا لكل تلك لعلنا من خالل ما َوَصَل إلينا مكتوبًا عن الحاالت المرضية وطرق التعامل م 
القدماءاألدلة أن األِطباء المصريين  _ومن ناحية الطب كعلم_ كانوا نسبيًا ُمراقبين حريصين ودقيقين، وكانت لهم أساليب منهجية   

مسار المرض. فعلى عكس فى الفحص، وأنهم قد وضعوا أُُسًسا لمبادئ الفحص الطبي للمريض، ومن ثم التشخيص والتعرف على 
، برزت شخصية الطبيب المصري القديم، وحجم المعرفة الموقف الخرافى المعتاد لكل الشعوب فى العصور القديمة تجاه المرض

المالحطة الواسعة لكٍل من المرض وُطُرق العالج الناِجعة، والتى أُخِضعَت من قِبَل األطباء الطبية التي يمتلكها، فضاًل عن 
وبشكٍل ِمَهنى للتحليل والتصنيف والترتيب. انظر:                                                    المصريين  

Leak, C.D., The Old Egyptian Medical Papyri, University of Kansas Press, Kanas1952, P.67.  
(2)
 Hunn, J.F., Ancient Egyptian Medicine, P.96. 

 (3)
الصدد فقط بالتلميِح إلى النماذِج األوليَِّة من التراِث الديني من َقَصِص المعبوداِت، حتى ُتصبُح التعويذُة  كتفى في هذاي 

    أنظر:تاريخهم. ُمَتِصلٌة  بحلقٍة من
 
Erman, A., Handbook of Egyptian Religion, P.150. 
(4)
 Erman, A., Handbook of Egyptian Religion, P.153. 
(5)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, P.15. 

كما أن المعالجين باستخداِم السحِر ُيَسمُّوَن القوى الُمعادية والُمحتملة أن تكون وراَء اإلصابَة وإيقاِفها للَكفِ  عن   (6)
تجريبية، بل وُيحاوُل تثبيت ما ال يفعُلُه الطبيب، والذى يستخدم الوسائل العملية ال إيذاِء المريِض  من خًلل الزجر، وهو

الُمحتمل إحداِثها لألذى للشخص المريض،  القواعد العلمية. كما أن الُمعالج من خًلل السحر يتواصل مع القوى الخفية
 أما الطبيب فيتواصل فقط مع الحالة المرضية أو المريض ذاته. أنظر:     

           Fischer, H.W., Altägyptische Zaubersprüche, PP.13-14. 
(7)
 Bar, J., Vascular Medicine and Surgery in Ancient Egypt, 260. 
(8)
 Erman, A., Handbook of Egyptian Religion, P.148. 

(9)
الجوانب السحرية الُمصاِحبَة للطِب تمنُح كذلك رعايةً ُمقَدََّسةً من المعبوداِت لشخِص الُمعاِلج، وهو األمُر الذى ال ف 

ذلك العديد من المعبودات. كما أن إعداد الِعالجاِت وإدارتِها ال ينحِصُر فقط في  َشَملَ  على  معبوٍد بعينِه، بل يقتصرُ 
 أنظر:الثالوث ) الكاهن والساحر والطبيب (، بل يُضُم أيًضا ) التعاويذ والمواِد الِعالجيِة والطقوس الُمصاحبة (. 

 Ritner, R. K., Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, P.57. 
تجدُر اإلشارُة ُهنا إلى أن ِصحَة هذه األساطير المرجعيِة ذاِتها، والتى ُيرتجى منها أن تنتهى مأساِة المريِض (10)

لك أمٌر مشكوٌك في حدوِثِه من األساس، بمعنى أننا النعلم ما إن كانت ت وُمعاناتِه ِوفقاا  لنهاياِتها الُموفقِة، هي ذاُتها
 األحداث األسطورية واقعية وحدثت بالفعل، أم أنها كانت ُمجرد خرافاٍت أسطورية.أنظر:  

 Erman, A., Handbook of Egyptian Religion, P.153.     
(11)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Pls.XIXa.-XXa., 18-28. 
(12)  
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.745.

 

لعل فى ذلك إشارة إلى إلماِمِهم طبيًّا بحقيقِة أن التقلبات الجوية خالل فصول السنة، وما ينتج عنها من الرياح (13)
 .العام، وفى مقدمتها مرض الطاعون والعواصف تكون وسيًطا يحمُل معهُ أوبئةِ 

(14)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, PP.745- 746.; Breasted, J.,     

Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. I, XVIII.13-15, P.477. 
(15)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.746. ( Anm. 110. ) 
(16)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Pls.XIXa.-XXa., 18-28. 

(17)
 والدتهُ الربة نسبة المريض إلى المعبودةِ باستت ُهنا هي ضمانةٌ على حتميِة شفائِه بعد أن أصبَح ابنًا ُمقدًَسا، تتولى 

 حمايته من هذا الوباء.  باستت
(18)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.745.  
(19)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.31, P.151. 
(20)  
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.401.

 

(21)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Pls.XIXa.- XXa., 18-28.  
(22)  
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.745. 

(23)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Pl.XVIIIa., 1-10. 

(24)
رب  حيُث يذُكُر النُص أن المعبودةَ حتحور سوف تُرافِقُ  وياُلَحُظ ُهنا نوٌع من تبادُل المنفعِة مع المعبودةِ حتحور، 
 لحماية الشخص وِحفِظِه من وباء الطاعون.  لها  مكافأةً  مركبه الصباحية،  لشمس فيا

(25)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.742. 

ُزهُ         لما كان المعبوِد باستطاعتِه أيًضا أن يقوم هو بدور المعالج، وهو الدور الذي يَُحِددُهُ الُمعالج باألسا(26)  س، بُغيةَ أن يُعَز ِ

المريض، نجدُ في كثيٍر من الحاالِت أن المعبود حورس يؤدي هذا الدور الخاص بالمعاِلج،  الُمقدس فى شفاءِ  هذا التدخل 
ُضدُهُ، فهو ابُن إيزيس الساحرة الشافية، وهو أمٌر لهُ  نُهُ حتى من االستعانِة بتوِجي ما يُعَض ِ هها لهُ، ومن األمُر الذي يَُمك ِ

 ناحية التحصين يُفتََرُض اكتسابَهُ للمناعِة ِلما تَحقََق لهُ من ِشفاٍء خالل األحداث األُسطورية. أنظر:
Fischer, H.W.,  Altägyptische Zaubersprüche, P.19.

           
(27)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.160, PP.37-38. 

قية ُشبِهَ المريض بالطفل حورس ابن أوزير، والذى يؤكدُ فيها شفاَءهُ من الطفح الجلدى ببنَوتِه ألوزير وكذلك      ففي هذه الرُّ
(28)

أمه الساحرة إيزيس، والتي يؤكدُ المريُض، على لساِن الُمعاِلجِ أو من ينوُب عنهُ، أن ِسحَرها يُطَِّوُق جسده لحمايتِه،  
  سيُشفى ِوفقًا لذلك من الطفح الجلدى.ويؤكدُ أنهً 

(29)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.322. 
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(30)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. I, P.477. 
(31)  
Fischer, H.W.,  Altägyptische Zaubersprüche, P.19.

  

(32)  
Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Pl. XVIIIa., 11-16.

  

(33)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.743.                                              
(34)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Pl. IV-Va., 20. 

 3Xt:هو من ألقاب الربة إيزيس ويعنى الُمبََجلَة والجليلة(35) 
(36)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.720. 
(37)
 Fischer, H.W.,  Altägyptische Zaubersprüche, P.19.

 
 

(38)
 Wreszinski,W., Der Papyrus Ebers Umschrift,Übersezung und Kommentar,Teil:1,PP.2-3. 

(39)
قى الشافية التي تربط المريض بالمعبود حورس، ال سيما خالل مرحلة طفولته التى ُحفَّت   ثمةَ العديد من الرُّ

على والدته إيزيس أن تُخفيه لينجو من تََربُِّص قاتل أبيه، عمه ست، بِه بُغية قتِله، حتى أصبح ست  بالمخاِطر، وكان
شرور، والمسئول عن كل شىٍء خبيٍث وقاتل. كما ياُلحُظ كذلك تدعيم هذه المساواة بين المريض منبعًا رئيًسا لكِل ال

وحور من ِخالل ِذكر الحدث األسطوري القديم، وهو الصراع بين حور وعمِه ست، وماالقاهُ حور من أخطاٍر خالل هذا 
قية تُفِسُر ما لَِحَق بالمريض من أذًى، وتأسيًا ب الحدث األسطورى القديم، كان من تدبير المعبود ست، الصراع. فنجد الرُّ

وأنهُ هو باألساِس من تسبب فى إيذاِء المريض. وهذا األمر ينتُُج عنهُ بطبيعة الحال أن تُشِرف الربة إيزيس والدة حور 
                                                           أنظر:  على عملية فك الضماضة من المريض، والذى تساوى مع المعبود حور.
Fischer, H.W.,  Altägyptische Zaubersprüche, P.19.     

(40)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.548.                                
(41)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II, Pls.XIXa.-XXa., 18-28.

 

(42)  
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.745. 

 

(43)  
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.393.

 

(44)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.393. 
(45)
 Grapow, H., Medizinische Texte V, Bln.190,PP. 298-299. 
(46)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.393. 
(47)
 Griffith, F.L., Hieratic Papyri from Kahun and Gurob, Voll. I.( Texts ), No.XXX., P.10. 
(48)
 Ivanova, M., Milk in Ancient Egyptian Religion, P.27. 
(49)
 Griffith, F.L., Hieratic Papyri from Kahun and Gurob, Voll. II.( Plates), No. XXX., Pl.VI.  

 ِوفقًا للنِص ُشِبَهت السيدة الخاِضعة لالختبار بالربة إيزيس، كما ُشبِهَ َحملَها الُمزمع تحديد إمكانيتِه بالمعبود حورس.(50)

مثُل فى حمِل إيزيس بولدها حور، وفيِه شيٌء من البِشارة حاَل إيجابية الفحص، ذلك أن لحدٍث أسطورٍى يت فهو تصويرٌ 
حمل إيزيس ووالدتها قد تمَّ بنجاحٍ. وعلى الجانِب اآلخِر يُعَدُ الِعجل رمز للمعبود حورس، والذي أرضعتهُ أمهُ البقرة 

        والوالدة. أنظر:  حتحور في الحدِث األسطوري، وفى ذلك ضمانةٌ للغذاء بعد تمام الحمل
Ivanova, M., Milk in Ancient Egyptian Religion, P.27.  

(51)  
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.434.  

(52)
 Wreszinski, W., Der Papyrus Ebers Umschrift, Übersezung und Kommentar,Teil:1,P.2-3. 

  لى جسدك " أي من ُيَمِثُلَك جسدياا، وهو هنا " حورس ".أنظر:تتحدث إ "(53)
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.378.              

(54)  
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.548.  

(55)
 Wreszinski, W., Pap. Berl. 3038, No.189, PP.103-104. 
(56)
 Grapow, H., Medizinische Texte V, Bln.190, PP. 298-299.     

لى لحياة اإلنسان بجميِع أحداِثها. ففي األحداِث (57) أوزير والربات إيزيس وباستت، ال سيما الربة إيزيس لإلستفادة من شاَع استدعاء المعبودات من أمثاِل رع و  األسطوريِة وفقاا للفكر المصري القديم ُتَمثِ ل حياِة المعبوداِت ذاِتها النموذج اأَلوَّ
 إمكاناِتها الطبيِة اأُلسطورية، كطبيبٍة للمعبوداِت، وفي مقدتهم المعبود رع والمعبود حورس. أنظر:

Erman, A., Handbook of Egyptian Religion, P.151.  
(58)  
Deines, H.V.; et al., Übersetzung IV-I, P.171.  

(59)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.4, P.139.; Leitz, Ch.,           

Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.53.                             
(60)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.294.

 
 

(61)  
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.385.; Leitz, Ch., Magical       

       and Medical Papyri, PP.55-57. 
(62)
 Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.57. 
(63)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.8, P.141.  
(64)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.383. 

ِلص إليزيس وأوزير، ويَُمث ِلُهُ  -لعَل في هذا التشبيه الخاص بالمرِض امتداد لِقصة التنافس بين حور (65) االبن البار والُمخَّ
من  -العدو الخبيث القاتِل، والذي يُمث ِلهُ هنا المرض أو اإلصابة -وبين المعبود ِست -نبالُمصاب أو المريض من جا ُهنا 

إلى جروحِ َطَرفي  -والذى استدعاهُ الُمعاِلُج بشارةً وطلبًا للعونِ -جانٍب آخر. فكثيًرا ما أشاَر هذا الحدث األسطورى
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الحدث الذي باستدعائِه تتدخل الربة إيزيس  األسطورة، وكيف اعتنت إيزيس بوليِدها حتى تعافى من جروحه. وهو

  ِلشفاِء ُجرحِ الُمصاب، والذى َشبََههُ الُمعاِلُج هنا هو اآلخر بالمعبوِد حورس، وُجرِحِه أو إصابتِِه بالمعبود ست.
(66)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. I, IV. 20-V 4, P.220.  
(67)  
Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.393. 

(68)
ا وساَهم في ِشفاِء الحالِة المرضية الُمشاِبهة والخاصة بعالِم   تلَك الحاالت األسطورية التى كان فيها الِعًلُج ناِجعا

ُع ذلَك من استخداٍمٍ للعًلجاِت المعبودات،  دوَن أن َيغَفلوا بطبيعِة الحاِل الدور الطبى فى العوِن على الشفاِء، وما يستتبِ 
المختلفِة واألربطِة والُضماضاِت، تزداُد نجاعتها من ِوجهِة النظِر المصريِة القديمِة إذا ما ُأضيفت إليها الصلواِت 

ُل ُمجتمعاٍت مماِثل ٍة للمجتمعاِت والدعواِت من خًلل الرُّق ى َطلبًّا للِشفاِء. فالمعبوداِت في الِفكر المصري القديم كانت ُتَشكِ 
البشريِة، بما تشَمَلُه األخيرُة من أزواٍج وزوجاٍت وأبناٍء وإخوٍة وأخوات، وهم في نفس الوقت يمرضوَن ويحتاجون إلى 
الوصفات الِعًلجية. هذِه الوصفات ذاِتها، والتي كانت ناِجَزةا في ِعًلِج المعبود في الحدِث األسطوري، اسُتخِدَمت في 

الحاالِت المرضيِة البشرية. فتشبيه الوصفة الدوائية يعنى أن الوصفَة ذاِتها اسُتخِدمت ِلشفاِء معبوٍد  هذا األسلوب ِلعًلجِ 
ُمعيٍن، وهو األمُر الذي يستتِبعُه أن تكوَن معبوداٍت ُأخرى هم من وصفوا هذا الدواء في الحدِث األسطوري، ِلذا دأَب 

جيَة التى أَعُدوها هي ذاِتها التي صنعها معبود أو معبودٍة لعًلِج معبوٍد الُمعالجوَن على اإلشارِة إلى أن الوصفَة الِعًل
                       .Hunn, J.F., Ancient Egyptian Medicine, P.96 ُمعيٍن. أنظر:

(69)  
Hunn, J.F., Ancient Egyptian Medicine, P.96. 
(70)

 Grapow, H., Medizinische Texte V, Eb.247, PP.445-446. 
(71)

 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.393.          
(72)
 Deines, H.V.; et al., Übersetzung IV-I, P.111. 
(73)  
Lucarelli, R., Illness as Devine Punishment, P.55  

(74)
 Grapow, H., Medizinische Texte V, Eb.244, PP.443-444. 
(75)  
Deines, H.V.; et al., Übersetzung IV-I, P.260. 

(76)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, PP.105-106.

 
 

(77)
 Grapow, H., Die Medizinische Texte V, Eb.242, P.442.

.
 

(78)
 Deines, H.V.; et al., Übersetzung IV-I, P.259. 

(79)
 Deines, H.V.; et al., Übersetzung IV-I, P.259. 

(80)
 Wreszinski,W., Der Papyrus Ebers Umschrift, Übersezung und Kommentar, Teil:1, P.73.  
(81)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.593. 
(82)
 Wreszinski, W., Der Papyrus Ebers Umschrift,Übersezung und Kommentar,Teil:1, P.72.  
(83)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.592.                                         
 (84)
 Deines, V.H., und Grapow, H., Drogennamen, I, P.481.; Ebell, B., Die Ägyptische                           

     Krankheitsnamen, in: ZÄS 62, Leipzig 1926, PP.13-14.                         
 
  

(85) Grapow, H., Die Medizinischen Texte V, L.25, P.274.             

(86)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, P.188. 
(87)
 Grapow, H., Die Medizinischen Texte V, Eb.245, P.444.                    
(88)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.593                                                                      
(89)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.534, Anm.97. 
(90)

 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.215, PP.49-50. 

(91)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.534.  
(92)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.214, P.49. 
(93)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.533.    
(94)
  Deines, V.H., und Grapow, H., Drogennamen.I, P.132.;Ebell, B., Krankheitsnamen, P.16-18. 
(95)
 Wreszinski, W., Pap. Berl. 3038, No.189, PP.43-44.                 

  (96)
شهد فتح الفم الذي يلى التحنيط للمقاربِة بينهُ وبين حالة المريض بعد تناولِه للدواء، فطقسة فتح الفم استحضار م 
 يُشبِهُ اإلنعاش، ونفس األمر بالنسبِة للمريِض بعد التعافى من المرض. انظر:  الجسد للعمل، فيما أعضاء   عودة تعنى

 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.532, Anm.85.                         

  (97)
ير مادة الُسم على إشارٌة إلى الحدِث األسطوري الذى تولت المعبودة إيزيس خًللُه ِعًلج المعبود رع من تأث 

  .Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I,P.532, Anm.86;Eb.61,P. 557  جسِده.انظر:  
 والذي ُيصيب البطن بشكٍل رئيس.                                                                          o3oأى المرض (98)

(99)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.532.   

الجانب العقائدى المصرى القديم. من ذلك أوزير وزوجته  فضًلا عن األحداث التى دارت على أرِضها فيما َيُخصُّ (100)
واألحداث الدامية التى وقعت بينه وبين أخيِه رمز الشر ست، وكذلك الِصراع بين حور الُمداِفع عن إرِث  حور، وابنهما

وهو األمُر الذى والدِه، وعمِه ست قاِتل أبيه. باإلضافِة إلى رب الشمس رع، ودورِه الرئيس في الفكر المصري القديم، 
ا بها،  ُيَفِسُر حرص الُمعالج أو الطبيب في النصوص الطبية على اإلشارة إلى تلك المدن في عديد من المواطن تبركا

  ُبغيَة االستعانة بقدراتهم في شفاِء الحاالِت المرضيِة لألفراِد.
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(101)
 Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.55. 
(102)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.5, PP.139.       
(103)  
Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P.55. 

(104)
 Breasted, J.H, Edwin Smith Surgical Papyrus, P.5. 

(105)
م الطبية إلى عالم المعبوداِت مؤداُه هو إضفاء لوناا من القداسِة على تلك هذا األسلوب في إرجاع ُأصول وثاِئقهِ  

 ,Ritnerمن ناحية، وكذلك أنها خارجة عن الطبيعة ) خاِرَقة ( من ِجَهٍة ُأخري. وهو األمُر الذى ُيخاِلُفُه   الوصفات 
R.K., اسَتخدمت مثلها المعبودات ذاِتها، من ، فهو يرى أن تلك الوصفات الدوائية التي ُتنَفُذ بمساعدة السحر، والتي

 اأَللَيق وصفها فى المجاِل الطبي على أنها ُجزٌء من الطبيعة وليست خارقة للطبيعة. أنظر:
Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol.I., P.5. 
Ritner, R. K., The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, P.8. 

(106)
 Grapow, H., Die Medizinische Texte V, PP.407-408. 

(107)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.648. 
(108)
 Wreszinski, W., British Museum Nr.10059 und der Papyrus Hearst, No.22, P.147.  
(109)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, PP.155-156. 
(110)
 Urzi, E., The God Anubis of Letopolis as the Keeper of the Medical Papyri, PP.204-205. 

 .Weiga, S., Oncology and Infectious Deseases in Ancient Egypt, PP. 27-29عن األلم وخدو انظر
(111)
 Wreszinski, W.,Der Papyrus Ebers Umschrift,Übersezung und Kommentar,Teil:1, P.213.  
(112)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.698.  
(113)
 Breasted, J. H., Edwin Smith, Surgical Papyrus, P.5. 
(114)
 Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.216, P.50. 
(115)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.534. 

(116)
الشك أن هجمات ست الُمتَكِرَرة ومحاوالته للنيِل من ابِن أخيِه الطفل حور كانت مثالية للباِدئة األسطورية حال  

هذا الصدد ُمقاَربَة اإلجراءات الُمفيدة والفعَّالة التي اتخذتها موازاتِها بِمحنة ِالمريض، وفي نفِس السياِق من األمثِل في 
األم إيزيس بالتأثير اإليجابي على تدابير العالج، فهى طريقةٌ ُمثلى أن تعود الصحة إلى الجسد المريض، بأن يسود 

للمريض الذى يتساوى مع حور حورس َعِقَب انتصاِرِه على عمِه ِست، ففيِه تجسيدٌ لمفهوِم العدالِة، ونفس األمر بالنسبِة 
 يكون من األَولَى أن يُشفى من باِب العدالِة أيًضا. أنظر:

    

                                    Zucconi, L.M., Medicine and Religion in Ancient Egypt, P.32.  
(117)
 Zucconi, L.M., Medicine and Religion in Ancient Egypt, P.32. 
(118)
 Wreszinski, W., Der Papyrus Ebers Umschrift, Übersezung und Kommentar, Teil: 1, P.3.   
(119)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.548.                                           
(120)
 Breasted, J.H., Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol. II,  Pl.XVIIIa., 17-19. 

أن الشيء البغيض غير الُمَحَبب أو الُبغض ُهنا هو إشارة إلى ُجثِة أوزير الُمَقطََّعة،  .Westendorff, Wيرى  (121)
 َتَشَبه    المتوفى بها، ليس لُبغِض المنظِر فحسب، بل أنُه سينجوا كما نجا صاِحب هذا الجسد الُمَقطَّع. انظر: والتي

Westendorf,W.,Handbuch der Altägyptischen Midizin,BandII,P.743,Anm.94.;P.744, Anm.97. 
(122)  Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band II, P.743. 

. وهذا األمُر تفصيلُهُ   وقد يتساءُل البعُض عن هذا الخلِط بين أحداٍث دنويٍة ُمتغيرة وُمنتهية، وأحداٍث كونيٍة ثابتة وُمستدامة
هو أن التشبيه العام لتلك الرحلة الخاصة برب الشمس في العالم اآلخر_ والمحفوفة بالمخاِطر والعقبات العديدة، ( 123)

َر لها النجاح في عرقلِة مساِر رب الشمس وموكبه_ هو تشبيهٌ لما ياُلقيِه  تِه إن قُد ِ والتى قد تُوقُِف مساَر الكوِن بُرمَّ
اَء اإلصابِة من آالٍم وُمعاناة، وفي نفس الوقت في هذا الربط بشارةٌ بزواِل المرِض أو اإلصابِة، فهذه الرحلةُ الم ريُض َجرَّ

  دوًما تنتهي بانتصاِر رب الشمس على عوامل الدمار والظالم في العالم اآلخر.

(124)  Assman, J.,  Magie und Ritual im Alten Ägypten, P.23. 
اِر مساِر الشمِس دوَن الدين في مصر القديمة يتمحوُر حوَل استمرارية العالم، والتي ترتِكُز باألساِس على استمرف (125)

وهو المساُر الذي يكوُن دوًما تحت مخاِطر التهديِد بالتوقِف. األمُر الذى يستلزُم ممارسةَ الطقوِس الدينيِة إلى  عائٍِق،
 ُل من العسيِر الفصُل بينهما بشكٍل واضحٍ. أنظر:جانِب السحر في وحدةٍ واحدةٍ تجع

Assman, J.,  Magie und Ritual im Alten Ägypten, P.23. 
(126)  Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.420, Anm.702.  
(127)  Leitz, Ch., Magical and Medical Papyri of the New Kingdom, P. 59, n.68.   
(128)  Wreszinski, W., British Museum 10059 und der Papyrus Hearst, No.13, P.143. 
(129)  Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.421.  

(130)
اد، واآلخو من نماذجِ هذا فالتواُصِل بين العالميِن الدُنيوُي واألُخروُي فيما يُخُص اإلصابِة باالمراِض أمٌر ُمعت 

ها فى نصوص االستشفاء، وهم عكس ال من  Mtw التواصل. فاآلخو كانوا من القوى الُمعادية التي يُستعاذُ من شر ِ
َر لهم أن يُمروا بمراحِل تحوٍل طبيعيٍة من عالِم األحياِء إلى عالِم  الموتى الخطرين، ذلك أنهم باألساِس من األبراِر، قُد ِ

ظَّوا كذلك بطقوِس دفٍن طبيعيٍة، غيَر أنهم وكما ُسِمح لهم بأن يتجولوا حيثُما شاءوا فى العالِم اآلخر، كاَن الموتى، وحَ 
وا بحريٍة إلى عالِم األحياِء كأشباحٍ َخي َِرة، وفي ذاِت الوقِت كان بمقدوِرِهم إيذاِء األحياء، سوا ًء يُسَمُح لهم كذلك بأن يَُمرُّ

 J3dtلكوابيِس واألحالِم الُمزعجة، أو ببعض األمراِض كاالضطراِب العقلي الُمصاِحب للطاعون بإفزاِعِهم لياًل أو با
ى في بعض األحيان. أنظر:  وكذلك الُحمَّ

Szpakwska, k., Demons in Ancient Egypt , P.801.
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(131)
 Wreszinski, W., Pap. Berl. 3038, No.190, P.44.  

 
 

(132)
 Westendorf, W., Handbuch der Altägyptischen Midizin, Band I, P.393-394. 
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Quelques exemples de l’expression « celui dont l’action ne connaît pas 

l’échec »  

 

  

Prof .DR/ Wagdy Ramadan  

 

 

L’Égyptien ancien refusait l’idée de défaillance, c’est pourquoi, nous trouvons la 

formule «  celui dont l’action ne connaît pas l’échec » 
i
 dans les textes. Notre 

attention s’est portée ici sur cette formule. On la trouve sur les papyrus, les stèles, 

et dans les textes religieux. Dans cette optique, examinons la formule précédente, 

familière à chaque personne. Par ailleurs, elle est utilisée à propos d’une divinité 
ii
 . 

Pour l’instant, arrêtons- nous sur onze documents dont le plus ancien date du 

Nouvel Empire, et plus particulièrement les textes datant de l’ époque ramesside, 

pour justifier notre point de vue   

 

 

1- Stèle de Ramsès II, prov. Athribis  

 

- A . ROWE, « Short report on excavations of the Institute of  

   Archaeology, Liverpool at Athribis », dans ASAE 38,  

   1938,p.525, pl. 98.  

- K.A.KITCHEN, Ramesside Inscriptions, Historical and  

  Biographical II, Oxford, 1969, p. 306-7.  

- P.VERNUS, Atribis,textes et documents relatifs à la géographie,    

   aux cultes, et à  l’histoire d’une ville du Delta Égyptien à     

   l’époque pharaonique, BdE,   

  74, 1978 , p. 37, n. c.    

       

 

 

   Ddt m rA.f xpr nn whn zp  

 

  «  Tout ce qui sort de sa bouche se réalise, celui dont l’action   

   ne connaît pas l’échec ».  

   

   

2- Stèle de Ramsès II à Beth-Chan , l’an 18 . 

 

- K. A. KITCHEN, op. cit . , p. 151,5 . 

 

-A. ROWE, Topography History of Beth- Shan , 1930, pl 46.  

- PM VII, p. 379 .  
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  n why n zxr .f ii n aS n.f  

 

 Ç Celui dont  son conseil ne connaît pas l’échec 
iii

 , et il vient vers celui qui    

 l’invoque » 

 

 

3- Stèle de Tamy, prov. Pi-Ramsès .  

 

- J. YOYOTTE, « Les stèles de Ramsès II à Tanis », dans Kêmi 10, 1949 , p.    

  60 - 74 . 

- K. A. Kitchen, RI II , p. 289,9 .  

- PM IV , p. 21 (196) .    

 

 

 n why n.f   

 

 «  Il n’a pas connu l’échec »  

 

 

4- Temple de Mout à Karnak  

 

- KITCHEN, op . cit. , p; 596, 14-15.  

 

 

   n AhAy n.f  

 

«  Il n’a pas connu l’ échec »   

 

 

5- Stèle de Ramsès II, prov. Giza  

 

- CH.ZIVIE, Giza au deuxième millénaire, BdE 70 , 1976, p. 149, l. 6-7 .  

- KITCHEN, RI II, p. 337,9 .  

 

 

  n why n.f hb n.f tAw nbw  

 «  Il n’a pas connu l’ échec (quand) il a parcouru tous les Pays »
iv
   

 

  

6- Stèle de Ramsès II, prov. Assouan  

  - LD III, pl . 175(9)  

 

- J. DE MORGAN, Catalogue des monuments et inscriptions de   

   l’Égypte  antique : Kom     
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  Ombo I, Vienne, 1895, p. 6.  

 

- KITCHEN , RI II, p. 354,4 .  

 

 

  bw hAw i Ddt.f nb   

 

Ç Toute ce qu’il dit, ne connaît pas l’échec » 
v
  

  

7- Le temple de Beit el - wali,règne de Ramsès II .  

 

- G. ROEDER, Der Felsentemple von Bet el - Wali, Le Caire,1938,    

   pl. 15-21.    

 

- Ed. WENTE, The Beit el -Wali temple of Ramesses II, Chicago,  

  1967, p. 15.  

 

- PM VII, p. 23-4 (8-9) .  

 

 

 whi ib n tA xArw  

 

 «  Celui qui ne manque pas de courage 
vi
 dans la terre de Kharou » .  

 

 

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

 

 

- KITCHEN, RI II, p. 165,11.  

- PM II , p. 47-49 (1)  

 

 

 nn whi n.f zpd-Hr m kAt.f  

 

«  Celui qui ne connaît pas l’ échec, l’intelligent dans son travail » 
vii

 

 

  

9- Papyrus de Pinedjem en hièratique, XXI 
e
 dyn., prov.  

    Cachette de Deir el - Bahari.   

  

 

-   G. Daressy, « Le décret d’Amon en faveur du grand prêtre  

     Pinozem » dans RT 32, 1910,p. 179.    
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 nn whA zpA SAa n.f zbty n biA n pt nty Hr mw.f  
 

 

«  Sepa celui qui ne connaît pas l’échec quand il a débuté ( ou commencé)  

l’enceinte de fer qui est sur son eau »  

 

 

Le texte de ce papyrus nous apprend que Sepa vient vers qui l’ appelle, donnant la 

joie et l’ allégresse à qui proclame son nom. Il accorde la durée des années à celui 

qui est son favori, protecteur bienfaisant qui le met dans son cœur. 
viii

  

 

 

10-  Stèle de Pi (Ankh)y, prov. Gebel Barkal (Napata), XXVe     

       dyn. , au Musée  du Caire JE 48862, Salle R. 30 E.   

  

- N. GRIMAL, La stèle triomphale de Piankhy, MIFAO 105, Le  

   Caire, 1981,p. 128.     

     

 

- A. SPALINGER, « The Piye Pi(Ankh)y Stela », dans RdE 31,  

  1979 , p . 74  

    

- PM VII , p . 217 .  

 

 

 n whi n.f zp .i 

 

« Il ( le dieu) a fait que mon action ne connaît pas l’ échec »  

 

 

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

     10208  

 

 

- F. HAIKAL, Two hieratic funerary Papyri of Nesmin, dans BÆ  

  14,  Bruxelles, 1972, p. 17, n° 28    

              

- J. CL. GOYON, « Le cérémonial pour faire sortir Sokaris 

  (papyrus Louvre I. 3079) » dans RdE 20, 1969, p. 63.   

   

 

 

  iwty whA zp.f  

 

 Ç  Celui dont l’action ne connaît pas l’échec »  
ix
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Conclusion  

 

 

On remarquera que le texte renfermant cette expression pour toujours realiser, 

espère-t-on, le bonheur des êtres, sans parler de la philosophie exprimée, qui est 

d’une grande hauteur de pensée. Evidemment, cette expression entre aussi dans la 

composition de certains titres de roi (doc. 1-8,10), dignitaire, noble, ou prêtre (doc. 

9,11).   

 

Pour la formule précédente, on trouve  plusieurs variantes :  

 

  

 1- n whi zp.f (doc.11)  

 2-    n whi. n.f zp.i ( doc. 10)  

 

 3 -   nn whn zp  (doc.1) 

 

 4 -  n whn zxr.f  ( doc. 2) 

 

 5 -  n whi n.f  (doc. 3,5,8 ) 

 

 6 -  bw whi iDdt.f nb ( doc.6) 

 

  7 - (n) whi ib n tA xArw  ( doc. 7)  

 

 8 -   nn whi + une divinité (doc.9) 

      

 

 

On notera également que cette formule est portée par des divinités ( doc. 9,10); 

D’autre part, la plupart des formules précédentes, est attribuée au roi Ramsès II 

combattant, qui conquiert sans faillir tous les pays étrangers ( doc; 1-9), de même 

pour le roi Piankhy ( doc; 10). Enfin, le prêtre Nesmin a porté cette formule (doc. 

11).  

 

Le document( 10) fait allusion à la fonction du dieu Sepa, qui réside à Pe- Hapy, 

par lequel la crue du Nil jaillit à Héliopolis.
x
  De plus, on est amené à la question 

de relation possible entre l’ expression précédente et les guerres du roi Ramsès II, 

contre les pays étrangers. A mon avis, on peut préciser cet aspect. Reste à voir, le 

sens et la graphie du verbe:  whi, whn; ce verbe sert à donner le sens de «  faillir, 

échapper » .
xi
 On peut  mettre  un  

 lien entre le mot «whn È et le sens fréquent dans la langue arabe «  el -wahan », 

c’est-à-dire « la faiblesse ». En ce qui concerne la graphie de ce mot, il est écrit par 

la syllabe Ç wh È ( doc; 5,7,10) et Ç  whA,whn È ( doc. 1-4,9,11) . 



Journal of Archaeological Research and Studies                                 Memorial volume(2019) 
 

6 

 
 

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

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

iii
 Lire : whi, voir Wb I , p. 339, 4.  

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

  79. 01823 .   

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

 74, n. 26.  

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

 
vii

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

 
viii

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

 

 
ix

 Le mot  zp  désigne parfoisn l’action ou l’entreprise du roi, voir  VERNUS, op.   

 

   cit, p. 73, n. c ; SCHOTT, Göttingen Nachr; 1961, p. 143, n° 6.  

 
x
 Sur la stèle de Djedatoumoufankh, prov. d’Héliopolis, XXVI 

e
 dyn. , cette   

  divinité a porté le  

  

   titre de l’ eau nouvelle, voir CORTEGGIANI,  hommages Sauneron I ,  p. 133-4, l.    

   4;  p. 122, n. k .  
xi

 Sur  whi-ib  «  manque de courage, defaillir » ,voir MEEKS,  Alex. III, p. 73, n°   

   79. 0728. Mais Faulkner, CD,  p.  65,  donne «  miss of arrows » .   
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Remarks on Four Coptic Tax-Receipts 

 
Dr/ Sohair Ahmed 

 

 

Abstract: 
This paper deals with adding some remarks on four published Coptic tax receipts written on 

ostraca (potsherds) were presented by Crum in his book: “Short Texts from Coptic Ostraca and 

Papyri” as kind of text and the transcription only without translation or comment, their numbers 

are: O. Crum ST, 419, 64, 68, and 78. They were translated by Till in more than one publication. 

For that I prefer to collect all what written about them (through these publications) and comment 

on them here and also presented them with their photos. 

 

Key words: Collector, Gold, Payer, Potsherd, Receipt, Solidus, Tax. 

 

Introduction: 

The tax receipts tell us about the importance of taxes in late antique Egypt. The Romans 

established a strict system of taxation. There were many kinds of tax such as land tax, taxes on 

property, on animals and on specific goods such as salt and oil. There was a complicated system 

of tax collection and local people could be forced to work as tax collectors. Many tried to avoid 

paying taxes, especially when the harvest was poor. It is said in Roman times, one quarter of all 

the tax revenue in Egypt went to Rome and another quarter to pay the Roman army in Egypt. 

The rest was spent on the upkeep of the farm land (building and repairing dykes, canals and 

dams), and on the administration (to pay the salaries of government officials).
i
 Documents are 

connected to taxation: tax receipts, a few tax demands, protection passes (when escaping from 

paying the tax), a travel permit, and a tax agreement.
ii
 The content of Coptic tax receipts shows 

that there was a scribe in many times and the payment can be on two installments.  

 

Signs for publishing
iii

 

[abc] Letters missing from the original text due to lacuna, restored by the editor. 

a(bc) Abbreviation / symbol in the text, expanded by the editor. 

<ab> Characters erroneously omitted by the ancient scribe, restored or corrected by the editor. 

{ab}Letters in the text considered erroneous and superfluous by the editor. 

\ab/Letters added above the line of writing. 

… letters difficult to read by the editor 

 

 

 

 

Receipt 1  

Title receipt [VI-VII century] 

Summary receipt of a solidus paid by Kamoul to Patermouthi; at the end "I 

assent" 

Citations O.Crum ST 419 

Inv. Id O.Col.inv. 69 (acc. 4.35) 

Support/Dimensions 1 ostracon ; tan ribbed clay ; 10.5 x 13 cm 

Language in Coptic 

Date 500 CE – 690 CE  
More from the period between 500 CE and 690 CE 

Note (general) 5 lines of writing on the front; back blank 

Note (general) Complete 

Note (general) the hand is regular and medium-sized; the signature is larger and 

https://papyri.info/search?DATE_MODE=STRICT&DATE_START_TEXT=500&DATE_START_ERA=CE&DATE_END_TEXT=690&DATE_END_ERA=CE
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more proficient
iv

 

content by Crum and Till: tax receipt/receipt.
v
 

provenance: Memnoneia-Djeme (Thebes west),  

Sheikh Abd el-Gurna 

Dialect: Sahidic
vi

 

 

 

 

Content by me: perhaps tax receipt (as suggested by Crum) because it is mentioned here the 

paid money is a gold coin known as solidus /holkottinos, this coin worth 22-24 carats,  the tax 

payer called Kamoul (his name means “camel”) and the tax collector called Patermouthios. 

 

 
Recto 

1. + ϩϊⲧⲟⲟⲧⲕ ⲛⲧⲟⲕ 
2.  ϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲁⲕⲁⲡⲟⲗⲟⲅϊⲍⲉ  

3. ⲛⲁϊ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑⲓ\ⲟⲥ/ 
4. ⲛⲟⲩϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧϊⲛⲟⲥ + 
5. ϯⲥⲧⲏⲭⲉϊ + 

 
 

1. + From your hand, you (are) 

2. Kamoul , you paid 

3. to me , I am Patermouthios 

4. one holokottinos (=solidus) + 

5. I assent + 

 

I observed that neither the names of fathers nor the titles were written in this receipt.  
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The text starts and ends with cross. 
 

 

Receipt 2  

O. Crum ST no.64,                                   

potsherd 

 

Transcription only 

without translated until 

the 7
th

 line only by: Till vii 

. 

Kept in Durham, Oriental 

Museum,  no. 1951.14  

(the Museum sent the photo 

to me) 

translation by:  Crum (in 1921)   

Content by Crum and Till:  : tax receipt 

Provenance: Thebes, the 6
th

-the 8
th

 c. AD
viii

 

 

 

Content  by me: tax receipt from a Pistikos (an official) who writes to two persons called 

Kolbeune and Abraham recorded that they paid to him their tax consists of one (gold) solidus 

and 10 gold carats and one tetarton (quarter), the date of payment is faded here.  

 
 

Recto 
1. + ⲁⲛⲟⲕ 
2. ⲓⲱϩⲁⲛⲏⲥ ⲡⲓⲥ 

3. ⲧⲓⲕ/ ⲉⲧⲥϩⲁⲓ'ⲛⲕ̄ⲟⲗⲃⲉⲩⲛⲉ 
4. ⲙⲛ̄ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲟⲩ 

5. ϩⲟⲗⲟⲕ/ ⲉϥⲙⲉϩ' ⲙⲛⲙⲏⲧⲉ 



Journal of Archaeological Research and Studies                                 Memorial volume(2019) 
 

10 

6. ⲛⲕ̄ⲉⲣⲁⲧⲓⲟⲛⲛⲛ̄ⲟⲩⲃ' ⲙⲛ̄ⲟⲩ 
7. ⲧⲉⲧⲁⲣⲧⲟⲛ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲧⲟⲧ ϩⲓ ? 
8. [ⲧⲟⲧ]ⲕ…… 
9. …………….⳩ⲫⲁix 
10. ⲕⲑ .ⲛ……….x 

 
 

1. + I am 

2. John the  

3. warden (pistikos) who writes to Kolbeune 

4. and Abraham that behold one 

5. Solidus paid with ten 

6. gold carats  with one 

7. Tetarton (quarter) they came to my hand 

8. from your hands ….] 

9.  ……………. Name of month?  

10. …29, Indiction?………….. 

 
 
 
l.2-3 ⲡⲓⲥⲧⲓⲕ/  abbreviated for ⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲟⲥ “ trustee, custodian ”

xi
considered as attribute means “man 

of - confidence/ trust”
xii

, namely literally means trustworthy man. 

In papyri, the term had denoted a kind of agent since the Byzantine period.                               In 

Early Islamic period, this title seems to be mostly connected with the Arab authorities and tax-

collection. They could have been a sort of guarantors for the tax payments of their villages. This 

practice is well attested in 7–8
th

century papyri likely to be administrative agents in charge of 

organizing requisitions in Fustat.xiii 
 
ⲕⲟⲗⲃⲉⲩⲛⲉ: a personal name for men.

xiv
 

l.5 ϩⲟⲗⲟⲕ/ abbreviated for holokottinos as Coptic term for the largest denomination of gold coin, 

roughly equivalent to the Arab Dinar , in Greek texts as nomisma.
xv

Latin as solidus, Arabic as 

Dinar, known in Roman Empire after 312 A.D., in Bohairic known as loukoje
xvi

 and became 

feminine word. The weight of the standard coin is 4.5 gm. of gold
xvii

and sometimes became less. 

ⲙⲉϩ: verb means: 

1. “fill”  

2. fulfill, complete 

3. amount to, reach 

4. pay 

5. be full 

6. be paid
xviii

 

 
ⲧⲉⲧⲁⲣⲧⲟⲛ means "quarter" but I think it refers to a coin minted from bronzexix. 
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Receipt 3 

O.Crum ST no.68  . O.Vind 

Copt no.92     

Potsherd 

                            

Transcription only without  translation :  Crum, W. E. (in 1921) 

Translation for part of text 

provenance: Memnonia- 

Djeme-Thebes, AD700-

725.
xx

 

Kept in the National 

library of Vienna 

- by : Till , in 1947, 1960 and 1964 

 

Content by me: tax receipt from the lashane (Magistrate) of Sanhur
xxi

 called Peter to George 

son of Isak from the same village that the lashane George received the money of his poll tax as 

one reckoned solidus. For that this receipt may found from Fayyum although there are other 

places mentioned with this name. 

 
Recto 

1. + ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲗⲁϣⲁⲛⲉ 
2. ⲙⲡϣⲛϩ̄ⲱⲣxxii ⲡⲉϥⲥ[ϩⲁⲓ] 
3. ⲛⲅ̄ⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲡϣⲛ ̄ⲓⲥⲁⲕ ⲡⲣ[ⲙ ⲡϣⲛ̄] 
4. ϩⲱⲣ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲟⲩϩⲟⲗⲟⲕ[/ ⲛⲁⲣⲓⲑ(ⲙⲁ) ϩⲁ] 

5. ⲡⲉⲕⲇⲓⲁⲅⲣⲁⲫⲟⲛ'ϩⲁ[   ] 
6. γⲓ/ αρίθ νο α εγ μ/ με[   ] 
7. ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲥⲧⲟⲓ\ⲭ/+ 

 
1. +Peter the magistrate 
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2. of the Sanhur , the one who writes  

3. To George the son of Isak the m[-an of San-] 

4. hwr that here is one [reckoned ] solidus for 

5. Your poll tax for[….] 

6. Namely 1 reckoned solidus ,Wrote (in) month Me[-sore ..number]  

7. Peter assents + 

ⲗⲁϣⲁⲛⲉ: village magistrate equals to protocomet , one of his functions is issuing the receipts for 

taxes paid.
xxiii 

ⲇⲓⲁⲅⲣⲁⲫⲟⲛ: diagraphon is the poll tax paid by Egyptian adult males known in Ptolemaic and 

Roman periods and still in Islamic Egypt for non-Muslims adult males.
xxiv

 

Note : Most  of  the  fiscal  texts  written  by  a scribe called Aristophanes  are  concerned  with  

the  poll  tax,  called  diagraphon in  Theban  documents.  He  wrote  receipts  for  a  total  of  

sixty-seven  men,  issuing  multiple  receipts  for  nine  of  them.  Payments  were  made  in  

installments  (katabole) in the first part  of  the  fiscal  year  (between  May  and  September). 

The fixed formulary of these receipts is presented in detail.  All  but  two  of  the  receipts  for  

the  poll  tax  were  written  in  Coptic  and  those  for  the  expense  tax  in  Greek.  Cromwell 

hypothesizes that the choice of languages depended on the destination of the receipt.
xxv

 

Reckoned solidus: it equals about 22 carats
xxvi

 in another Coptic tax receipt
xxvii

, the reckoned 

solidus is mentioned as: 

 
I can translate it as according to Till

xxviii
:  "and here is one reckoned solidus, you paid it to us 

(two pistikos). It makes 22 and half carats ". 

When the Roman solidus, widely distributed by Emperor Constantine I commencing in 312, 

from the reign of this Emperor (r. 306-337), the gold solidus was minted at seventy-two to the 

Roman pound, and later sub-divided into twenty-four carats probably in the early fifth century. 

The solidus did not change until Justinian I issued light weight gold solidi weighing twenty 

carats each (3.76g) and twenty-two carats each (4.14g) from 538 onwards
xxix

. 

 

 

 

Receipt 4 

O. Crum ST no.78 , 

O.Vind Copt no.76,          

potsherd 

 

Transcription only  

 

without translation or comment by:  Crum, W. 

(in 1921) translated by Till, W. (in  1947, 1960  

and  1964) 

Content  : tax receipt 

Kept in the National library of Vienna 
Provenance : Memnonia- Djeme-Thebes, AD 698-

728.
xxx

 

 

 

Content by me: tax receipt of poll tax, the payer is a priest called Basileos and the first signer 

is a headman
xxxi

 called Christophoros and the scribe here called Psate son of Pisrael, he was 

considered as one of the scribes of Thebes.
xxxii

So it confirms this receipt from Thebes. 
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Recto 
1. + ⲉⲓⲥⲥxxxiii  ⲟⲩϩⲟⲗⲟⲕ/     
2. ⲛⲁⲣⲓⲑⲙⲓⲁ  ⲁϥⲉⲓ  ⲉⲧⲟⲟⲧ︦ 
3. ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ  ⲛ︦ⲧⲟⲕ  ⲃⲁⲥⲓ 
4. ⲗⲉⲱⲥ  ⲡⲡⲣⲉⲥⲃ/ ϩⲁ 
5. ⲡⲉⲕⲇⲓⲁⲅⲣⲁⲫⲟⲛ ϩⲓⲧⲡⲣ 
6. ⲱ\ⲧ/ ⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲩⲗⲏ ⲛⲧⲉⲓ 

7. ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲡⲉⲙⲡⲧⲏxxxiv γι xxxvχρxxxvi α μ/  
8. αθυρ κα ινδ/ ε   + ⲭⲣⲓⲥⲧⲟ 
9. ⲫⲟⲣⲟⲥ ⲡⲁⲡⲏ ϯⲥⲧⲟⲓⲭ + 
10. ψⲁⲧⲉ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁϥⲁⲓⲧⲉⲓ 
11. ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥⲙⲛ︦ ⲡⲉⲓⲉ[ⲛ] 
12. ⲧⲁⲅⲓ/ 

 
1. + Here is one reckoned solidus 

2. Came to my hand 

3. From your hand you are Basi- 

4. leos the priest for 

5. Your poll tax for the first 

6. Installment of this 

7. Fifth year, namely 1 gold (=solidus), month 

8. Hathor 21 , the 5
th

 Indiction     + Christo- 

9. Phoros the headman, I assent  + 

10. Psate (son of) Pisrael he asked 

11. Me,  I drew this  

12. Receipt 
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It is unclear whether low weight coins were minted at Alexandria, although some were probably 

imported into Egypt with trade or imperial donatives. 
xxxvii

 Mentioned Alexandrian solidus in 

O.Crum ST, no.70 

l.9  ⲁⲡⲏ  : This title has several meanings in different contexts. It can denote an 

abbot, a head of a guild or a village headman. Although in Djeme papyri ape is most 

likely lower ranking village official mainly concerned with the collection of taxes (the 

leading village headman being the (lashane�), in the Hermopolite nome the term clearly means 

village headman and is an equivalent of the Greek  prwtokwmetes.  
xxxviii

 

Conclusion: 

 The Coptic tax receipts were written usually on potsherds (one side only) including the names of 

both the tax collector and tax payer(s) with the names of their fathers in many cases, often the 

titles of one or both the payer and collector were also added , these texts were including also 

names of coins . Writing the date is also important and often written in Greek. There were many 

officials acted as tax collector, in these texts he appears as warden (Pistikos), headman (Ape) and 

village magistrate (Lashane) . There are many kinds of taxes like poll tax, grains tax, and land 

tax and so on. The poll tax (diagraphon) mentioned in two texts here. 
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A Coptic Letter and a Loan Contract from the Coptic Museum 
 

 

Dr/Sohair S. Ahmed 

 

    Abstract: 

 

This paper presents two Coptic ostraca in the Coptic Museum in Cairo - as part of a collection 

of Coptic ostraca were classified by Kent Brown in his catalogue published in 2009, the two 

ostraca here are bearing the numbers 3596
i
 and 4727.  

 

Key words: ass, cakes, Coptic, dates, loan, measure, ostraca, wheat.  

 

Introduction:   

 

   The Coptic letters and the loan contracts were written on both papyri and ostraca either in one 

side or two sides. Usually the address (in letters) or the docket (in loan contracts) was written on 

the verso in the case of writing on a papyrus. The first ostracon represents a private letter to a 

cleric and written on a limestone piece while the second ostracon is a contract for repayment a 

loan of wheat and written on pottery as usual. 

 

(1)  

C.M. no.: 3596  

Material: limestone 

Subject: A letter 

Description: white, soiled. Text on both sides; skilled hand on recto, semi-skilled hand on 

verso;7 lines on recto, 5 on verso  

Dimensions: 15.2 x 8.5 cm.        

State of conservation: ink is erased at top of recto, faded in the center of verso.             

Publication data: Unpublished. 

Plate no.: Recto: 20, 230; verso 20,231.
ii
 

Content by me: Private letter, the sender seems to be a baker, he asked sending dates for making 

cakes of dates (kake) to the brothers (monks) and he mentioned that he didn’t find ass to deliver 

the cakes then he referred to the lack or need to the fresh or old dates for making the cakes. 
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Text: 

Recto 

1. .......................................... 

2.[ èe] hpidh  aytamon  èe a- 

3.  tetnagaphèooy anäht
iii

 [n-] 

4. [a]pa uvmas èe wõoy kå´[e M?] 

5. bNne  nanesnhy […….] 

6. ðe m%p&eiqN eiv Ntaèoo[ysoy] 

7. ari taga[p]h  oyn [bNne] 

8. [Mfoyn èooysoy nan?
iv

] 

Verso 

9. èe texria te  te[tN] 

10. sooyn   N NäLloI Näo[I  ei] 

11. [an]  eron  è[e b]nne N[pareon?] 

12. [ h b]Nne ewlhk  è[e p –] 

13-[é]±te  Nkake[     ]  
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Translation: 

 

Recto 

1. ………………………… 

2. seeing [that] they informed us that 

3. your charity sent northward  [to]  

4. [A]pa Thomas for four cakes [of] 

5. dates to the brothers [forgive me?] 

6. because I didn’t find ass to send /deliver [them to you] 

7. Do charity, there are [dates?] 

8. [inside, send them to us?] 

Verso 

9.  for this need, you (pl.) 

10. know (that) the monks of field don’t [come] 

11. to us for [the old] dates  

12. [or the] fresh dates for [the] 

13. [dou]gh? of cakes [    ]  

 

Comment: 

 

The 1
st
 line was written on the edge of this ostracon and I expect the 8

th
 line written also on the 

edge (on verso) and both of them are erased now. 

Line 2: hpidh was written rarely in this spelling, usually as epeidh
v
. 

Line 4:  wõoy kå´[e] can be read doubtfully but it is suggested from the context on verso when 

the sender wrote kake again, I think he means 4 baskets /sacks of cakes,  the cake of dates is 

usually written as taq Nbnne
vi

  but here as kake Nbnne.  

Line 5: bNne "dates" which is written in this form in Sahidic , Akhmimic and Sub-Akhmimic 

dialects.
vii

 Used in wages and loans. 

Line 6: [kv nai ebol] èe m%p&eiqn eiv (compare similar sentence as:           kv nai ebol 

èe mpeiqn xarths "forgive me because I didn’t find papyrus" in the apology formula of the 

Coptic letters written on potsherds.
viii

 

Lines 7- 8: According to context, perhaps the sender asked sending the dates to them in the 

bakery which seems to be far from the monastery so he intended to send the loaves using the 

donkey.  

Lines 10-12: because of lacuna, the infinitive is missed in the negated sentence (of the 1
st
 

present) but it is suggested to be: "the monks of field (i.e. monks as farmers) don’t come to us for 

the old dates or the fresh dates".  

Lines 11- 12: bNne ewlhk "fresh/ soft dates ", the opp. as: bNöooye "dried dates" and bNne 

Npareon "old dates ".
 ix
 I think this later written here but perhaps in shorter form as palen (= 

pareon , as Gr. adj.  means "old").
x
 The old dates can be referring to the crop of dates of the 

previous year. Generally, the writer used èe many times in the text. 
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 (2) 

C.M. no.: 4727 

Material: pottery 

Subject: A letter about an agreement on wheat 

Description: brown, almost black, ribbed, pitch on the back surface. Text on one side; semi-

skilled hand; 10 lines. 

Dimensions: 7.9 x 9.2 cm.        

State of conservation: ink is faded in places.             

Publication data: Unpublished. 

  Plate no.: 5,43,75.
 xi

 

Content by me:  A loan contract (not letter as mentioned by Kent Brown), the debtor was a priest 

while the title of the creditor is not mentioned in the text. The loan is in wheat (measured by Ho). 

The repayment would be in wheat also to be the same as one Ho plus one Ment (measure) as 

interest, the text is not completing so the date of repayment is lost here but it is suggested to be in 

the month of Paone as usual in these texts. In many cases, the loan was in money and the 

repayment was cereals or fruits.  

 

 

 
 

 

 

Text: 

 

Recto 

1. ⳩ anok iväannhs [pén ana-]  

2. nias presb/ nte[…..]  

3. qv®o   etsäai nä[ …. ] 

4. pén petros èe [aièi]  

5. noyäv nsoyo m[mok ]  

6. ntataw nak ä[m pavne] 

7. [a]èm la[ay]  na[mfibolia] 
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8. [m]n oymnt m[ mhse  .. akèe?] 

9. [n]ai  mmos è[e…..] 

10. ]…………………………[ 

Translation: 

 

1. ⳩ I am John [the son of Ana-]  

2. nias the priest of  [(place - 

3. name)] who writes to [NN] 

4. The son of Peter that [ I received] 

5. one Ho-measure of wheat from [you] 

6. and I will repay it to you in [ Paone ?] 

7. Without any [dispute/objection] 

8. [with] one Ment-measure as [ interest , as you said?] 

9. it [to] me that[…..] 

10. ]……………………[ 

Comment: 

 

Line 1-2: anias or ananias: proper names from Hebrew origin, Ar. Hanania 
 xii

 

Generally, the usual opening formula of loan-repayment contracts: The names of both debtor and 

creditor, as: anok A et/ew/e$säa$ N B , usually the names of their fathers, or the address of 

both (or of the creditor only are also written
xiii

. 

Line 3-4: presb/  unusual stroke of abbreviation for this title means "priest"
xiv

, Ar. as "qassees".  

The geographical name: te[…..]  qv®o is difficult to be determined perhaps written with the  

fem. definite article or it refers to "village , hamlet" as qvpro now as shobra
xv

.                                                                                                 

ä[ …. ]:  represents  the personal name of creditor  which is difficult to be known because there 

are many personal names starting with hori-letter. 
xvi

   

I suggest the formula aièi according to the space expected here but usually it was written the 

formula:  < xrevstei  nak "I owe you".
xvii

 

Line 5 äv: Ho- measure is Theban dry- measure for grains & fodder, esp. with wheat, barley and 

lentils, larger than Maaje-measure.
xviii

  

Line 6: it is mentioned in many Coptic loan formulas as: < o näetoimos   Ntataaw  nak "I 

am ready to give it to you".
xix

  

Line 7: aèn laay  N amfibolia or   antilogia   aèn is also replaced with xvris or  

atlaay .
xx

 

Line 8: ment is dry measure less than artaba usually for wheat.
xxi

 

 

 

Conclusion: 

 

- Using the ass in delivery the cakes of dates, especially when the cakes delivered in sacks. 

- "The monks of field" refers to the monks worked in the lands relating to monastery as 

farmers and harvesters of fruits like dates here. 

- The kind of cakes which is called kake mentioned as kake Nbnne and it doesn’t appear 

in anywhere else. 

- In the loan contract, the debtor is priest; the loan is one measure of wheat to be repaid as 

the same in addition of another measure of wheat as an interest. 

- I think both texts here were written in Thebes because the form kake and the Ho-

measure are Theban and they can be dated from the 6
th

 –the 8
th

 centuries CE.  
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