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  " نشر ودراسة"  بمحافظة سوھاج آل حمادي بككیب اتر

  )م ١٩٢١ -١٩٠٤/ ھـ ١٣٣٩ - ١٣٢٢( 
   وائل بكري رشیدي. د.م.أ

  :الملخص

الخاصة بعائلة آل حمادي بك التراكیب ھذه الدراسة مجموعة من  تتناول 
ألحقت الكائنة بمحافظة سوھاج، وتوجد ھذه التراكیب داخل تربة خاصة ببلصفورة 

وتقوم الدراسة ، ولم یسبق نشر ھذه التراكیب من قبل، بمنزل عائلة آل حمادي
وما ھي الدوافع  ة ونشر ھذه المجموعة،بمعالجة العدید من اإلشكالیات أولھا دراس

وھل كان  ،اكیب محل الدراسةتنفیذ بعض الرسوم الحیوانیة على التر واألسباب خلف
 وھل ھناك تأثیر للبیئة المحیطة على التراكیب محل لھذا الحیوان رمزیة خاصة،

وھل لألحداث التاریخیة من فرار الممالیك للصعید في فترة العصر  ،الدراسة
وما ھي األسباب وراء وجود عمامة  ،العثماني من تأثیر على الفنون في تلك المنطقة

ھذه التراكیب؟ ھل ھذه العائلة أو أحد أفرادھا قادر الجیالني على أحد صوف عبدالالمت
وھل تواریخ الوفاة التى ذكرھا الرحالة والمؤرخون مطابقة یتبع الطریقة الجیالنیة؟ 

وتعتمد  ،تساءالت ستجیب عنھا ھذه الدراسة وكل ھذه ؟لما نفذ على الشواھد أم ال
الدقیق للتراكیب وماتحویھ من الدراسة على المنھج العلمي القائم على الوصف 

المادة الخام لھذه التراكیب،  تلك العناصر من حیث تحلیلعناصر زخرفیة مختلفة، و
  . وكیفیة تنفیذ العناصر الزخرفیة علیھا، ومعرفة طرزھا المختلفة 

  : دالةالكلمات ال
  .، سوھاج تراكیب قبور ، آل حمادي  
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عثرت على ھذه التراكیب خالل زیاراتي  :مصدر التحف الفنیة موضوع الدراسة
، وتوجد ھذه التراكیب )٢(سوھاجالتابعة لمركز مدینة  )١(المیدانیة لقریة بلصفورة

  .)٣(بمنزل عائلة آل حماديألحقت داخل تربة خاصة 
كبیرة قسمھا المعمار وھو عبارة عن مكان لحجرة  :الوصف المعماري للمدفن 

والثاني مرتفع  ،في أرضیتھا لقسمین األول ممشي بنفس مستوي األرضیة الخارجیة
 ً الرخامیة الثالثة  وبھا التراكیب ،والقبور للدفنوھو المخصص  ،نحو مترین تقریبا
ینتھي ویغلق على ھذا المكان المخصص للتراكیب سیاج معدني  ،موضع  الدراسة

وغطیت ھذه الحجرة بسقف  ،مدببة تحصر بینھا أشكال حلزونیة بأشكال رمحیة
خشبي قوامھ في الوسط شخشیخة خشبیة فتح المعمار فیھا مجموعة من النوافذ 

مجموعة فجاء قوامھ سقف مستوي یتألف من  أما باقي السقف ،لإلضاءة داخل المدفن
 ،لزخرفیةمن األلواح الخشبیة الممتدة على براطیم خشبیة خلت من العناصر ا

 غشیتوزودت الجدران المحیطة بالمدفن بعدد من النوافذ المتسعة الضخمة التي 
ه التراكیب ھذفي تنفیذ ولعل  ،مصبعات معدنیة لإلضاءة والتھویة داخل المدفنب

عصر أسرة دمحم في فترة كیب الملكیة بالقاھرة على غرار التراالتي نفذت  الرخامیة

                                                             
واسمھا  ،Polis Pouroذكر امیلینو في جغرافیتھ قریو باسم  ،ھي من القري القدیمة:بلصفورة )١(

بین أسماء  ،إنھ محال أن یجد ھذا االسم: وقال  ،كما وردت في كشف الكنائس ،العربي بولسبور
ولكن بالبحث ذكر دمحم رمزي أن ھذه القریة لم  ،القري المصریة الختفائھ من جداول أسماء البالد

بدلیل أنھا  ،وفقط حرف اسمھا ،ھي بذاتھا بلصفورة ھذه ،وأن بولسبور ،بل ال تزال موجودة ،تختف
وفي  ،بلسبورة باالخمیمیة ،وفي صبح األعشي ،وفي تحفة االرشاد ،وردت في قوانین ابن مماتي

والعامة یسمونھا  ،ھـ برسمھا الحالي١٢٣١وفي تاریخ  ،من األعمال األخمیمیة ،التحفة بلسفورة
القاموس  ،للمزید انظر دمحم رمزي... وبعضھم یقول أنھا بلزبورة  ،بلسبورة وھو اسمھا القدیم

  . ١٢٥ص  ،٤ج  ،الجغرافي
بلدة قدیمة من مدیریة جرجا بمركز المنشأة "ورة فقال ك في خططة باسم بني صبوذكرھا على مبار

وأكثر أھلھا أغنیاء وعددھم أكثر  ،ومساجد عامرة ،فیھا أبنیة فاخرة ،واقعة قبلي سوھاج بنحو ساعة
  .     ٢٤٧ص  ،٩ج  ،الخطط التوفیقیة ،انظر على مبارك... من أربعة آالف نفس 

وھي مركز  ،الغربي للنیل بین أسیوط وجرجا ھي مدینة قدیمة بالصعید على الشاطئ :سوھاج(٢)
والمشھور والمستعمل بین عامة الناس أنھا بالجیم في آخرھا والصحیح في  ،دیوان مدیریة جرجا

للمزید انظر ... كتب التواریخ والوثائق القدیمة أنھا بالمثناة التحتیة بدل الجیم والنسبة إلیھا سوھائي 
في وادي  ةھي مدینة نیلیوقال عنھا یحیي الشامي . ١٧٢ص ،١٢ج ،الخطط التوفیقیة ،على مبارك

وكانت تلفظ قدیما سوھاي  ،وبھا عدد من الصناعات التقلیدیة ،عامرة بالبساتین ،جنوب أسیوط
  .٢٠٢ص  ،موسوعة المدن ،انظر یحیى شامي - وكانت من قرى إخمیم

أبنیة تشبھ قصر المدیریة الذي أنھ كان لھذه العائلة "ذكر على مبارك في خططة عن ھذه العائلة  )٣(
ً لتدریس العلم لتالمذة یأتون من بالد كثیرة ،بسوھاج وجعل لھم  ،ولھم جامع عامر رتب فیھ شیخا

ففیھ  ،ولھ بستان غربي البحر األعظم في مقابلة أخمیم إلى قبلي ،مرتبات من مالھ حسبة  تعالى
ص  ،٩ج ،الخطط التوفیقیة ،انظر على مباركللمزید "... ولھ جنینة في أخمیم كذلك ،جمیع الفواكھ

٢٤٨ – ٢٤٧  .  
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التي كانت تحیاه ھذه العائلة  واالجتماعي االقتصاديخیر دلیل على المستوي  على
ً  –یؤید ذلك ووتعكس لنا الحالة الفنیة العالیة  فقد التراكیب تلك ما دون على   -أیضا

التراكیب في شكلھا العام ومادتھا الخام نفس العبارات والعناصر الزخرفیة ھذه حملت 
األلقاب الواردة على ھذه  أنویبدو  ،الراقیة التي نفذت بتراكیب أسرة دمحم على

   . ألصحاب ھذه التراكیب االجتماعیةالتراكیب تشیر إلى الوظائف والدرجات 
تقوم الدراسة بمعالجة العدید من اإلشكالیات  :ھدف الدراسة والمنھج العلمي

وكیفیة تنفیذ بعض  ،ة ونشر ھذه المجموعة التي لم یسبق نشرھا من قبلسأولھا درا
الحیوان رمزیة لھذا كان ھل و ،الرسوم الحیوانیة على التراكیب محل الدراسة

وھل لألحداث  ،، وھل ھناك تأثیر للبیئة المحیطة بالتراكیب محل الدراسةخاصة
التاریخیة من فرار الممالیك للصعید في فترة العصر العثماني من تأثیر على الفنون 

أصحاب ھذه التراكیب كانوا متصوفة ودل على ذلك نھایة وھل  ،في تلك المنطقة
الرحالة  ھاذكرالتى وھل تواریخ الوفاة  ،أحدھا بعمامة الشیخ عبد القادر الجیالني

الت ستجیب عنھا ھذه كلھا تساؤ ،أم المطابقة لما نفذ على الشواھد والمؤرخون 
ویعتمد  ،الوصف والتحلیلالمنھج العلمي القائم على الدراسة على  تعتمدو، الدراسة

  :ثم تحلیل ما علیھا من كتابات وزخارف  ،وصف التراكیبھذا المنھج على 
التراكیب قامت الدراسة بعرض شامل یتناول وصف  :الدراسة الوصفیة: أوالً 

  : الواردة في الدراسة على النحو التالي  الرخامیة الثالثة
  )٦:١(لوحات  م١٩٠٤/ھـ١٣٢٢حمادي)٤(دمحم تركیبة أحمد بك :التركیبة األولى

 ةقلیل واحد جاءت القاعدةستوي مقاعدة وتتكون ھذه التركیبة الرخامیة من 
ً من مستوي التركیبة األوحد رتفاع اال من العناصر  ت خالیةوجاءوأكثر عرضا

د امیة ربما كانت تستخدم لوضع الوراألربعة مزھریات رخ االزخرفیة ویشغل أركانھ
بالعناصر الزخرفیة  المشغولوالقاعدة المستوي الوحید للتركیبة  تلك في حین یعلو

في كل  حرینبفي  كتابیة تتمثل ببحور جوانبھ األربعة شغلتوجاء بشكل مستطیل 
شغلت المساحات فیما بین ھذه البحور و ،بة في ھذا المستوىجانب من جوانب التركی

باألربعة جوانب یشتمل  العلوي ویالحظ أن البحر األول ،بالزخارف النباتیةالكتابیة 
              لوحات بخط الثلث ر كتابیة بحو ةعلى البسملة وآیة الكرسي موزعة في أربع

  :ھذه البحور على اآلتي وتنص ،) ٥ ،٤ ،٣ ،١(
  )  ٣، ١ (لوحات   .﷽ : البحر األول 
سنة وال نوم لھ ما في السموات  ال إلھ إال ھو الحي القیوم ال تأخذه هللا: البحر الثاني

  ) .٤ ( لوحة ،) ١ ( شكل  .واألرض من ذا الذي یشفع عنده 
  .إال بإذنھ یعلم ما بین أیدیھم : البحر الثالث

                                                             
وكان والده قد شغل منصب مدیر  ،بن دمحم بك حماديھو أحمد بك حمادي :أحمد بك حمادي )٤(

... شغل أحمد بك حمادي منصب وكیل مدیریة جرجا قبل وفاتھ  ،جرجا زمن الخدیوي إسماعیل
  .  ٢٤٧، ص ٩ج ،الخطط التوفیقیة ،للمزید انظر على مبارك
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من علمھ إال بما شاء وسع كرسیھ  بشيءوما خلفھم وال یحیطون : البحر الرابع
  ) ٥ ( لوحة ،)٢ شكل .)٥(السموات واألرض وال یؤده حفظھما وھو العلي العظیم 

بخط الثلث  امنفذ جاء البحر الثاني بجوانب التركیبة الرخامیة في ھذا المستويو
  : كتاباتھ على اآلتي  تنصالجلي و

  )   ٣ ،١ (لوحات   . یبشرھم: البحر األول 
  )  ٤ ( لوحة ،) ٣ ( شكل  .ربھم برحمة منھ ورضوان: الثاني البحر 

  )  ٦ ( لوحة ،) ٤ ( شكل. وجنات : البحر الثالث 
  ) ٥ ( لوحة ،) ٥ ( شكل .) ٦(فیھا نعیم مقیم صدق هللا العظیم لھم: البحر الرابع 

الزخارف النباتیة الدور المشترك مع النصوص الكتابیة في زخرفة ھذه  أدتو
الفنان أربع  نحتالتركیبة فیالحظ بأركان كل جانب من جوانب التركیبة األربعة 

من  ینبثقو ،كانتس لمثیالتھاأورقة كل فرع نباتي یمتد من  ھااق أكانتس یخرج منروأ
جمیع ھذه نفذت و ،)٦(شكلھذا الفرع النباتي األوراق األحادیة والثنائیة والثالثیة 

وقد شغلت ھذه الزخارف المساحات  ،بالنحت البارز على الرخام الزخارف النباتیة
ویالحظ في القوائم األربعة لجوانب التركیبة بھذا  ،فیما بین البحور الكتابیةالخالیة 

 طلیتوریدة رباعیة البتالت ب تشغلبالنحت البارز نفذت المستوي وجود دائرة 
وجاءت ھذه الزخرفة تتوسط القوائم األربعة بجوانب  بالتذھیب الدائرة والوریدة

  .التركیبة 
لھما  خصصثبتا في مكان حیث الشاھدین األمامي والخلفي  ویعلو بدن التركیبة

لوح رخامي ویحفھ من الخارج لنھایة التركیبة ذلك وربما یشیر  ،أعلى بدن التركیبة
 ً ً زخرفیا جاء ھذا اللوح یحمل  ،یحیط بالتركیبة من جوانبھا األربعة ویأخذ شكال

وقوام زخرفتھما على النحو  ،عناصر زخرفیة متشابھة في الجانبین األمامي والخلفي
وتمثل ھذه  نجمة خماسیةعلى وي تھالل یحدائرة في الوسط یعلوھا  رسم: التالي

ً للدولة العثمانیة  ن ااتین نبافي حین یكتنف الدائرة الوسطى فرعالزخرفة شعارا
من أفرع ملتفة تخرج منھا الفروع  )٧(الركوكو العثمانيالباروك ویحمالن أسلوب 

  .)  ٧ (شكلواألوراق 

                                                             
  . ٢٥٥ رقمیة آ ،سورة البقرة ،كریمالقرآن ال )٥(

 . ٢١یة رقم آ ،سورة التوبة ،كریمالقرآن ال )(٦
في أصلھا اللؤلؤة غیر المھذبة في شكلھا أو غیر التقلیدیة، وأھم " باروك"تعني كلمة  :الباروك (٧)

ما یمیز ھذه الزخرفة العزوف عن استعمال الخط المستقیم والمیل الستعمال الخطوط المنحنیة 
ولقد " التصدیف"والحلزونیة والتي تتقاطع مع األقواس والدوائر، ویمكن أن نطلق علیھا مصطح 

یطالیون على استعمال ھذا الفن خالل القرن السابع عشر المیالدي في مراحل عصر أقبل اإل
النھضة، وانتشر من ھناك إلى أنحاء أوروبا، ومنھ إلى تركیا والبالد العربیة، وانتشر ھذا الفن على 
األسبلة العثمانیة التركیة، وذاع استعمالھ في مصر إبان عصر ممد على خالل القرن التاسع عشر 
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ن األیمن واألیسر من ھذا اللوح الرخامي عناصر زخرفیة االجانببینما یحمل 
ً متشابھة  من أعلى كل جانب قرص دائري في الوسط مشع قوامھا في  ،أیضا

ن من أنصاف أوراق األكانتس اثناذا القرص في حین یكتنف ھ ،بتفریعات نباتیة
تخرج منھا نصف ورقة أكانتس أخرى  وتخرج من كل نصف ورقة ،الرومانیة

جاء الشاھد  ،ینشاھدب وتنتھي التركیبة .) ٨( شكل منھا فرع نباتيیخرج و؛ أكانتس
 مزینةالاألمامي مستطیل الشكل نفذت علیھ مجموعة من البحور الھندسیة المستطیلة 

نفذت بخط سبعة بحور كتابیة متوازیة على وي الشاھد تحقد او ،بالنصوص الكتابیة
  :على اآلتي تنص  ) ٢(  لوحة ،)٩(الثلث شكل 

  ھو الحي الباقي : البحر األول 
  أمام قبر األمیر الصالح : البحر الثاني 
  روحھ الفاتحة لاقرأ : البحر الثالث 
  ھذا قبر المرحوم : البحر الرابع 

  أحمد بك دمحم : البحر الخامس 
  حمادي المتوفي في غرة : البحر السادس 
  ــنة ھجریة ـــــ١٣٢٢ـمحرم ســــــــــ: البحر السابع 

 ،العناصر الزخرفیة من تنفیذ یاخالالشاھد  ھذاالجانب الخلفي لفي حین جاء 
ً شاھد خلفي نفذت علیھ مجموعة من الزخارف النباتیة قوامھا  ،ویثبت بالتركیبة أیضا
 ً وتدلنا  ،مزھریة تشبھ المزھریات الرخامیة المثبتة بالمستوي األول من التركیبة تماما

نحت الفنان لنفس وحدة حیث إن  ،من عناصرھا جزء -بعد فقد البعض منھا  - علیھا 
من ھذه المزھریة اثنان من الفروع النباتیة  خرجیو ،وجودھا دلنا عليقد المزھریة 

قد خلي ن في حی ،ومعظمھا أوراق أحادیةمنھما األوراق النباتیة  تخرجألعلى  یمتدان
  .) ٦(لوحةالزخرفیة ھذا الشاھد من العناصر ل الجانب الخلفي

  

                                                                                                                                                           
میالدي علي األسبلة والعمائر المدنیة السكنیة في مادة الرخام واألشغال المعدنیة بطرق الحفر ال

  .البارز والصب، مع عمل تحویرات تتناسب مع أصول الفن اإلسالمي وقواعده الھندسیة والفلسفیة 
یمیل التي معناھا الحجر، وھو أسلوب فني زخرفي مثل الباروك ) Rock(مشتقة من كلمة :الروكوكو

الستعمال الخطوط المنحنیة والحلزونیة ویمتاز بالرقة والرشاقة، وتم تنفیذه على الحجر والرخام، 
  :للمزید انظر 

 Jacob Burckhardt., The Civilization of The Renaissance, p.104 - 69, p.353, 
255,358,359,382,383. 
 Nihal. Tamraz. , Nineteenth – Century Carien Houses and Palaces , pp. 26-9 ,38-9 , pl .2 
.27, 2.28, 2.29,2 .30 , 2.31 . 
Henry .A.M .Millon., The Triumph of The Baroque Architecture in Europe 1600-
1750,1999.   
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  ) ١٢ :٧(لوحات  م١٩١١/ھـ١٣٢٩حمادي )٨(دمحم بكتركیبة : التركیبة الثانیة
 ةقلیل القاعدة  تجاءإذ  ،واحدستوي مو قاعدةتتكون ھذه التركیبة الرخامیة من 

ً من مستوي التركیبة األوحدرتفاع وأكثر اال من العناصر  خالیةوجاءت  ،عرضا
امیة ربما كانت تستخدم لوضع األربعة مزھریات رخ اویشغل أركانھ ،الزخرفیة

المشغول بالعناصر ولتركیبة ل تلك القاعدة المستوي الوحیدفي حین یعلو  ،دالور
بحرین مستطیل شغلت جوانبھ األربعة ببحور كتابیة تتمثل في  وجاء بشكل ،الزخرفیة

المساحات فیما بین البحور  توشغل ،یبة في ھذا المستوىكل جانب من جوانب التركب
جوانب األربعة بالعلوي ویالحظ أن البحر األول  ،)١( لوحةالزخارف النباتیة ب

 بخط النستعلیق بحور كتابیة  ةیشتمل على البسملة وآیة الكرسي موزعة في أربع
  :وتنص ھذه البحور على اآلتي  ،)١١ ،١٠ ،٩( لوحات

  .﷽ : البحر األول 
سنة وال نوم لھ ما في السموات  هللا ال إلھ إال ھو الحي القیوم ال تأخذه: البحر الثاني 

  .واألرض من ذا الذي یشفع عنده 
  .إال بإذنھ یعلم ما بین أیدیھم : البحر الثالث

من علمھ إال بما شاء وسع كرسیھ  ىءوما خلفھم وال یحیطون بش: لرابعالبحر ا
  )  ١٠ ( شكل . )٩(السموات واألرض وال یؤده حفظھما وھو العلي العظیم 

بخط الثلث  امنفذجاء البحر الثاني بجوانب التركیبة الرخامیة في ھذا المستوي و
  : على اآلتي وتنص كتاباتھ 

  .ربي هللا : البحر األول 
  .)١٠(سالم علیكم طبتم فادخلوھا خالدین: البحر الثاني 
  )  ١١ ( شكل. )١١(فنعم عقبي الدار سالم علیكم بما صبرتم: البحر الثالث 
  ) ١٢( شكل  .نبیى دمحم  :البحر الرابع 

في زخرفة ھذه  ،الدور المشترك مع النصوص الكتابیة النباتیةالزخارف  أدتو
أن الجانبین األمامي والخلفي في ھذا المستوي من التركیبة الرخامیة  التركیبة فیالحظ

                                                             
وھو  ،لھ سھرة من زمن العزیز دمحم على" قال عنھ على مبارك في خططة  :دمحم بك حمادي )٨(

فالح أخذ في الترقي من زمن المرحوم سعید باشا إلى أن صار في زمن الخدیوي إسماعیل من 
  .٢٤٧ص  ،الخطط التوفیقیة ،انظر على مبارك...الستئناف بأسیوط ثم مدیر جرجاأعضاء مجلس ا

ً لجرجا عام   بن انظر دمحم بن دمحم... ھـ ١٢٨٧وذكر المراغي عن دمحم بك أبو حمادي أنھ تولي مدیرا
  .  ١٥٨ص  ،تاریخ والیة الصعید ،حامد المراغي الجرجاوي

وكانت وفاة ذلك البیك سنة تسع " كما ذكر على مبارك في خططة تاریخ وفاة دمحم بك حمادي فقال 
  .   ٢٤٨ص  ،الخطط التوفیقیة ،للمزید انظر على مبارك" ... وثمانین ومائتین وألف 

 . ٢٥٥یة رقم ، آسورة البقرة ،كریمالقرآن ال )٩(
  . ٧٣یة رقم  آ ،سورة الزمر ،كریمالقرآن ال )(١٠

  . ٢٤یة رقم آ ،سورة الرعد ،كریمالقرآن ال )١١(
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رومانیة تعلو الدائرة التي الكانتس األوقوامھا تنفیذ ورقة  ،یشغلھا الزخارف النباتیة
 ماتخرج منھملتفان یان نبات انخرج من جانبیھا فرعیو ،البحر الكتابيعلى وي تتح

خرج منھا فرع یھذا الفرع ورقة أكانتس رومانیة  خرج منكما تالبتالت األحادیة 
فیما یعرف بأسلوب مساحة التركیبة من  السفلي الجانبنباتي آخر یتدلي لیشغل 

  .الركوكو العثماني الباروك و
بالجانبین األیمن واألیسر الزخارف النباتیة الدور الرئیسي في الزخرفة  أدتكما 

الجانبین  علىحیث یكتنف البحر الثاني  ،البحور الكتابیة المدونةللتركیبة إلى جوار 
تخرج منھا الفروع  ،رومانیة بواقع ورقة بكل جانبالكانتس من أوراق األ انورقت

ألفرع فیما بین البحور الكتابیة وتمتد ا ،األحادیةالملتفة التي یخرج منھا الوریقات 
          لوحاتتشغل المساحات أسفل البحور وجوانب التركیبة في ھذا المستوي ل
)١١ ،١٠ ،٩  (.  

وتنتھي التركیبة بشاھدین األمامي والخلفي وشغلت المساحة خارج الشاھدین 
ویأخذ شكًال  ،جوانبھا األربعةلوح رخامي یحیط بالتركیبة من ب وبجوانب التركیبة 

 ً  ،زخرفیة متشابھة في الجانبین األمامي والخلفي یحمل ھذا اللوح عناصرزخرفیا
یخرج منھما من أعلى  ،فرعین نباتیین یلتفان بشكل دائري عبارة عنقوام زخرفتھما 

ویشغل الجزء  ،حادیة البتالتأومن أسفل الوریقات  ،ورقة األكانتس الرومانیة
  .لعلوي فیما بین ورقتي األكانتس ثالث وریدات رباعیة البتالتاألوسط ا

واحتوي الجانبان األیمن واألیسر من ھذا اللوح الرخامي المتوج للتركیبة على 
تخرج منھا الوریقات  ،زخارف نباتیة قوامھما أفرع نباتیة ملتفة في شكل دائري
وریدتان ألوسط العلوي األحادیة وأوراق األكانتس الرومانیة في حین یشغل الجزء ا

ونفذت جمیع الزخارف النباتیة بأسلوب النحت البارز على الرخام  ،أربع بتالت ذواتا
   .)١٢ ،٨(لوحات 

جاء و ،تنتھي بھما التركیبة الرخامیة الغنیة بالعناصر الزخرفیةف أما عن الشاھدین
مجموعة من البحور الھندسیة المستطیلة قسم بالشاھد األمامي مستطیل الشكل 

ثمانیة على وي الشاھد تحاو ،النستعلیقالمشغولة بالنصوص الكتابیة المنفذة بخط 
  : تنص على اآلتي  ،) ٨ ،٧ ( لوحات)  ١٣( شكل  بحور كتابیة متوازیة

  ھو الحي الباقي : البحر األول 
  ھذا قبر المرحوم دمحم بك : البحر الثاني 
  حمادي توفي رحمھ : البحر الثالث 
  هللا تعالي في : البحر الرابع 

  الموافق ذو الحجة : البحر الخامس 
  ـــــــــنة ھجریة أسكنھ ١٣٢٩ســــــ: البحر السادس 
  هللا فسیح الجنة : البحر السابع 
  إلى روحھ الفاتحة : البحر الثامن 
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ویثبت  ،العناصر الزخرفیةتنفیذ من  یاخالالسابق  للشاھد الجانب الخلفيجاء و
ً شاھد خلفي ورقة  نفذت علیھ مجموعة من الزخارف النباتیة قوامھا ،بالتركیبة أیضا

ن یلتفان بشكل ان نباتیایخرج منھا فرع ،أكانتس رومانیة في الجزء السفلي من الشاھد
وتكون ھذه الفروع  ،المعدول شكل یشبھ القلبحیث ینتج عن ذلك  ،حلزوني ومتداخل

 ة نحتھا الفنان أسفل الشاھدیخرجان من مزھریة مضلع لین لوزیینفي تداخلھا شك
  . )  ١٢ ( لوحة ،) ١٤ ( شكل

       لوحات م١٩٢١/ھـ١٣٣٩دمحم حمادي )١٢(بكھمام  تركیبة: التركیبة الثالثة
)١٩: ١٣(  

 القاعدة تجاء ،)١٣(لوحة  ینمستویو قاعدةتتكون ھذه التركیبة الرخامیة من 
من العناصر  خالیة ھياالرتفاع وأكثر المستویات من حیث العرض والمساحة و ةقلیل

امیة ربما كانت تستخدم لوضع األربعة مزھریات رخ اویشغل أركانھ ،الزخرفیة
وھو  - من التركیبة  األولالمستوي  تلك القاعدةفي حین یعلو ) ١٥(شكلد الور

شكل مستطیل شغلت جوانبھ األربعة  في  –المستوي المشغول بالعناصر الزخرفیة 
 ،بة في ھذا المستوىبحرین بكل جانب من جوانب التركی ببحور كتابیة تتمثل في

أما بالنسبة لكتابات البحر األول  ،المساحات فیما بین البحور بالزخارف النباتیة تشغل
 لوحاتیشتمل على بعض اآلیات القرآنیة بخط النستعلیق ف ألربعةلجوانب اباالعلوي 

  :اآلتي وتنص ھذه البحور على  )  ١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥(
ً  ربنا وسعت كل شيء: البحر األول   .رحمة وعلما
  .ربنا )١٣(فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقھم عذاب الجحیم: البحر الثاني
  .وادخلھم جنات عدن التي وعدتھم : البحر الثالث
 .)١٤(إنك أنت العزیز الحكیم وذریاتھمومن صلح من آبائھم وأزواجھم : البحر الرابع

  )١٦ (شكل
بخط النستعلیق جاء البحر الثاني بجوانب التركیبة الرخامیة في ھذا المستوي و

  : تنص كتاباتھ على اآلتي و
  .إن الذین : البحر األول 
  .آمنوا وعملوا الصالحات یھدیھم : البحر الثاني 

                                                             
... وھو أحد أبناء دمحم بك حمادي  ،كان رئیس المجلس المحلي بجرجا :ھمام بك دمحم حمادي  )١٢(

  .  ٢٤٧ص  ،٩ج ،الخطط التوفیقیة ،للمزید انظر على مبارك
  . ٧آیة رقم  ،سورة غافر ،كریمالقرآن ال )١٣(
  . ٨آیة رقم  ،سورة غافر ،كریمالقرآن ال )١٤(
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  )  ١٧ ( شكل . ربھم : البحر الثالث 
  )   ١٦ ( شكل  .)١٥(بایمانھم تجري من تحتھم األنھار: البحر الرابع 

الدور المشترك مع النصوص  أدتویالحظ أن الزخارف الھندسیة والنباتیة 
أن الجانبین األمامي والخلفي في ونجد الكتابیة في زخرفة ھذا المستوي من التركیبة 

بیة داخل خطوط مستقیمة التركیبة الرخامیة جاءت فیھ البحور الكتا ھذا المستوي من
من ھذا المستوي على الرخام وجاء البحر األول بالجوانب األربعة  بالتذھیب طلیت
فیما عدا  ،نباتیة أم ھندسیةأكانت من تنفیذ العناصر الزخرفیة سواء  یاالتركیبة خالمن 

في حین جاء البحر الثاني بجوانب  ،الكتاباتتحدید المساحة التي یتم فیھا تنفیذ 
ً منفذ – األول –التركیبة األربعة من ھذا المستوي  بھ العناصر الزخرفیة سواء  ا

ً عن الخطوط المستقیمة التي تحدد النص الكتابي  ،الھندسیة أو النباتیة فقد ففضال
وكلمة واحدة في الخلف  ،كلمتین من األمام تنفیذلوحظ في الجزء األمامي والخلفي 

في حین یشغل جانبي  ،في مساحة مربعة حددھا الفنان بخط رسم بھ مساحة مربعة
كل مربع یحتوي و ،بواقع مربع بكل جانب ،مربعان آخران ةالمربعه المساحة ھذ

كل رأس من ونفذ  ،رؤوسثمانیة ذات نجمة على داخلھا بوي ترسم دائرة تحعلى 
شكل ورقة نباتیة ثالثیة في حین یكتنف الدائرة من  على تھرؤوس النجمة في نھای

من أركان المربع المنفذة  االخارج أربع وریقات نباتیة جاءت كل ورقة تشغل ركن
ھذه العناصر الزخرفیة  طلیتقد و ،وقوامھا وریدة من خمس بتالت ،داخلھ الدائرة

  ) . ١٨ ،١٥ ( لوحات ،) ١٧ (شكل بالتذھیب
فنفذت  – األول –في ھذا المستوي أما عن الجانبین األیمن واألیسر للتركیبة 

 اب على الرخام مكونة بحوریھتذبال طلیت ،داخل خطوط مستقیمةالبحور الكتابیة 
في حین جاء البحر الثاني بجانبي  ؛بحر العلوي بالجانبینمستطیلة وذلك بالنسبة لل

في حین یشغل جانبي المستطیل ؛ بالتذھیبیشغل مساحة مستطیلة محددة التركیبة 
نجمة على داخلھا بوي تدائرة تح یحتوي كالھما علىن بواقع مربع بكل جانب امربع

شكل ورقة نباتیة  ھكل رأس من رؤوس النجمة في نھایت تخذاو ،ثمانیة الرؤوس
جاءت كل ورقة  ،في حین یكتنف الدائرة من الخارج أربع وریقات نباتیة ،ثالثیة

من أركان المربع المنفذة داخلھ الدائرة وقوامھا وریدة من خمس بتالت  اركنتشغل 
ً  لتذھیبھذه العناصر الزخرفیة باطلیت و   . )  ٢٠ ،١٧ ( لوحاتأیضا

وقد بقي  بأربع مزھریات رخامیةفي األركان األربعة  األول وینتھي المستوي
تستخدم لوضع ھذه المزھریات وربما كانت  ،ھا اآلخربعضوسقط  ،منھا بعض

 ،من التركیبة الثاني سالف الذكر المستويالمستوي  ویعلو ،على التركیبةالزھور 
 ،فكل مستوي أقل من السابق علیھ ،من حیث المساحة األولأقل من المستوي  ھوو

من التركیبة الرخامیة العناصر الزخرفیة التي جاءت  انيونفذ الفنان على المستوي الث
                                                             

  . ٩ رقم  آیة ،سورة یونس ،كریمالقرآن ال )١٥(
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٣٠٩ 

توزیع البحور خالل سواء من ، األولام لما نفذ بالمستوي شابھة في الشكل العتم
أو من حیث تدوین بحرین بكل  ،بیھذتبال طلیتأو تنفیذھا داخل خطوط  الكتابیة
وھو في العناصر الزخرفیة  ،ولكن ظھرت سمة اختالف بسیطة بھذا المستوي ؛جانب

حیث نفذ الفنان  ،التركیبةمن  –الثاني –المكتنفة للبحر الثاني بجانبي ھذا المستوي 
؛ بیھذتبال المطليحر الكتابي المستطیل مربعین بواقع مربع بكل جانب من الب

فة معماریة على شكل الورقة النباتیة اشر زخرفة قوامھاعلى كل مربع  واحتوي
فة اونفذ داخل الشر ،منشآت العصر العثمانيل متوجة ظھرت بكثرة الثالثیة والتي 

التي و رمحیةأوراق  وقوامھا ،مأل الفراغاألوراق النباتیة التي توخارجھا بعض 
 ،ب بشكل بارزیھذتنفذت جمیع العناصر الزخرفیة بالو ،اشتھر بھا العصر العثماني

ً خالن األمامي والخلفي من ھذا المستوي من التركبیة افي حین جاء الجانب من تنفیذ  یا
المطلیة وتحدیدھا بالخطوط المستقیمة العناصر الزخرفیة فیما عدا البحور الكتابیة 

من التركیبة فنفذت في  نيأما عن النصوص المدونة على المستوي الثا ،بالتذھیب
وقد جاء البحر األول العلوي  ،جوانب األربعةالبحرین كتابیین یشغالن كل جانب من 

یشتمل على البسملة وبعض اآلیات القرآنیة موزعة في أربعة  لجوانب األربعةبا
وتنص ھذه البحور على )١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٥ (لوحاتور كتابیة بخط النستعلیق بح

  :اآلتي 
  ﷽  :البحر األول 
  إن الذین قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكة  :البحر الثاني 
  )  ١٩ ( شكل . اال تخافوا وال تحزنوا  :البحر الثالث 
  ) ١٨( شكل .)١٦(وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق هللا العظیم :البحر الرابع 

تنص و ،بخط النستعلیق امنفذالبحر الثاني بھذا المستوي من التركیبة  وجاء
  :على اآلتيكتاباتھ 

  یا غفور  :البحر األول 
  ني لغفار لمن تاب وآمن إو :البحر الثاني 
  )  ١٩ ( شكل . یا رحیم  :البحر الثالث 
ً ثم اھتد :البحر الرابع    )  ١٨ ( شكل  .) ١٧( ىوعمل صالحا

في مقدمة التركیبة منظر ومن الملفت للنظر أنھ یعلو البحور الكتابیة السابقة 
ر ثنین من الحیوانات حول فروع نباتیة في حالة المواجھة وبالتدقیق والنظحیواني ال

ً التأثیر الساساني على الفن تبین أنھ حیوان النمس المصري  ونفذ ھذا المنظر حامال
 تتمیز بالتفرد في القطر المصرياإلسالمي وظھر ھنا على ھذه التركیبة لیجعلھا 

  ) . ٢٢ ،١٥ ،١٣ ( لوحات ،)٢٠( شكل
                                                             

  . ٣١آیة رقم  ،سورة فصلت ،كریمالقرآن ال )١٦(
  .  ٨٢آیة رقم  ،سورة طھ ،كریمالقرآن ال )١٧(
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وشغلت المساحة خارج الشاھدین األمامي والخلفي  ینشاھدبالتركیبة  وتنتھي
ً جاء ھذا  ،جوانبھا األربعةلوح رخامي یحیط بالتركیبة من ب ً زخرفیا ویأخذ شكال

ب یھذتبالطلیت  ،الجوانب األربعة للتركیبةاللوح یحمل عناصر زخرفیة متشابھة في 
فرع نباتي ملتف یشكل  عبارة عنمجموعة من الزخارف النباتیة وقوام زخرفتھا 

ل وثبت داخ ،شكل قلب یحوي داخلھ ورقة لوتس ونفذت ھذه الزخرفة بشكل مكرر
من  ستةالشاھد األمامي نفذت بو ،ھذا اللوح الرخامي الشاھدین األمامي والخلفي

تنص و ،) ١٤ ،١٣ ( لوحات ،)٢١(بخط النستعلیق شكل  البحور الكتابیة المتوازیة
  :على اآلتي

  ھو الحي الباقي : البحر األول 
  ھذا قبر األمیر المرحوم : البحر الثاني 
  دمحم ھمام : البحر الثالث 
  في  ىحمادي المتوف: البحر الرابع 

  ــــــــنة ھجریة ١٣٣٩ســــ.... : البحر الخامس 
  إلى روحھ الفاتحة : البحر السادس 

قوام زخرفتھ زخارف ف أما الشاھد الخلفي ،تشبھ العمامة وینتھي الشاھد بنھایة
ً من تدوین النصوص الكتابیة ،نباتیة مثلما في باقي الشواھد الخلفیة  ،وجاء خالیا

ة بھا نوع من ویالحظ أن جوانب المستویات المختلفة لھذه التراكیب الثالث السابق
  . )  ٢٢ ( شكلالتضلیع 
 ً بعرض ثالثة تراكیب رخامیة مجتمعة  قامت الدراسة: الدراسة التحلیلیة : ثانیا

عرض شامل في مدفن واحد یغلب علیھا الثراء الفني والزخرفي وسنتناول فیما یلي 
على وذلك  كیفیة تنفیذ ھذه التراكیب وتحلیل ما نفذ علیھا من عناصر زخرفیةیتناول 

  :النحو التالي 
  : الشكل العام لتراكیب القبور وطرزھا 

أن التراكیب محل الدراسة تتألف من  لوصفیة السابقةلوحظ من خالل الدراسة ا
  : ھما طرازین مختلفین 
وتجسدت في تركیبتین من  ،ھو تراكیب ذات مستوي واحد :الطراز األول

 ،م١٩٠٤/ ھـ ١٣٢٢أحمد بك دمحم حماديتركیبة : وھما ،التراكیب محل الدراسة
وقد ظھر ھذا الطراز بمدینة القاھرة من  ،م١٩١١/ ھـ١٣٢٩وتركیبة دمحم بك حمادي

  .)١٨(طویلة من الزمنفترة ل ھقبل العصر العثماني واستمر خالل
                                                             

منھا على سبیل المثال تركیبة إسماعیل  ،تمثل ھذا الطراز بمدینة القاھرة العدید من التراكیب )١٨(
/ ھـ ١٢٢٠وتركیبة خدیجة ھانم وأحمد بك ابنا أحمد طوسون  ،م١٧٩٠/ھـ١٢٠٥بك الكبیر 

وآخر التراكیب التي تتبع  ،وغیرھما من التراكیب التي تمثل ھذا الطراز بمدینة القاھرة ،م١٨٠٥
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في التراكیب محل وظھر ھذا النوع  ،التراكیب ذات المستویین ھتمثلف :الطراز الثاني
وقد ظھر ھذا  ،م١٩٢١/ ھـ ١٣٣٩بك دمحم حمادي ھمام جسدتھ تركیبة حیث الدراسة 

خالل فترة العصر  نماذج التراكیبالعدید من  علىالطراز بمدینة القاھرة من قبل 
  .)١٩(نھایة القرن التاسع عشر المیالديالعثماني وحتي 

  : المادة الخام المستخدمة في صناعة التراكیب
موضوع الدراسة أن المادة الخام المستخدمة  الثالثالتراكیب یالحظ من خالل 
 ً  تبین أنھالمختصین بعض وبالنظر والتدقیق وسؤال  ،الرخامھي في صناعتھا جمیعا

ألن ؛ من الرخام المصري المستجلب من البیئة المحلیة ولیس الرخام المستورد 
ً من ھذا النوع المستخدم ً ولمعانا كن وجود وتقتصر أما ،الرخام المستورد أكثر بریقا

الرخام في مصر على الصحراء الشرقیة فیوجد بجبل الدیب قرب ساحل البحر 
وبجبل زعفران  ،وشرق إسنا في ثلثي الطریق بین النیل والبحر األحمر ،األحمر

كتشف بوادي او ،ووادي عطا هللا ،اء الشرقیةبالبرامیة بوسط الصحر ووادي الدغیم
ألوان الرخام المصري ما بین  وتعددت ،حیمور والعالقي جنوب شرق أسوان

  . )٢٠(والوردي ،والبرتقالي ،واألسود ،األبیض
ً  ،عظم قدر المستخدم لھوویعد الرخام من المواد الخام التي تشیر إلى الثراء  نظرا

ولذلك كثر استخدام ھذه المادة في  ،الرخام وارتفاع سعرهلما ھو معروف عن ندرة 
ة دون غیرھم على مر عمائر الملوك واألمراء والطبقات الحاكمة وكبار رجال الدول

كسیت بھ إذ  ،في العصرین المملوكي والعثماني في مصر ةالعصور خاص
المعمار  أبدع كل منو ،األرضیات وبلطت بھ الجدران ونفذت بھ العقود المسننة

ً  )٢١(مھ بألوانھ المختلفة فیما یعرف بأسلوب األبلق والمشھروالفنان في استخدا وفضال
عن ذلك كثر استخدامھ في األسبلة والشاذروانات واألحواض واألزیار والكلجات 

                                                                                                                                                           
وتركیبة حسین أغا  ،م١٩٠٠ /ھـ١٣١٨ھذا الطراز تركیبة األمیرة فاضلة بنت عثمان فاضل 

 ٤٢ص ،تراكیب القبور بمدینة القاھرة ،عاطف سعد دمحمللمزید انظر ... م ١٩٠٠/ھـ ١٣١٩شرارة 
  . ٣٢٨ص  ،١١٥ –
مثلت ھذا الطراز بمدینة القاھرة العدید من التراكیب خالل فترة العصر العثماني حتى نھایة  )١٩(

 ،م١٨١٥/ ھـ١٢٣١المثال تركیبة األمیر مصطفي بكالقرن التاسع عشر المیالدي منھا على سبیل 
وآخر نماذج مثلت ھذا الطراز بمدینة القاھرة تركیبة  ،م١٨١٥/ھـ١٢٣١وتركیبة أحمد طوسون باشا

عاطف للمزید انظر ... م ١٩٠٠/ھـ١٣١٩وتركیبة عزیزة ھانم یكن ،م١٨٩٩/ھـ١٣١٧الست زالل 
  . ٢٧١ – ١١٧ص ،تراكیب القبور بمدینة القاھرة ،سعد دمحم

تراكیب القبور بمدینة  ،وانظر عاطف سعد دمحم ،١٦ص ،المواد والصناعات ،ألفرید لوكاس )٢٠(
  .  ٣٢٣ – ٣٢٢ص  ،القاھرة

ً تكوینات : األبلق والمشھر )٢١( فاألبلق أن یقوم المعمار باستخدام الرخام األسود مع األبیض مكونا
ً نفس الزخارف  ،زخرفیة مختلفة   .أما المشھر فیقوم باستخدام الرخام األحمر مع األبیض مكونا
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واستخدم الرخام بكثرة في صناعة تراكیب القبور ، )٢٢(وتراكیب القبور والقناطر 
فجاءت غالبیة  ،م١٩/ ھـ ١٣بمدینة القاھرة خالل فترة العصر العثماني والقرن 

ولم یتوقف األمر على استخدام الرخام في القاھرة ، )٢٣(التراكیب مصنوعة من الرخام
في األقالیم  فشاھدناه؛ ولكن استخدم كذلك فقط في تراكیب القبور في العصر العثماني 

في الصعید فنفذ بھ شاھد قبر  قد استخدم في تنفیذ شواھد القبورقبل العصر العثماني ف
ویرجع تاریخھ )٢٦(بمحافظة المنیا)٢٥(بمدینة ملوي)٢٤(بنت دمحم بضریح العسقالني حسنا

ً شاھد قبر عبدهللا التكرور بمدینة البھنسا  ،م٩/ ھـ٣إلى منتصف ق ونفذ بالرخام أیضا
كما حوت مقبرة األمیر مصطفي أودة باشي بمدینة  ،م١٢٧٥/ ھـ٦٧٤ویرجع تاریخھ 

/ ھـ١١٤٨ أربعة شواھد من الرخام ترجع لتاریخ)٢٧(بمحافظة أسیوطمنفلوط 
كما تم  ،، وغیرھا من األمثلة الكثیرة بصعید مصر في تلك الفترة)٢٨(م١٧٣٥

المدلوالت بعض لك ذ یعطيو ،في التراكیب محل الدراسة بمحافظة سوھاج استخدامھ
فترات لما كان تقلید األمراء والحكام الذین حكموا الصعید في ھذه الالتي تشیر إلى 

ً على  ،موجود في العاصمة كما أنھ استخدم في تراكیب بعض العائالت العریقة بعیدا
یزت بھ بعض العائالت الثراء المادي الذي تمالطبقات الحاكمة وربما ذلك یشیر إلى 

بالقاھرة كعاصمة في تلك الذي جعلھم یقلدون ما كان ینفذ  األمرمصر صعید في 
  . الفترة

                                                             
  . ١٩٥ص  ،المدخل ،حسن الباشا )(٢٢
  . ٣٢٥ص  ،القاھرة ةتراكیب القبور بمدین ،عاطف سعد دمحم )(٢٣

ألحق ھذا الضریح بمسجد العسقالني وحمل المسجد اسم الضریح كما أطلق  :ضریح العسقالني ٢٤)(
.... علیھ أھالي المنطقة وال یوجد بالضریح إال شاھد قبر باسم حسنا بنت دمحم بن موسي الملكي 

  .  ٢٣٠ – ٢٢٣ص  ،اآلثار المعماریة بمحافظة المنیا ،للمزید انظر رجب عبد السالم
قصب السكر وكان الجانب الغربي من النیل وأرضھا معروفة بزراعة تقع ھذه المدینة ب: ملوي )٢٥(

عتصاره وبلغت ھذه الزراعة في فترة الناصر دمحم بن قالوون ألف وخمسمائة بھا عدة أحجار لال
  . ٢٠٤ص  ،المواعظ واالعتبار ،للمزید انظر المقریزي... فدان من القصب 

وھي اآلن ناحیة  ،وأسیوط وھي بصعید مصرتقع بین محافظتي بني سویف : محافظة المنیا  )٢٦(
بني حسن قبالة أبو قرقاص وتشتھر بصناعاتھا التقلیدیة المحلیة وبزراعة قصب السكر واستخراج 

 ،وانظر یحیى شامي ،١٩٧ص ،القاموس الجغرافي ،دمحم رمزي: السكر وتكریره للمزید انظر
  .    ٢٠٩ص  ،موسوعة المدن العربیة

لة وقال الحسن وھي مدینة جلی ،مدینة في غرب النیل من نواحي صعید مصر: محافظة أسیوط )٢٧(
أسیوط من عمل مصر وبھا مناسج األرمن والدیبقي المثلث وسائر أنواع :بن إبراھیم المصري

السكر ال یخلوا منھ بلد إسالمي وال جاھلي وبھا السفر جل تزید في كثرتھ على كل بلد وبھا یعمل 
  . ١٩٤ -١٩٣للمزید انظر یاقوت الحموي، معجم البلدان،ص... ر الدنیا األفیون ویحمل إلى سائ

ص   ،النقوش الكتابیة الباقیة على اآلثار بمنطقة مصر الوسطي: للمزید انظر عاطف سعد دمحم )٢٨(
٧٩ - ٣١  .  
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٣١٣ 

  : الطرق الصناعیة للتراكیب
بسؤال المختصین من أھل الصنعة بمدینة القاھرة عن طرق تنفیذ مثل ھذه 

یتم استجالب الرخام من المحاجر التراكیب وشغلھا بالعناصر الزخرفیة ذكر أنھ 
مختلفة األحجام وتشكل ھذه األلواح جوانب التركیبة ثم یقطع إلى ألواح  ،الخاصة بھ

وعبارات دعائیة واسم  ،ثم یأتي الخطاط ویقوم بكتابة النصوص من آیات قرآنیة
والبد للخطاط أن  ،صاحب التركیبة وألقابھ وغیرھا من نصوص على ھذه األلواح

ھذا  یكون على درایة بالرسوم الھندسیة والزخارف النباتیة التي سوف توزع على
ً  ،اللوح ً أو دائریا ً أو مربعا ویتم  ،ألن ذلك یحدد شكل النقش المنفذ سواء كان مستطیال

وفي بعض الورش  ،التحدید بالفحم أو أي لون مغایر للون المادة الخام الرخامیة
وھي عبارة عن ورق من  ،تستخدم ماكیتات مكررة على أغلب التراكیب المصنعة

یصنعھا دنیة المفرغة المنفذ علیھا الكتابة والزخارف الكلك المقوي أو األلواح المع
وتأتي بعد ذلك مرحلة  ،الصانع في كل مرة ثم یحدد الرسم المطلوب بالطریقة السابقة

النقش على التراكیب باستخدام القطاطیع والمسامیر المختلفة السمك حسب النقش 
وشاھد القبر الخاص وبعد االنتھاء من تنفیذ النقوش على جوانب التركیبة  ،المنفذ

بالمتوفي تنقل التركیبة بأجزائھا المختلفة فرادي دون تركیب في الورشة إلى المدفن 
ومن الجدیر بالذكر اإلشارة إلى أنھ أثناء صناعة التركیبة في  ،المراد وضعھا فیھ

جدران قلیلة  ةالورشة كان یتم بناء البدن الذي توضع علیھ التركیبة وذلك ببناء أربع
فإن المستوي  ،وعندما تتعدد مستویات التركیبة ،فاع ھذا في المستوي األولاالرت

 ،ً ویعتمد في تشكیل ألواحھ الخارجیة على القوائم الجانبیة المثبتة العلوي یكون فارغا
شواھد  ویتم تثبیت األلواح الرخامیة بالمون الحدیثة ثم تثبت علیھا ،بالمستوي السفلي

األلواح الرخامیة لمعالجة العیوب الناتجة من عملیة ، ثم تجلي القبور األمامیة والخلفیة
  .)٢٩(الصناعة ولمساواة األركان نتیجة اللتقاء الجوانب

  :العناصر الزخرفیة 
زخرت التراكیب الرخامیة الثالثة محل الدراسة بالعدید من العناصر الزخرفیة 

بشكل واضح بأنواعھ المختلفة وخط النستعلیق فظھرت النصوص الكتابیة بخط الثلث 
كما شاركت األفرع النباتیة وعناصرھا في  ،على ھذه التراكیب بمستویاتھا المختلفة

لعبت و ،ات فنیة من ھذه التراكیبملئ الفراغ حول النصوص الكتابیة وخلق لوح
ً التقسیمات الھندسیة  ً أیضا ً مھمدورا أو  ،النصوصعلیھا  التي دونفي تحدید األماكن  ا

فقد لوحظ ولم یتوقف األمر على ذلك  ،األماكن التي تسیر فیھا التفریعات النباتیة
استخدام بعض الوحدات الھندسیة تلعب الدور الزخرفي على ھذه التراكیب الرخامیة 

  : لھذه العناصر الزخرفیة  عرض وفیما یلي ،بالصعید

                                                             
  .  ٣٣٠ – ٣٢٩ص  ،تراكیب القبور بمدینة القاھرة ،عاطف سعد دمحم)٢٩(
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٣١٤ 

  :الكتابیة  النقوش
وقد تنوعت ھذه  ،وخط النستعلیق ،الثلثدونت نصوص ھذه التراكیب بخط 

وسنة  ،نفذ الفنان النصوص التعریفیة باسم المتوفيحیث  ،النصوص في مضامینھا
ونفذ في جوانب المستویات المختلفة  ،وألقابھ على الشاھد األمامي بكل تركیبة ،الوفاة

هللا وبعض من أسماء  ،الجاللة من اسمأو عبارات دینیة  ،للتراكیب آیات قرآنیة
  ." صلي هللا علیھ وسلم"واسم الرسول دمحم  ،الحسني

  :خــط الثـلـث 
كما جاء  كتابیة على التراكیب محل الدراسةدون بھذا الخط مجموعة النصوص ال

 ،م١٩٠٤/ ھـ١٣٢٢بالبحر األول بالجوانب األربعة من تركیبة أحمد بك دمحم حمادي
 ،٤ ،٣ ،٢( لوحة ،)٩ ،١،٢،٤( شكلوكتابات الشاھد األمامي بنفس التركیبة السابقة 

دمحم بك حمادي كما نفذت بھ كتابات البحر الثاني بالجوانب األربعة من تركیبة  ،)٥،٦
نفذت بعض النصوص و ،)٧،٩،١٠،١١( لوحات ،)١٢( شكلم ١٩١١/ھـ١٣٢٩

أحمد بك دمحم كتابات البحر الثاني بالجوانب األربعة من تركیبة مثل خط الثلث الجلي ب
  . )٦ ،٥ ،٤ ،٣( لوحات ،)٥ ،٤ ،٣(شكل م١٩٠٤/ ھـ ١٣٢٢حمادي 

وقد سمي خط الثلث بھذا االسم ألنھ یكتب بقلم یبرى رأسھ بعرض یساوي ثلث 
، وقلم الثلث مقدر بثمان شعرات من شعر )٣٠(عرض القلم الذي یكتب بھ الخط الجلیل

ابن مقلة ن إ، ویقال )٣٢(، وأول من وضع قواعد الثلث الوزیر ابن مقلة)٣١(البرزون
أخذ عن إسحاق  ،مسبوق بھ فقد سبقھ إبراھیم الشحري في ذلك وكان أخط أھل دھره

ً أخف منھ سماه قلم الثلثا ، ویعتبر خط الثلث )٣٣(بن حماد الكاتب واخترع منھ قلما
من أروع الخطوط وأكملھا وھو أكثر صعوبة من الخطوط العربیة األخرى من حیث 

قریة الخطاط في حسن تطبیق القاعدة مع جمال القواعد والحبكة وفیھ تتجلى عب
فأغلب  ،وعرف في معظم المراجع الحدیثة بأسماء مخالفة لواقعة، )٣٤(التركیب

فمنھم من سماه  ،الدارسین دعاه خط النسخ حتى نسب ھذا االسم إلى العھود المختلفة

                                                             
  .١١٧ص ،موسوعة الخطوط العربیة ،معروف زریق )٣٠(
  .  ٤٦٥ص ،٢ج ،صبح األعشى ،القلقشندي )٣١(
ً للخلیفة المقتدر با ثم القاھر با  ،ھو الوزیر أبو على دمحم بن مقلة ،الوزیر بن مقلة )٣٢( كان وزیرا

في ثم الراضي با ثم وشي بھ فقطع الخلیفة الراضي با یده الیمنى ثم قطع لسانھ وسجن ومات 
  . ٤، ص معجم مصطلحات الخط العربي ،للمزید انظر عفیف البھنسي... سجنھ 

 . ١٣٠ص  ،الخط والكتابة ،یحیى وھیب الجبوري٣٣) (
  .١١٧ص ،موسوعة الخطوط العربیة ،معروف زریق )٣٤(
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٣١٥ 

وأطلق علیھ البعض اآلخر اسم النسخ  ،ومنھم من دعاه النسخ األیوبي ،النسخ األتابكي
الكتابة المرسلة، والكتابة : أسالیب للكتابة بخط الثلث  ة، وھناك ثالث)٣٥(المملوكي

المدمجة، والكتابة المركبة، وظھر ھذا النوع من الخطوط على العدید من التحف 
الخشبیة بصعید مصر في فترة العصر العثماني وحتى نھایة القرن التاسع عشر 

 ،أو على المقاصیر ،أو على األعتاب الخشبیة ،سواء أكان ذلك على المنابر ،یالديالم
  .)٣٦(أو على األبواب الخشبیة 

  : خط النستعلیق 
فنفذت  ،دون بھذا الخط مجموعة النصوص الكتابیة على التراكیب محل الدراسة

حمادي دمحم بك األول بالجوانب األربعة بتركیبة بھ الكتابات الخاصة بالبحر 
د كما نفذت بھ كتابات الشاھ ،)١١ ،٩،١٠( لوحات ،)١٠(شكل م١٩١١/ھـ١٣٢٩

ً  ،)٨( لوحة ،)١٣( شكل األمامي بنفس التركیبة السابقة ونفذت بخط النستعلیق أیضا
 شكل م ١٩٢١/ ھـ١٣٣٩بك حمادي  ھمامجمیع النصوص المدونة على تركیبة 

  .) ١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ (لوحات  ،) ٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦(
ولقد كان النتشار اإلسالم في فارس أثر كبیر فیھا فعلي الرغم من تعصب الفرس 

، ولقد تفرع ھذا الخط من الخط )٣٧(لقومیتھم فقد استبدلوا بخطھم القومي الخط العربي
ن الفرس أدخلوا على خط النسخ إذ إ ،)٣٨(النسخ مثلھ مثل العدید من أنواع الخطوط 

حیث جمع ھذا الخط بین خطي النسخ  ،)٣٩(وأشكاال زائدة میزتھ عن أصلھرسوما 
ویمتاز بخفة ولطف ال یبدوان في خط التعلیق وھذا الخط أطوع في ید  ،)٤٠(والتعلیق

، وھو خط جمیل بھي المنظر والحقیقة أن )٤١(الكاتب من خط التعلیق وأسلس قیادا 
 ً ویطلق الفرس على ھذا النوع  من ال یتقنھ من خطاطي الفرس ال یعد عندھم خطاطا

من الخطوط اسم الخط الفارسي العاده وھو المعروف عندنا وفي بالد العجم 
وأفغانستان باسم النستعلیق وأول من وضع قواعد ھذا الخط ھو األستاذ میر علي 

                                                             
 . ١٥٨ص  ،اآلثار الرخامیة في الموصل ،حمد القاسم الحاج عبد هللاأ )٣٥(
  . ٢٩٥ص  ،الخشب بالعمائر اإلسالمیة الدینیة بصعید مصرأشغال  ،وائل بكري رشیدي )٣٦(
  .٣٤ص ،الكتابات األثریة على المعادن ،شبل إبراھیم عبید )٣٧(

  .٢٢٦ص ،المدخل ،حسن الباشا )(٣٨
  .١٨٣ص ،تطور الكتابة الخطیة ،محمود عباس حموده )٣٩(
  . ٢٩٦٧ص ،المعجم الفارسي ،إبراھیم الدسوقي شتا) ٤٠(
  .٨٣ص ،الخطاطة ،الداليعبد العزیز  )٤١(
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٣١٦ 

ثم أتي بعده من زاده في  ،)م ١٥١٤/ھـ٩١٩(المتوفى سنة  )٤٢(سلطان التبریزي
الدین الشیرازي المعروف بالعجمي واألستاذ سلطان علي  تحسینھ كاألستاذ عماد

، ومازال خطاطوا الفرس والترك وغیرھم)٤٣(المشھدي واألستاذ میر علي الھروي
یدخلون على ھذا الخط من التحسینات حتى أصبح كما ھو اآلن في غایة الجمال 

وھو خط یخضع للتوازن والجمال وعلى الكاتب التصرف الحسن في  ،)٤٤(والحسن
رسم الحروف في الكلمات بارتفاع ومدات واتزان بالقدر الذي یزید في جمال ھیئتھ 

فھو عروس الخطوط ویقول  ،)٤٥(العامة في السطر فتنظم في الشكل كانتظام الجواھر
ھذا زین ھذا الخط أكبر أصحاب المعرفة أنھ من أظھر الفنون الجمیلة في إیران ول

بمنطقة وإنھ لیس بالجدید تنفیذ النصوص الكتابیة  ،)٤٦(المكتبات والمتاحف في العالم 
بھذا الخط  فقد ظھر واستخدم بكثرة على التحف الخشبیة بالصعید في فترة  الصعید

  .)٤٧(العصر العثماني حتى نھایة القرن التاسع عشر المیالدي
  :التراكیب األلقاب الواردة على 

على وت النصوص الكتابیة المدونة على تراكیب القبور موضوع الدراسة تحالقد 
ومنھا ما یصف حالة صاحب  ،"ك وب ،األمیر"منھا الوظیفي مثل  ،ابالعدید من األلق

  :وفیما یلي تفصیل لھذه األلقاب  ،"والمرحوم ،والمتوفي ،الصالح" التركیبة مثل
  :األمیر 

اثنین من التراكیب موضوع الدراسة فدون على الشاھد  ورد ھذا اللقب على
ودون على الشاھد  ،م١٩٠٤/ ھـ ١٣٢٢األمامي بتركیبة أحمد بك دمحم حمادي 

وذكر عاطف سعد في  ،م١٩٢١/ ھـ١٣٣٩بك دمحم حمادي  ھماماألمامي بتركیبة 
دراستھ لشواھد القبور بمدینة القاھرة في العصر العثماني أن ھذا اللقب أطلق على 

                                                             
م یسبقھ  )٤٢( ھ لوضع خط ل ا أن یوفق الى یوم ب من هللا تع حیث یذكر أن السبب في اختراعھ أنھ طل

وع من  ى ن ان إل ھ أمره أن ینظر بإمع ب رضي هللا عن أحد إلیھ فرأى في منامھ أن علي بن أبي طال
د ذي یری د ال ي  الطیور وھو البط فیأخذ من صورة شكلھ قواعد الخط الجدی ر عل رازه فأستنبط می إب

دوین  ة من ت بط خط النستعلیق ووضع كل حرف بصورة الئق سلطان التبریزي من جمیع أجزاء ال
ر وتصغیر د وقرب وتكبی ھ وبع ظ ودق ھ ...وتقویر وتحدیب وبسط ومد وطول وعرض وغل خ وإن ال

ل  ن الجمی ذا الف ي ھ وزي سالم عف –في الحقیقة كان وحید دھره وفرید عصره ف يانظر ف الخط  ،یف
  .    ١٠ص  ،الجزء األول ،الفارسي

  . ١٠٤ص ،تاریخ الخط العربي ،دمحم طاھر بن عبد القادر الكردي )٤٣(
  . ١٠٥تاریخ الخط العربي، ص ،دمحم طاھر بن عبد القادر الكردي )٤٤(
  . ١٨٣ص  ،تطور الكتابة الخطیة ،محمود عباس حموده )٤٥(
  .  ١٠ص  ،...الخط الفارسي  ،فوزي سالم عفیفي )٤٦(
  ٣٠٦–٣٠٣ص ،أشغال الخشب بالعمائر اإلسالمیة الدینیة بصعید مصر ،وائل بكري رشیدي )٤٧(
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٣١٧ 

حیث ورد  ،أطلق على دمحم على نفسھكما  ،العدید من الشخصیات في عصر دمحم على
وأطلق على طوسون باشا  ،م١٨١٠/ ھـ١٢٢٥لھ بنص شاھد قبر ابنھ جعفر بك 

كما أطلق على إسماعیل باشا بشاھد  ،م١٨٠٥/ ھـ١٢٢٠م بشاھد قبر ابنتھ خدیجة ھان
  .) ٤٨(م١٨١٥/ ھـ ١٢٣١قبر ابنھ عمر بیك 

واألمیر  ،واألمیر في اللغة الملك لنفاذ أمره بین اإلمارة واألمارة والجمع أمراء
وھو من ألقاب الوظائف الذي  ،، وقیل ھو في اللغة ذو األمر والتسلط)٤٩(ذو األمر 

، وقد استعمل كلقب دال على )٥٠(نذ عصر الدولة األمویة استخدم كلقب فخري م
كما تشیر إلى ذلك أقدم النقوش  ،الوظیفة لوالة األمصار التابعة للخالفة اإلسالمیة

على إحدي قناطر  ،م٦٨٨/ ھـ٦٩المعروفة فأطلق على عبد العزیز بن مروان سنة 
وعلى خزیمة بن  ،الموازین صنجوأطلق على قره بن شریك على بعض  ،الفسطاط

وعلى أحمد بن طولون  ،م٧٨٦/ھـ١٧٠ازم في عصر الھادي في سكة بتاریخ سنة خ
أطلق على غیرھم ممن كما  ،م٨٧٨/ ھـ٢٦٥في النص التأسیسي بجامعھ بتاریخ 

ً  -األمیر واستخدم لقب  ،تولوا أمور البالد في عصر الدولة  "الوالي"بمعني –أیضا
ً على الشام ا فأطلق على أنوشتكین ،الفاطمیة   . )٥١(لدزبري حین كان والیا

ً باالسم ةالتراكیب الثالثورد ھذا اللقب على  :بك  فجاء على  ،محل الدراسة ملحقا
وعلى الثالثة  ،"دمحم بك " بصیغةوعلى الثانیة  ،"أحمد بك" بصیغةالتركیبة األولي 

في القرن  أطلق ھذا اللقب على أمراء أذربیجان ودیار بكركما  ،"بك  ھمام" بصیغة
وھو لفظ تركي بمعني الكبیر وأصلھ مقصور  ،وكان بمعني الملك ،التاسع الھجري

فقد ورد في : كلقب كان یلحق باالسم " بك"ویالحظ أن استعمال  ،من بیوك أي كبیر
كما ورد في نقشین  ،في الجامع الكبیر بحلب ،م١٠٩٠/ ھـ٤٨٣نص إنشاء بتاریخ 

  .) ٥٢(بضریح جھل دختران في الدامغان
كما ھو مدون على شاھد  ،ورد ھذا اللقب كصفة لألمیر أحمد بك دمحم حمادي:الصالح 

وقد كان یطلق ھذا اللقب كصفة ألھل الصالح من  ،م١٩٠٤/ھـ١٣٢٢بتاریخ ھتركیبت
فأطلق على ذي النون ابن إبراھیم المصري في نص  ،رجال العلم والدین وغیرھم

ً  –كما أطلق  ،من الفسطاط م  ٨٥٩/ ھـ٢٤٥جنائزي بتاریخ  على إبراھیم بن  -أیضا
على شاھد من شواھد م١١٧٧/ ھـ ٥٧٣عبد هللا بن رزق هللا في نص جنائزي بتاریخ 

وقد عرف ھذا اللقب كنعت خاص لبعض  ،القبور بمتحف الفن اإلسالمي بالقاھرة
 – ٥٤٩(بدین هللا  بھ طالئع بن رزیك في عصر الفائز الملوك وكان أول من تلقب

                                                             
 . ٤٢٣ص  ،تراكیب القبور بمدینة القاھرة ،عاطف سعد دمحم )٤٨(
  . ١٢٨ – ١٢٦ص  ،١ج ،لسان العرب ،ابن منظور )٤٩(
  . ١٨٢ – ١٧٩ص  ،األلقاب اإلسالمیة ،حسن الباشا )٥٠(
  . ١٨٢ – ١٨٠ص  ،األلقاب اإلسالمیة ،حسن الباشا )٥١(
  . ٢٢٥ص  ،األلقاب اإلسالمیة ،حسن الباشا )٥٢(
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ثم الصالح  ،كما لقب بھ الصالح إسماعیل بن نور الدین ،)م ١١٦٠ - ١١٥٤/ھـ٥٥٥
ونعت بھ  ،) م١٢٣٨ -١٢١٨/ھـ ٦٣٥ -٥٧٦(أیوب بن الكامل بن العادل بن أیوب 

ً المنصور حاجي بن األشرف شعبان في والیتھ األولى ھـ ٧٨٣ - ٧٧٧(  أیضا
  . )٥٣()م١٣٨١ – ١٣٧٦/

  :المتوفي 
مرتین على شواھد اثنین من التراكیب محل الدراسة فقد ورد ورد ھذا اللقب 

باإلضافة إلى وجوده على  ،م١٩٠٤/ھـ١٣٢٢بشاھد تركیبة أحمد بك دمحم حمادي
وقد ظھر ھذا اللقب في  ،م١٩٢١/ھـ١٣٣٩بك دمحم حمادي ھمامشاھد تركیبة 

ً للخدیوي توفیق على شاھد قبره  ،القاھرةقبور موضعین بشواھد  بتاریخ فجاء لقبا
لجشم نرجس بنصوص تركیبتھا " المتوفیة"وجاء بصیغة التأنیث  ،م١٨٩١/ھـ١٣٠٩
ً وتوفاه إلیھ إذا قبضالوتوفي ف ،المنیة أو الموت:الوفاةو ،)٥٤(م ١٨٩٥/ھـ١٣١٣  نا

  .)٥٥(نفسھ
  : المرحوم 

التراكیب الثالثة محل الدراسة وذلك على الشاھد األمامي ورد ھذا اللقب على 
دون كما  ،م١٩٠٤/ ھـ١٣٢٢فدون على تركیبة أحمد بك دمحم حمادي  ،لكل تركیبة

 ھمامتركیبة  إلى جانب تدووینھ على ،م١٩١١/ ھـ١٣٢٩على تركیبة دمحم بك حمادي 
بشكل كبیر على نقوش  ھذا اللقبظھر  وقد ،م١٩٢١/ ھـ١٣٣٩بك دمحم حمادي 

ً ل ،تراكیب القبور وذكر عاطف سعد في دراستھ  ،لحالة صاحب الشاھد ترجمتھنظرا
لشواھد القبور بمدینة القاھرة في العصر العثماني أن ھذا اللقب ظھر على غالبیة 

حیث أطلق  ،منذ العصر المملوكيعرف ھذا اللقب في مدینة القاھرة ، و)٥٦(الشواھد
/ ھـ ٧١٨دمحم بالقلعة  ن وذلك بنص التأسیس بمسجد الناصرعلى السلطان قالوو

، كما أطلق على والد السلطان شعبان بنص تأسیس مدرسة أم السلطان )٥٧(م١٣١٨
، كما عرف ھذا اللقب بالنصوص التأسیسیة على العمائر )٥٨(م١٣٦٨/ ھـ٧٧٠شعبان

ً لوالد جمال الدین الذھبي ناصر الدین وذلك بالنص  العثمانیة بمدینة القاھرة فورد لقبا

                                                             
  . ٣٧٧ص  ،األلقاب اإلسالمیة ،حسن الباشا )٥٣(
  .  ٤٥٢ص  ،تراكیب القبور بمدینة القاھرة ،عاطف سعد دمحم )٥٤(
  . ٤٨٨٦ص  ،)ي .ف.و( ، المادة ٦ج  ،لسان العرب ،ابن منظور )٥٥(
 . ٤٥٤ص  ،شواھد القبور بمدینة القاھرة ،عاطف سعد دمحم )٥٦(
 . ١٣٨ص  ،٣ج ،مساجد مصر ،سعاد ماھر )٥٧(
  . ٢١٣ص  ،النصوص التأسیسیة على العمائر الدینیة المملوكیة ،عادل شریف عالم )٥٨(
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، وأتي ھذا اللقب من )٥٩(م١٦٣٧/ ھـ ١٠٤٧التأسیسي بوكالة جمال الدین الذھبي 
، ومن ھذه المعاني )٦٠(واسترحمھ أي سألھ الرحمة ،الرحمة وھي الرقة والتعطف

استخدم الكاتب المسلم ھذه الكلمة كلقب یطلقھ على من توفي من أموات سابقة الذكر 
ً لھ الرحمة من هللا عز وجل    . المسلمین متمنیا

  :الزخارف النباتیة 
ً إلى جنب مع لعبت الزخارف النباتیة الدور الرئیسي  الزخارف الكتابیة في جنبا

 الفراغات حول شاھدناھا بكثرة تمألحیث  ،زخرفة التراكیب الرخامیة محل الدراسة
بتنفیذ الفنان  قامف ،تثري األلواح الرخامیة وتزیدھا بھاًء وزینةلالبحور الكتابیة 

سواء على التراكیب  ،عروفة في العصر العثمانيمجموعة من الزخارف النباتیة الم
واألفرع النباتیة  ،وأنصافھا فظھرت أوراق األكانتس ،أو غیرھا من فنون ذلك العصر

الورقة األوراق النباتیة ومنھا ظھرت كما  ،تخرج منھا الوریدات متعددة البتالتالتى 
 ورظھ باإلضافة إلى ،ونفذت الوریدات الرباعیة ،والثالثیة ،والثنائیة ،األحادیة
  .تخرج منھا الفروع النباتیةالتى  اتونفذت أشكال المزھری ،الخماسیة الوریدة

الفنیة ولم یتوقف األمر على ذلك بل ظھرت بھذه التراكیب بعض القطع 
وتحلت ھذه  ،كأشكال المزھریات الرخامیة التي كانت توضع بھا األزھار ،التطبیقیة

وھذه المزھریات استخدمھا الفنان وقام  ،خارجالمزھریات بزخارف مضلعة من ال
برسمھا بنفس الشكل على األلواح الرخامیة بھذه التراكیب وفیما یلي استعراض 

  :لنباتیة المزینة لھذه التراكیب للزخارف ا
  : أوراق األكانتس 

وتركیبة دمحم  ،م١٩٠٤/ـھ١٣٢٢ظھرت أوراق األكانتس بتركیبة أحمد بك حمادي
كما ظھرت أنصاف ورقة األكانتس بتركیبة أحمد بك  ،م١٩١١/ھـ١٣٢٩بك حمادي

ظھرت األفرع النباتیة تخرج منھا البتالت األحادیة و ،م١٩٠٤/ھـ١٣٢٢حمادي
وتركیبة دمحم بك حمادي  ،م١٩٠٤/ھـ١٣٢٢بتركیبة أحمد بك حمادي

ً عن ظھور ،م١٩١١/ھـ١٣٢٩ بالتراكیب  ،والثالثیة ،الوریدات الثنائیة ھذا فضال
ظھرت الوریدات الرباعیة بتركیبة أحمد بك حمادي و ،محل الدراسة الثالث
 إلى جانب ظھور ،م١٩١١/ھـ١٣٢٩وتركیبة دمحم بك حمادي ،م١٩٠٤/ ھـ١٣٢٢

ظھرت كما  ،م١٩٢١/ ھـ١٣٣٩بك حمادي  ھمامبتركیبة  خماسیة البتالتالوریدات 
أحمد بك حمادي بتركیبة وذلك  ،تخرج منھا الفروع النباتیةكزخرفة وحدة المزھریة 

  .م ١٩٠٤/ ھـ ١٣٢٢

                                                             
  . ٨٨ص  ،الوكاالت والبیوت اإلسالمیة ،رفعت موسى دمحم )٥٩(
  .  ١٦١٢ص  ،٣مج  ،لسان العرب ،ابن منظور )٦٠(
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  : الركوكو العثماني الباروك و
 ١٨ ،١٧تطلق ھذه التسمیة علي األسلوب الفني الذي ساد أوربا في فترات القرن 

 ،وكانت ھذه التسمیة تطلق على اللؤلؤ المشوه غیر منتظم االستدارة ،المیالدیین
ونشأ ھذا الطراز  ،واستمد ھذا الوصف للتعبیر عن الفنون المخالفة للفن الكالسیكي

ومن الواضح أن ھذا الطراز قد أثر بشكل كبیر على  ،م١٦في روما في نھایة ق 
 ،)٦١(وذھبوا نحو تقلیده بشكل كبیر ،الفنانیین العثمانیین سواء في العمارة أو الفنون

والثانیة محل الركوكو العثماني في التركیبتین األولى الباروك وتجلى أسلوب و
  . الدراسة بشكل واضح وذلك في زخارفھما النباتیة 

  :الزخارف الھندسیة 
 ً ً لعبت الزخارف الھندسیة دورا فنفذت  ،في زخرفة التراكیب محل الدراسةمھما
تركیبة كما في  ةوص الكتابیة على التراكیب الثالثالبحور المستطیلة التي تحوي النص

 ،م١٩١١ /ھـ١٣٢٩دمحم بك حمادي  وتركیبة ،م١٩٠٤/ھـ١٣٢٢أحمد بك دمحم حمادي
كما نفذت بعض الدوائر  ،م١٩٢١/ ھـ١٣٣٩بك دمحم حمادي ھمامباإلضافة إلى تركیبة 

/ ھـ١٣٢٢أحمد بك دمحم حماديتركیبة كما في الصغیرة تحوي داخلھا زخارف نباتیة 
قرص الشمس بالتركیبة إلى یرمز لقرص دائري مشع ربما  ونفذ كذلك ،م١٩٠٤
وي بعض النصوص تكما نفذت الدوائر الكبیرة تح ،)٥ ،٤( لوحات ،)٨(شكل السابقة

 لوحة ،)١٢(شكل  م١٩١١/ھـ١٣٢٩دمحم بك حمادي بتركیبة كما ھو موجود الكتابیة 
النجمة ذات  حیث وجدت ،كما ظھرت الوحدات النجمیة على ھذه التراكیب ،)٩(

 م١٩٢١/ھـ١٣٣٩بك دمحم حمادي ھمامنفذت داخل دائرة بتركیبة  ،الثمانیة رؤوس
  . )١٩ ( لوحة ،)١٧( شكل

  : الھالل والنجمة 
ظھر شكل الھالل یحوي داخلة نجمة ذات خمس رؤوس على تركیبة واحدة من 

من  الخلفياألمامي والتراكیب محل الدراسة وذلك بنھایة المستوي األول بالجانب 
ومن المعروف  ،)٦ ،٣( لوحة ،)٧( شكل م١٩٠٤/ھـ١٣٢٢تركیبة أحمد بك حمادي

فظھر الھالل  ،أن رسوم األھلة من العناصر التي وجدت في الفن اإلسالمي منذ نشأتھ
 ألول مرة في الفنون اإلسالمیة مع النجمة الخماسیة على الدراھم العربیة الساسانیة

 /ھـ٣١سنة " رضي هللا عنھ"ان بن عفان من عھد الخلیفة الراشد سیدنا عثم
/ ھـ٧٢ضمن العناصر المزین لفسیفساء قبة الصخرة بالقدس ، ثم ظھر )٦٢(م٦٥١

                                                             
 . ٥ص ،"الباروك"  فنون عصر النھضة ،ثروت عكاشة )٦١(
  . ٣٦ – ٣٢ص ،نقود ھراه منذ الفتح اإلسالمي وحتى دولة آل كرت ،عبده إبراھیم أباظة )٦٢(
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، )٦٣(وعلى عمالت بدر الدین لؤلؤ ،ثم ظھرت على شواھد القبور العباسیة ،م٦٩١
كما ظھرت على شواھد ، )٦٤(وشاعت بوجھ خاص بمصر خالل العصر الفاطمي

كما ظھرت كذلك  ،)٦٥(القاھرة في العصر األیوبي وذلك على شاھدینالقبور بمدینة 
، وظھرت زخرفة الھالل بكثرة على )٦٦(على شواھد القبور المملوكیة بمدینة القاھرة 

شواھد القبور بتراكیب مدینة القاھرة منذ بدایة العصر العثماني حتى نھایة القرن 
ما ظھرت األشكال النجمیة ، ك)٦٧(الثالث عشر الھجري وذلك على أكثر من شاھد

ً على شواھد تراكیب القبور بمدینة القاھرة في فترة العصر العثماني  المختلفة أیضا
، وغیرھا )٦٨(م ١٨٧٧/ ھـ ١٢٩٤فظھرت النجمة الخماسیة بتركیبة دمحم أفندي رستم 

  .من األمثلة 
  : قرص الشمس 
فترة العصر العنصر على العمائر اإلسالمیة بمدینة القاھرة منذ ظھر ھذا 

وعلى الفخار  ،كما ظھر على الفنون السلجوقیة ،الفاطمي فظھر بالجامع األقمر
كما انتشرت ھذه الزخرفة بمساجد القاھرة في  ،ینا في العصر المملوكيمالمطلي بال

ً ألسرة دمحم  القرن التاسع عشر المیالدي كما أن قرص الشمس الغارب كان رمزا
على ھذه التراكیب محل الدراسة ري بدون أشعة وظھر قرص الشمس الدائ، )٦٩(على

/ ھـ ١٣٢٢بأحمد بك حمادي بنھایة جانبین من جوانب التركیبة الرخامیة الخاصة 
  ) . ٥ ،٤ ( لوحة  ،) ٨ ( شكلم ١٩٠٤

  : العمامة 
بنھایة بك حمادي  ھمامیالحظ من خالل الدراسة انتھاء الشاھد األمامي بتركیبة 

وھذه العمامة تشبھ إلى حد ما الطربوش  )٧٠(تعرف باسم القاووقالتي عمامة تشبھ ال
                                                             

  .١٧٨ – ١٧٧، ص٣أثر الحضارة السلجوقیة في دول شرق العالم اإلسالمي،ج ،منى بدر )٦٣(
  . ٨٤٨ص  ،الفنون الزخرفیة اإلسالمیة في مصر ،عبد الناصر یاسین )٦٤(
 .  ٤٩٢ص  ،شواھد القبور اإلسالمیة ،عالء الدین عبد العال عبد الحمید )٦٥(
  . ٥٠٤ص  ،شواھد القبور اإلسالمیة ،عالء الدین عبد العال عبد الحمید )٦٦(
  .  ٣٤٠ – ٣٣٩ص  ،تراكیب القبور بمدینة القاھرة ،عاطف سعد دمحم )٦٧(
  . ٣٤٣ - ٣٤٢ص  ،تراكیب القبور بمدینة القاھرة ،عاطف سعد دمحم )٦٨(
  . ٤٢٩- ٤٢٨ص  ،الطرز المعماري والفني لمساجد القاھرة ،عبد الوھاب عبد الفتاح )٦٩(
 ،ھي كلمة تركیة فارسیة دخلت العربیة في العصر العثماني وتعني المجوف الفارغ :القاووق )٧٠(

وقد غطي القاووق رؤوس ذوي المناصب  ،وكانت تطلق على ما یلبسھ العثمانیون على رؤوسھم
ً عما یشیر  المختلفة في العصر العثماني وإلیھ یرجع تحدید المكانة والتمییز بین طبقة وأخري فضال

وعلى الرغم من ذلك تشابة بعض من أغطیة الرأس فیما بین  ،إلیھ من منزلة اقتصادیة وثراء
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وبالبحث توصلت الدراسة إلى أن ھذا  ،)١٤(لوحةالقصیر المضلع من الخارج 
أخرة أي أنھ یمثل الفترات المت ،م١٩/ ھـ ١٣الغطاء بھذا الشكل لم یظھر إال في ق 

لھ ارتباط كبیر بالطرق الصوفیة ألن ھذه التغطیة  كما أن ،أسرة دمحم علىعصر من 
من خالل الصور )٧١(عبد القادر الجیالني القادریةكان یستخدمھا شیخ الطریقة 

وعلى  )٧٢(القبعات العثمانیة حیث وجدت لھ صورة في كتاب  ،المرسومة لھذا الشیخ
ً مع القاووق المنفذ بنھایة الشاھد المثبت  على التركیبة محل رأسة قاووق یتشابھ تماما

ن صاحب ھذه التركیبة صوفي وربما یشیر ذلك إلى أ، )٢١، ٢٠(لوحة  الدراسة
ومن المعروف أن المصریین قد ،یتبع الطریقة القادریة الصوفیة ، وأنھ كانالمذھب

ھـ ١٢١٥ارتدوا القاووق في عصر دمحم على حیث یذكر الجبرتي في حوادث 
على باشا بتغییر المصریین زیھم وأن یلبسوا م أنھ صدر أمر في عصر دمحم ١٨٠٠/

  .)٧٣(زي العثمانیة الوافدة على المجتمع المصري عصر األسرة العلویة
  : الزخارف الحیوانیة 

األمر قام الفنان بتنفیذ بعض األشكال الحیوانیة على تراكیب القبور محل الدراسة 
فلم  ،مصر في مدینة القاھرةفي الذي لم نشاھده من قبل على تراكیب القبور الرخامیة 

 ،تنفذ على شواھد القبور في تلك الفترة إال الزخارف النباتیة والھندسیة والكتابیة
وزخرفة الھالل وھذا بالنسبة  ،والزخارف الخطیة ،باإلضافة إلى أشكال المشكاة

 ،، أما في فترة العصر المملوكي فظھرت الزخارف النباتیة)٧٤(للعصر األیوبي
 ،وشكل الشمعدان ،وأشكال المشكاة ،والزخارف المعماریة ،والھندسیة ،والكتابیة

كما ظھرت الرنوك ولم یظھر منھا على الشواھد في العصر المملوكي  ،وشكل الھالل
                                                                                                                                                           

للمزید انظر ... طبقات بفعل المحاكاة والتقلید خاصة في الفترات التي ساد فیھا البزخ والترف ال
وانظر أحمد السعید  ،٢٣٠ص  ،عربي –معجم صفصافي تركي  ،الصفصافي أحمد المرسي

غطاء الرأس في  ،وانظر أھداب دمحم حسني ،١٦٣ص  ،تأصیل ما ورد في تاریخ الجبرتي ،سلیمان
  . ١٢٧ – ١٢٦ص  ،تركیا ومصر

اتفق  ،ھو أبو دمحم عبد القادر بن موسى بن عبد هللا  ،يأو الجیالني أو الكیالن عبد القادر الجیلي )٧١(
ولكنھم اختلفوا في  ،ھـ٥٦١المؤرخون القدماء والمحدثون على أن ھذا الشیخ قد توفي في عام 

وقد  ،ھـ٤٩١وقال بعضھم أنھ ولد  ،ھـ٤٧١ھـ أو ٤٧٠تاریخ والدتھ فذھب أكثرھم أنھ ولد في سنة 
 ،ولد في مدبنة صغیرة من مدن جیالن اسمھا نیف ودخل بغداد ولھ من العمر ثماني عشرة سنة

وإلیھ  ،وینتھي نسب الشیخ إلى سیدنا على كرم هللا وجھھ والسیدة فاطمة الزھراء رضي هللا عنھا
الشیخ عبد القادر  ،للمزید انظر عبد الرازق الكیالني...  الصوفیة الطریقة القادریة تنتسب

  . ٨٨ –٨٥ص ،الجیالني
(72) Isli ( H.Necdet ): Ottoman Headgears,Eropean Capital Of Kulur Baskenti Yayinlari        
, p 180. 

  .   ٤٧ص  ،األزیاء الشرفیة والعسكریة ،رأفت عبد الرازق أبو العنین )٧٣(
  . ٤٩٥ - ٤٦١ص  ،شواھد القبور اإلسالمیة ،عالء الدین عبد العال عبد الحمید )٧٤(
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، أي أنھ لم تظھر أي زخرفة حیوانیة )٧٥(ورنك القوس والسھمین ،إال رنك الكأس
  .لمملوكي بمدینة القاھرة على شواھد القبور سواء في العصر األیوبي أو العصر ا

العصر  كما أن العناصر الحیوانیة لم تنفذ على تراكیب القبور بمدیة القاھرة في
كما ظھرت  ،والمشكاة ،وأشكال األھلة ،الزخارف الھندسیةفظھرت العثماني 

 ،واأللوان ،وأغطیة الرؤوس وأشكالھا ،والعناصر المعماریة ،الزخارف النباتیة
  .)٧٦(ابیة الدور الرئیسي في الزخرفةولعبت الزخارف الكت

الزخارف كما أن العناصر الحیوانیة لم تنفذ على تراكیب القبور بالدلتا وظھرت 
  .)٧٧(باإلضافة إلى التذھیب ،والزخارف الكتابیة ،والزخارف الھندسیة ،النباتیة
فترة أواخر في حیوانیة على تراكیب القبور الانفرد الصعید بظھور الزخارف و

بمقدمة تركیبة  حتى اآلن حیث نفذت فقط داخل القطر المصريعصر أسرة دمحم على 
وذلك بنھایة المستوي الثاني فقد قام الفنان  ،م١٩٢١/ ھـ١٣٣٩بك دمحم حمادي  ھمام

في وضع المواجھة حول مزھریة الرسوم الحیوانیة للنمس المصري  بتنفیذ اثنین من
المتوارث في الفنون اإلسالمیة من الحضارة تخرج منھا األزھار وھو الشكل القدیم 
ن وبالتدقیق وسؤال بعض المختصین أكدوا أ ،الساسانیة والمعروف باسم شجرة الحیاة

  .)  ٢٢ ،١٣( لوحات ،)٢٠(شكل ھذا الحیوان یشبھ النمس المصري
كان المعتاد على التراكیب تنفیذ الزخارف الكتابیة والزخارف النباتیة ولكن لم و

ً من األھمیة  نشاھد مثل ھذه الزخارف الحیوانیة األمر الذي یكسب ھذه التركیبة نوعا
ألنھا تتمیز بالتفرد في القطر المصري فألول مرة تنفذ على تراكیب القبور رسوم 

شكل واضح األمر الذي یدعونا للتسأول حول سببیة وانیة ظھرت بمقدمة التركیبة بیح
تنفیذ مثل ھذه الزخرفة الحیوانیة على تراكیب القبور التي كانت ال تحمل إلى اآلیات 

ومن وجھة  ،سم صاحب التركیبة وتاریخ وفاتھاالقرآنیة وبعض العبارات الدعائیة و
احب ھذه التركیبة نظر الباحث أن ھذا األمر تم تنفیذه على ھذه التركیبة كصفة لص

في صاحب  فالناظر إلى الصفات الممیزة لھذا الحیوان یري أن الفنان ربما رأي
التركیبة من صفات شخصیة تشبھ ھذا النمس المصري الذي ظھر بكثرة في البیئة 

" ھذا الحیوان كما ذكرت القوامیس العربیة بھا وتمیز  ،المصریة خاصة الریفیة
 ،دویبة عریضة كأنھا قطعة قدیمة تكون بأرض مصر تقتل الثعبان ،بالكسر: النمسف

مكمن الصیاد ویشبھ بھ موضع : وقیل الناموس ،المكر والخداع: وقیل الناموس
یطلعھ  صاحب سر الملك أو الرجل الذي: والناموس ،وعاء العلم: والناموس ،األسد

                                                             
  . ٥١٩ - ٤٩٦ص  ،شواھد القبور اإلسالمیة ،عالء الدین عبد العال عبد الحمید )٧٥(
  .  ٣٨٨ -٣٣٣ص  ،تراكیب القبور بمدینة القاھرة ،عاطف سعد دمحم )٧٦(
 ٢٣٥ص  ،أعمال الرخام بالعمائر اإلسالمیة الدینیة بالوجھ البحري ،مسعد عبد الرحیم عید دمحم )٧٧(

– ٣٤٢  .  
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فات تحلي وكلھا ص ،)٧٨("بما یستره عن غیره على سره وباطن أمره ویخصھ 
الرجال ذات الشخصیات البارزة سواء في الصعید أو خارجھ وھي من صفات 
الشخصیات القویة والمحبب وجودھا في الرجال فربما أراد الفنان أن یجعل لھذا 

على تركیبتھ أشار فیھا إلى صفاتھ التي كان یتحلي بھا كنوع من  رسمھالرجل رنك 
منصب رئیس المجلس المحلي بجرجا خاصة وأن ھذا الرجل كان یشغل  ،الرمزیة

وما یتطلبھ ھذا المنصب من خبرات إداریة لتسییر أمور المدینة فربما جاء تنفیذ 
وقد ذكر على مبارك أن والد ھمام بك وھو دمحم  ،الحیوان على التركیبة لھذا السبب

ً وكانت لدیھم بعض الحدائق  ً وأن ھمام بك بالتبعیة كان فالحا بك حمادي كان فالحا
  .لذا فإن الحیوان المنفذ على الشاھد ولید البیئة الزراعیة ألصحاب التراكیب 

أثروا ووال ننسي أن الممالیك قد فروا إلى الصعید في فترة العصر العثماني 
بشكل كبیر على العمائر والفنون في ھذا األقلیم فظھرت عناصرھم الزخرفیة 

التي تحمل أسلوبھم في فترة العصر العثماني بصعید مصر  ةوابداعاتھم المعماری
ً ترجع لفترة العصر  فشاھدنا المآذن ذات قمة القلة على الرغم من أنھا تاریخیا

ستمر تأثیر الفنانین في اتخاذ رنوك لبعض فربما ا ،العثماني وغیرھا من التأثیرات
   . على ھذه التركیبةذلك الشخصیات البارزة في الصعید كما ظھر 

  : الخاتمة وأھم النتائج 
  كشفت الدراسة عن ثالثة تراكیب قبور عثمانیة لم یسبق نشرھا من قبل. 
  حملت التراكیب موضوع الدراسة طرازین مختلفین من طرز التراكیب المعروفة

 .وذات المستویین  ،في مصر فظھرت التراكیب ذات المستوي األول
  ل والنجمة ذات الرمزیات مثل الھالكشفت الدراسة عن استخدام بعض العناصر

، وقرص الشمس شعار أسرة دمحم على على التراكیب محل شعار الدولة العثمانیة
 .الدراسة 

  وضحت الدراسة أن نھایة أحد الشواھد ینتھي بغطاء رأس یشبھ العمامة كتأثیر
 .صوفي یتبع الطریقة القادریة 

 للنمس المصري على واحدة  كشفت الدراسة عن تفرد ھذه التراكیب برسم حیواني
 .منھا دون غیرھا في القطر المصري 

  للتراكیب  –بیئة الصعید  –وضحت الدراسة أن الحیوان المنفذ ولید البیئة المحلیة
 .محل الدراسة 

  كشفت الدراسة عن سببیة وجود مثل ھذه التراكیب كمحاولة من األثریاء لتقلید
 .ھرة تراكیب الحكام واألمراء في العاصمة القا

  عصر أسرة دمحم وضحت الدراسة استمرار التقالید المملوكیة في الصعید في فترة
 .فظھر الرسم الحیواني ربما كرنك لصاحب التركیبة  على 

                                                             
  .  ٤٥٤٧ص ، ٥٠،ج ٦ مج ،لسان العرب ،ابن منظور )٧٨(
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  كشفت الدراسة عن استخدام الرخام المحلي كمادة أساسیة في صناعة التراكیب
 .محل الدراسة 

  في تنفیذ الكتابات على وضحت الدراسة استخدام أكثر من نوع من الخطوط
 .وخط النستعلیق  ،والثلث الجلي ،التراكیب محل الدراسة فظھر الخط الثلث

  والمتوفي ،والصالح ،وبك ،بینت الدراسة ظھور مجموعة من األلقاب وھي األمیر، 
 .على التراكیب محل الدراسة  ،والمرحوم

   الزخارف الكتابیة وضحت الدراسة أن الزخارف النباتیة لعبت الدور المشترك مع
 .في زخرفة التراكیب محل الدراسة 

   كشفت الدراسة على استخدام الطالءات بالتذھیب على بعض العناصر الزخرفیة
 .بالتراكیب محل الدراسة 

  مدیروالذي كان عدلت الدراسة التاریخ المعروف لوفاة دمحم بك حمادي ً جرجا ل ا
ً أنھبعد أن زمن الخدیوي إسماعیل  ھـ حسب ذكر على ١٢٨٩توفي عام  كان معروفا
للتاریخ المدون على الشاھد وذلك في شھر ذو الحجة  ،باشا مبارك في خططة

  . ھـ ١٣٢٩
یزخر إقلیم الصعید بالعدید من المنشآت والتحف الفنیة التي تندرج  :التوصیات 

ً لآلثار اإلسالمیة ولكنھا غیر خاضعة لقطاع اآلثار اإلسالمیة لذا فإننا من  تاریخیا
المحتمل أن نفقدھا إذا لم نسرع ونقوم بضم مثل ھذه المنشآت والتحف الفنیة لجعبة 

  . لعناصر الھامة الدالة على تاریخھا اآلثار اإلسالمیة وتفقد مصر العدید من ا
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  : والمراجع المصادرثبت 
  : المصادر 

  القرآن الكریم.  
  دار  ،القاھرة. لسان العرب  ،)ھـ٧١١ -٦٣٠جمال الدین دمحم بن مكرم األنصاري (ابن منظور

  .ت . د ،عشرون مجلد ،المعارف
  المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط  ،)م ١٤٤١/ ھـ ٨٤٥أحمد بن على ت  تقي الدین(المقریزي

  .م ١٩٩٨ ،مكتبة مدبولي ،القاھرة) . ط المقریزیةالخط(واآلثار 
 في صناعة االنشا  صبح األعشى ،)م ١٤١٨/ ه ٨٢١ت (؛ أحمد أبو العباس القلقشندي القلقشندي
  . ت . د  ،)سلسلة الزخائر (  ،الھیئة المصریة العامة لقصور الثقافة ،القاھرة. 
 القاھرة . الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر والقاھرة ومدنھا وبالدھا القدیمة والشھیرة  ،على مبارك

  .  مجلد  ٢٠ ،م٢٠٠٨ ،الھیئة المصریة العامة للكتاب
 تاریخ والیة الصعید في العصرین المملوكي والعثماني  ،ن دمحم بن حامد المراغي الجرجاويدمحم ب

  .مكتبة النھضة المصریة ،القاھرة. "ثة قروننور العیون في ذكر جرجا من عھد ثال" المسمي ب 
  معجم البلدان ،)م ١٢٢٨/ ھـ ٦٢٦دهللا الرومي ت شھاب الدین یاقوت بن عب(یاقوت الحموي .

  .ت.د ،خمسة أجزاء ،بیروت
  : المراجع العربیة 

 م ١٩٩٢القاھرة، مكتبة مدبولي، .المعجم الفارسي الكبیر، إبراھیم الدسوقي شتا .  
 ت.القاھرة، دار المعارف، د. برتي من الدخیلتأصیل ما ورد في تاریخ الج ،أحمد السعید سلیمان.  
 م١٩٨٨الھیئة المصریة للكتاب،  ،القاھرة. "الباروك" فنون عصر النھضة ،ثروت عكاشة.  
 ،م ١٩٩٠ ،دار النھضة العربیة ،القاھرة. مدخل إلى اآلثار اإلسالمیة  حسن الباشا.  
 القاھر، دار النھضة العربیة، . في التاریخ والوثائق واآلثار األلقاب اإلسالمیة ،حسن الباشا

  .م١٩٧٨
 القاھرة، الدار المصریة . الوكاالت والبیوت اإلسالمیة في مصر العثمانیة ،رفعت موسى دمحم

  . م١٩٩٣اللبنانیة، 
 المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة ،القاھرة. مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون  ،سعاد ماھر، 

 .م١٩٧٩
 ،القاھرة. الكتابات األثریة على المعادن في العصرین التیموري والصفوي  شبل إبراھیم عبید، 

  .م ٢٠٠٢ ،دار القاھرة للنشر
 ایتراك للطباعة والنشر  ،القاھرة. عربي  –معجم صفصافي تركي فصافي أحمد المرسي،الص

  .م  ٢٠٠٦ ،٧ط  ،والتوزیع
 م١٩٩٤دمشق، دار القلم، . الشیخ عبد القادر الجیالني اإلمام الزاھد القدوة ،عبد الرازق الكیالني.  
 م١٩٩٦، ٣مكتبة الخانجي بمصر، ط  ،القاھرة. الكتابة العربیة –الخطاطة : عبد العزیز الدالي.  
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 الفنون الزخرفیة اإلسالمیة في مصر منذ الفتح اإلسالمي حتى نھایة العصر  سین،عبد الناصر یا
  .م ٢٠٠٢ ،)ن .د(  ،اإلسكندریة. الفاطمي دراسة آثاریة حضاریة للتأثیرات الفنیة الوافدة 

 مكتبة لبنان ناشرون ،لبنان. والخطاطینمعجم مصطلحات الخط العربي  ،عفیف البھنسي، 
  .م ١٩٩٥
 ،ت .د ،مكتبة ممدوح سالم ،القاھرة. لخط الفارسي ا فوزي سالم عفیفي    .  
 ،م ١٩٤٥القاموس الجغرافي للبالد المصریة من عھد قدماء المصریین حتى عام  دمحم رمزي .

  .م ١٩٩٤ ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،القاھرة
 ،المطبعة التجاریة الحدیثة  ،القاھرة. تاریخ الخط العربي وآدابة  دمحم طاھر بن عبد القادر الكردي

  .م ١٩٣٩ ،بالسكاكیني
 م ٢٠٠٠القاھرة، دار نھضة الشرق، .تطور الكتابة الخطیة العربیة ،محمود عباس حموده.  
 م١٩٩المعرفة،  دار،القاھرة.موسوعة الخطوط العربیة وزخارفھا ،معروف زریق.  
 الحضارتین األیوبیة أثر الحضارة السلجوقیة في دول شرق العالم اإلسالمي على ،منى بدر

  .م ٢٠٠٣، )ن .د(  ،القاھرة. والمملوكیة بمصر 
 م١٩٩٣ ،دار الفكر العربي ،بیروت. موسوعة المدن العربیة واإلسالمیة  ،یحیى شامي.  
 م١٩٩٤ ،)ن .د( لبنان،بیروت،. الخط والكتابة في الحضارة العربیة ،یحیى وھیب الجبوري. 

  : الرسائل العلمیة 
 اآلثار الرخامیة في الموصل خالل العھدین األتابكي ،الحاج عبد هللاحمد القاسم أ 
  .)م١٩٨٥رسالة دكتوراه (جامعة القاھرة، كلیة اآلثار، قسم اآلثار اإلسالمیة .اإلیلخانيو
 غطاء الرأس في تركیا ومصر خالل العصر العثماني في ضوء التحف  ،أھداب دمحم حسني

كلیة اآلثار، قسم اآلثار  ،جامعة جنوب الوادي. أثریة فنیة التطبیقیة وتصاویر المخطوطات دراسة 
  ) .م٢٠١٤رسالة دكتوراه (اإلسالمیة 

 األزیاء الشرفیة والعسكریة وزینتھا في عصر أسرة دمحم على  ،رأفت عبد الرازق أبو العنین
  ) .م ٢٠٠٢رسالة دكتوراه (جامعة طنطا، كلیة اآلداب، قسم اآلثار اإلسالمیة .دراسة أثریة فنیة 

 جامعة .اآلثار المعماریة بمحافظة المنیا في العصرین المملوكي والعثماني ،رجب عبد السالم
  .  )م ١٩٩٧رسالة ماجستیر (آلثار اإلسالمیة كلیة اآلثار، قسم ا ،القاھرة
 النصوص التأسیسیة على العمائر الدینیة المملوكیة الباقیة بمدینة القاھرة : عادل شریف عالم .

  ).م ١٩٨٦ رسالة دكتوراه(   قسم اآلثار اإلسالمیة، ،جامعة أسیوط، كلیة اآلداب
 بمنطقة مصر الوسطي منذ الفتح اإلسالمي النقوش الكتابیة الباقیة على اآلثار  ،عاطف سعد دمحم

قسم  ،جامعة جنوب الوادي، كلیة اآلداب.حتى نھایة القرن التاسع عشر دراسة آثاریة حضاریة 
  ). م٢٠٠٢رسالة ماجستیر (اآلثار اإلسالمیة 

 تراكیب القبور بمدینة القاھرة منذ بدایة العصر العثماني حتى نھایة القرن الثالث  ،عاطف سعد دمحم
( رسالة دكتوراه  ،قسم اآلثار اإلسالمیة ،كلیة اآلداب بقنا ،جامعة جنوب الوادي ،ر الھجريعش

  ) .م  ٢٠٠٦
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 الطرز المعماري والفني لمساجد القاھرة في القرن الثالث عشر الھجري  ،عبد الوھاب عبد الفتاح
كلیة اآلثار،  ،جامعة القاھرة) . م ١٨٩٩ – ١٨٠٠( التاسع عشر المیالدي ) ھـ ١٣١٨ – ١٢١٥( 

  ) .م ٢٠٠٦رسالة ماجستیر ( قسم اآلثار اإلسالمیة 
 كلیة  ،جامعة القاھرة. نقود ھراه منذ الفتح اإلسالمي وحتى دولة آل كرت  ،عبده إبراھیم أباظة

  ). م٢٠٠٨رسالة دكتوراه (قسم اآلثار اإلسالمیة  ،اآلثار
 شواھد القبور اإلسالمیة في العصرین األیوبي والمملوكي في  ،عالء الدین عبد العال عبد الحمید

جامعة جنوب الوادي،كلیة اآلداب . دراسة آثاریة فنیة) م ١٥١٧ -م١١٧١/ ھـ ٩٢٣ -٥٦٧( مصر 
  ).م٢٠٠٤رسالة ماجستیر ( سالمیةقسم اآلثار اإلبسوھاج،

 بالوجھ البحري في عصر أعمال الرخام بالعمائر اإلسالمیة الدینیة  ،مسعد عبد الرحیم عید دمحم
قسم  ،كلیة اآلداب ،جامعة طنطا.  )م ١٩٥٢ – ١٨٠٥/ ھـ ١٣٧٢ – ١٢٢٠( األسرة العلویة 
  ) .م ٢٠١٥رسالة دكتوراه ( اآلثار اإلسالمیة 

 أشغال الخشب بالعمائر اإلسالمیة الدینیة بصعید مصر منذ بدایة العصر  ،وائل بكري رشیدي
جامعة جنوب الوادي، كلیة  .العثماني حتى نھایة القرن التاسع عشر المیالدي دراسة أثریة فنیة 

  .)م٢٠٠٧ رسالة ماجستیر(اآلداب، قسم اآلثار اإلسالمیة
  :المراجع األجنبیة  

 Isli ( H.Necdet ): Ottoman Headgears,Eropean Capital Of Kulur Baskenti 
Yayinlari Istanbul,2010. 

 Jacob Burckhardt., The Civilization of The Renaissance, Oxford University 
Press, 1945. 
 Nihal. Tamraz. , Nineteenth – Century Carien Houses and Palaces ,The 
American University in Cairo Press, 1994. 
 Henry .A.M .Millon., The Triumph of The Baroque Architecture in Europe 
1600-1750, Thames & Hudson ,United Kingdom,1999. 
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  األشكــــــــــال والـــلـــــوحـــــات

  
  )عمل الباحث (  حماديتفریغ للزخارف الكتابیة بتركیبة أحمد بك )  ١( شكل 

  
  )عمل الباحث ( تفریغ للزخارف الكتابیة بتركیبة أحمد بك حمادي) ٢ ( شكل

  
  )عمل الباحث ( تفریغ للزخارف الكتابیة بتركیبة أحمد بك حمادي)  ٣ ( شكل

  
  )عمل الباحث ( تفریغ للزخارف النباتیة والھندسیة والكتابیة بتركیبة أحمد بك حمادي)  ٤( شكل 
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  )عمل الباحث ( تفریغ للزخارف الكتابیة بتركیبة أحمد بك حمادي)  ٥ ( كلش

  
  )عمل الباحث ( تفاصیل من الزخارف النباتیة بتركیبة أحمد بك حمادي)  ٦ ( شكل

  

  

تفریغ للزخارف النباتیة )  ٧( شكل 
والھندسیة وزخرفة الھالل والنجمة 

  بتركیبة أحمد بك حمادي
  )عمل الباحث ( 

الزخارف النباتیة المتوجة لتركیبة أحمد بك )  ٨( شكل 
  )عمل الباحث (  حمادي

  
  



 ١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣٣١ 

  

  

تفریغ للبحور الكتابیة على )  ٩( شكل 
الشاھد األمامي بتركیبة أحمد بك 

  )عمل الباحث ( حمادي

تفریغ للزخارف الكتابیة بتركیبة دمحم بك )  ١٠( شكل 
  )عمل الباحث ( حمادي

  
  

    
للزخارف الكتابیة بتركیبة تفریغ )  ١١( شكل 

  )عمل الباحث ( دمحم بك حمادي
تفریغ للزخارف الكتابیة بتركیبة )  ١٢( شكل 

  )عمل الباحث ( دمحم بك حمادي

    
تفریغ للبحور الكتابیة بالشاھد األمامي )  ١٣( شكل 

  )عمل الباحث ( بتركیبة دمحم بك حمادي
  

تفریغ للزخارف النباتیة على )  ١٤( شكل 
(          الشاھد الخلفي بتركیبة دمحم بك حمادي

  )عمل الباحث 
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تفریغ ألشكال المزھریات المثبتة )  ١٥( شكل 
  )عمل الباحث ( بتركیبة آمین بك حمادي

تفریغ للزخارف الكتابیة والنباتیة )  ١٦( شكل 
  )عمل الباحث ( بتركیبة ھمام بك حمادي

  

  
الھندسیة والكتابیة تفریغ للزخارف )  ١٧( شكل 

  )عمل الباحث ( بتركیبة ھمام بك حمادي
  

تفریغ للزخارف الكتابیة بتركیبة )  ١٨( شكل 
  )عمل الباحث ( ھمام بك حمادي

  

  

  

تفریغ للزخارف الكتابیة والنباتیة )  ١٩( شكل 
  )عمل الباحث ( بتركیبة ھمام بك حمادي

تفریغ للزخارف الحیوانیة بتركیبة )  ٢٠( شكل 
  )عمل الباحث ( ھمام بك حمادي

  
  

تصور لكتابات الشاھد األمامي )  ٢١( شكل 
  )عمل الباحث ( بتركیبة ھمام بك حمادي

تفریغ للجوانب التركیبة الرخامیة )  ٢٢( شكل 
  )عمل الباحث ( الخاصة بھمام بك حماد
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تركیبة أحمد بك دمحم منظر عام ل)  ١( لوحة 

  )تصویر الباحث (  حمادي
أحمد بك  الشاھد األمامي بتركیبة)  ٢( لوحة 

  )تصویر الباحث ( دمحم حمادي

  
  

  تركیبة أحمد بك دمحم حماديمقدمة )  ٣( لوحة 
   )تصویر الباحث ( 

  

تركیبة أحمد بك الجانب األیمن من )  ٤( لوحة 
  )تصویر الباحث ( دمحم حمادي
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بك تركیبة أحمد الجانب األیسر من )  ٥( لوحة 

  )تصویر الباحث ( دمحم حمادي
تركیبة أحمد الجانب الخلفي من )  ٦( لوحة 

  )تصویر الباحث ( بك دمحم حمادي

    
  تركیبة دمحم بك حماديمنظر عام ل)  ٧( لوحة 

  )تصویر الباحث ( 
تركیبة دمحم بك الشاھد األمامي من )  ٨( لوحة 

  )تصویر الباحث ( حمادي

  
  تركیبة دمحم بك حماديمقدمة )  ٩( لوحة 

  )تصویر الباحث ( 
تركیبة دمحم الجانب األیمن من )  ١٠( لوحة 

  )تصویر الباحث ( بك حمادي
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تركیبة دمحم بك الجانب األیسر من )  ١١(لوحة 

  )تصویر الباحث ( حمادي
تركیبة دمحم بك الشاھد الخلفي من )  ١٢( لوحة 
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Al-Hamadi Bey Family Tombstones in Sohag  
Governorate "Publishing and Studying" 

 (1322-1339 A.H/ 1904-1921 A.D) 
Dr.Wael Bakry Rashedy  

Abstract: 
This study deals with some tombstones for Al Hamadi Bey 
family in Balafoura village, which located in Sohag Governorate. 
These tombstones are found in private mausoleum, which has 
been attached to the Al Hammadi family house. These 
tombstones have never been published before. The study deals 
with several problems, what are the motives and reasons behind 
the implementation of some animal drawings on the structures? 
Was this animal has a special symbol? Is there an impact on the 
surrounding environment on the structures? Do the historical 
events of the Mamluks' escape to Upper Egypt in the Ottoman 
age have an impact on the arts in that region? What are the 
reasons behind execution the turban of the mystic Abdul Qadir 
al-Jilani on one of these structures? Does this family or one of its 
members follow the Gilan method? Are the dates of death which 
mentioned by travelers and historians identical to what was 
implemented on tombstones or not? all the questions will be 
answered by this study, The study is based on the scientific 
method based on the precise description of tombstones, and the 
composition of different decorative elements, and analysis of 
those elements in terms of the raw material of these structures, 
and how to implement the decorative elements and knowledge of 
different models. 
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