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سالمية  في بالد الشام ومصر من متاهة )المياندر( على العمائر اإلزخرفة ال
 العصر األموي حتى عصر أسرة محمد علي

 متولي محمد احمد اشجاند. 
 :الملخص

زخرفة المتاهة والتي تعني المياندر، أو كما يطلق عليها البعض الزخارف إن 
في الفن المصري القديم، كما أنها الهندسية التي ظهرت  المتعرجة: هى نوع من الزخارف

 ظهرت في الفن اإلغريقي والروماني )الفترة الكالسيكية( بأنواع وأشكال متعددة.
أما زخرفة المتاهة )المياندر( في العمارة اإلسالمية فلم ترصده دراسة متخصصة  

 على الرغم من ظهور هذه الزخرفة على العمائر اإلسالمية منذ العصر األموي في بالد
نسب إلى الحقبة الشام، وفي مصر وجدت الزخرفة على التحف الفنية والعمائر التي ت  

القبطية، واستمر استخدامها في العصر )الفاطمي، األيوبي والمملوكي( كإطارات تحدد 
الزخارف الرئيسة بالتحف أو داخل أشكال هندسية تفصل بينها بنفس األسلوب الذي وجد 

قية، وقد وجدت هذه الزخرفة على واجهات المنازل بمدينة على العمائر والتحف السلجو 
م، وانتشر استخدامها منذ عصر محمد علي وأسرته مع 18ه/ 12رشيد وذلك منذ القرن 

االبتكار والتفنن في بعض األحيان، والتنوع في المواد التي نفذت بها الزخرفة؛ لذا فقد تم 
عانة ببعض التحف الفنية كنماذج لتوضيح تتبع هذه الزخرفة على العمائر اإلسالمية واالست

 طرق تنفيذ هذه الزخرفة وتتبع تطورها في الفنون اإلسالمية.
 الكلمات الدالة 

 .مصر ؛بالد الشام ؛العمارة  ؛المتاهة ؛المياندر
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 :المقدمة
ن كان يعتريه  االيمكن أن نغفل أهمية دراسة التأصيل الفني للزخارف المختلفة، وا 

ت في تحديد الموطن األصلي لها، ولكن بتتبع أحد هذه العناصر كثير من الصعوبا
باألدلة والبراهين من خالل التحف أو العمائر المختلفة يمكن معها التوصل إلى منبع أو 

في نتاج مستمر قد  ،فمجال البحث الجديد كتشف الجديد،أصل هذه الزخارف إلى أن ي  
رجيح من خالل الشواهد األثرية للوصول ولكن يبقى الت، يعجز معه الحسم ببعض القرارات

 إلى أقرب النتائج، وتطوير اآلراء عند االكتشافات الحديثة.
ولعل السبب في دراسة هذا الموضوع باإلضافة لما سبق هو ذلك العنصر نفسه 
الذي وجد على الكثير من التحف الفنية والعمائر المختلفة في العصر اإلسالمي وصادفنا 

نسب إلى الفترة الكالسيكية، األمر الذي ت  و  على التحف الفنية والعمائروجوده في  البحث 
لفت االنتباه إلى معرفة ماهية هذا العنصر، ومحاولة ترجيح أصل نشأته مع تتبع انتقاله 

النتقاله، خاصة وأن هذا  مع توضيح العامل األساسىوانتشاره إلى الفنون اإلسالمية 
 ي كثير من منتجاتنا المختلفة.العنصر اليزال يستخدم إلى اآلن ف

وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت الزخارف الفنية الكالسيكية على  
 العمائر والفنون اإلسالمية، إال أنها لم تشر من قريب أو بعيد لهذه الزخرفة.

تلك الزخارف التي وجدت في العصرين  :قصد بالزخارف الكالسيكيةوي  
الروماني، وقد تم االستعانة ببعض األمثلة التي استخدمت في )الحضارتين( اإلغريقي و 

 بداية العصر البيزنطي، كنوع من التأثير  واستكمال تطور هذا النوع من الزخرفة.
لى شهرة هذه الزخرفة لدى الباحثين بزخرفة )المياندر( فقد فضلت الباحثة إونظًرا 

 ن.لباحثين المختصيا هو معروف لدي اذكر هذا المصطلح داخل متن البحث كم
 تعريف زخرفة المتاهة)المياندر( :

  MEANDER ,GREEK KEY, GREEK FRET 

عرفت هذه الزخرفة لدى الكثير من الباحثين بزخرفة الصليب المعقوف أو بالخطوط 
المتعرجة، أو الخطوط المنثنية، وذلك لطبيعة الزخرفة نفسها فهى عبارة عن وحدة زخرفية 

ة ورأسية قصيرة تتكسر في زوايا قائمة، واشتق من هذا الشكل عدة متكررة من خطوط أفقي
أشكال أخرى متنوعة كما سوف نرى، وقد ظهر هذا العنصر على كثير من التحف 
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وع رف لدى الباحثين المختصين بمصطلح   والعمائر التي تعود إلى الفترة الكالسيكية
رفة نفسها فهى قريبة إلى شكل والمصطلح يعكس شكل الزخ ،المياندر والذي يعني المتاهة

ولعل هذا ما دفع البعض إلى اعتبار تمثيل هذا العنصر على  ،المتاهة أو الالنهائية
 . (1)التحف والعمائر، رمًزا للخلود واألبدية

باليونانية القديمة(  Μαίανδροςي رجع بعض العلماء أصل تسمية زخرفة المياندر )
حيث  (2)(.1ي وقعت أحداثها على جزيرة كريت )شكلإلى أسطورة المينوتوروس الشهيرة الت

بينما يرجع  (3)ترمز الزخرفة إلى متاهة الالبيرنث التي كان يعيش فيها المينوتوروس.
الموجود حاليا في تركيا نظًرا  ((Μαίανδροςآخرون أصل التسمية إلى نهر المياندروس 

 (.1شبه زخرفة المياندر )لوحة لتعرجاته التي ت  
ذه الزخرفة فقد أشار جوديير أن زخرفة المياندر هي زخرفة مصرية وعن أصل ه

( 4)اقتبسها اإلغريق عن مصر القديمة، حيث توجد الزخرفة على المقابر المصرية القديمة

بطيبة مقبرة تحديدا(، وهو ما وجدناه في سقف مقبرة سنموت   ة)غير أنه لم يوضح من أي
                                                           

أولكر أرغين صوى، تطور فن المعادن االسالمي منذ  البداية وحتى نهاية العصر السلجوقي، ترجمة  (1)
 .335م، ص2005، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 1وتقديم الصفصافي أحمد القطوري، ط

(2)
 Kerenyi, K., Dionysos: Archetypal Image of Indestructible life, Princeton University Press, 

1976, p. 89; Gimbutas, M. A., The Gods and Goddesses of Old Europe: 7000 to 3500 BC Myths, 

Legends and Cult Images, California, 1974, p. 131. fig .90. 
ن جزيرة كريت في مخلوق أسطوري نصفه ثور ونصفه إنسان كان يسكورس أو المينوتور هو المينوت  (3)

حكم الملك ماينوس وتشير األسطورة إلى أن الملك ماينوس بعد اعتالئه للعرش لجزيرة كريت صلى 
لبوسيدون )إله األعماق والبحار( فنذر له أضحية بثور أبيض كبياض الثلج، وعندما تحقق للملك ماينوس 

لذا فكان على الملك ماينوس أن  ما تمناه كان عليه أن يضحي بالثور األبيض لكنه قرر االحتفاظ به؛
يتحمل العقاب لعدم إيفائه بوعده لإلله بوسايدون، فجعلت آلهة الحب أفروديت من زوجة الملك واقعة 
بشكل جنوني في حب هذا الثور فمارست الحب معه فحملت وأنجبت هذا الكائن األسطوري، وقد زاد شر 

مدينة؛ لذا استعان الملك بمهندس الذي اخترع له حاًل هذا الكائن وعاث في البلد تخريبا وترويعا ألهل ال
لهذا الكائن حيث أنشأ متاهة )متاهة الالبيرنث( وهى عبارة عن ممرات متداخلة يظل الوحش يركض فيها 

 بال نهاية، لالستزادة أنظر:
Hesiod, Catalogue of Women. Translated by Evelyn white, London, 1920, fr.140; Plutarch. . 

Translated  by Bernadotte Perrin, Theseus, London, 1914, 15ff.  
(4) 

Goodyear, W. H., The Grammar of the Lotus: A New History of Classic Ornament as a 

Development of Sun Worship. With Observations on the "Bronze Culture" of Prehistoric 

Europe, as Derived from Egypt; Based on the Study of Patterns, London, 1891, p.92-8. 
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(، وشكل 2(، )شكل 2ياندر حقيقي )لوحة وظهرت بشكل م (5)األسرة الثامنة عشرمن 
وف )صليبي( يفصل بينهما مساحات مربعة أو مستطيلة تضم زخارف مختلفة قمياندر مع

نسب إلى (، كما وجد زخرفة المياندر المنكسر على إحدى التحف الفنية التي ت  3)شكل
 (.4)شكل (6)األسرة الثامنة

نيا وصربيا ويوغوسالفيا خالل ومن خالل البحث تبين أن الزخرفة ظهرت في أوكرا
العصر الحجري القديم، أي بأكثر من ألفيتين من الزمان قبل ظهورها في مصر القديمة، 

زين تماثيل المعبودات والمذابح والتمائم الدينية، فنجدها تزين الجزء وكانت هذه الزخرفة ت  
. (7)ق.م 5000لى العلوي لرأس من التراكوتا إلحدى معبودات يوغسالفيا القديمة، تعود إ

نسب إلى نفس الفترة تمثال آخر من التراكوتا يمثل معبودة من المجر يغطي وت  ، (5)شكل
 (6. ) لوحة (8)جسدها زخرفة المياندر

 .(9)ق.م4000نسب إلى رومانيا ويرجع إلى حوالي كذلك وجدت الزخرفة على إناء ي  
 (6)شكل 

من أهم العناصر الزخرفية د عبل إنه ي   ،واستمر هذا العنصر في العصر اليوناني
ن ووجد على الكثير من التحف الفنية والعمائر اليونانية وتنوعت ستخدمها اليونانيو التي ا

 ؛ليهم )المفتاح اليوناني(إلذا ن سبت  ؛طرق زخرفتها، أنواعها والمواد المنفذة بها هذه الزخرفة
رفت كذلك بالزخرفة المذبذبة نظًرا ع  شبه الشكل البدائي للمفتاح، كما ألن الجزء القائم منها ي  

  .(10)لشكلها

                                                           
(5)

  Peter f., Dorman, The Tombs of Senemut: The Architecture and Decoration of Tombs 71 and 

  353, metropolitan Museum of Art, New York, 1991, p. 215, fig. 27b.  ولقد عرض بريس دافين
وتضم أيًضا زخرفة المياندر الحقيقي ويختلف شكل المساحة  26االشكال التي ت نسب إلى األسرة عدد من 

 الفاصلة بين وحدات المياندر لالستزادة انظر:
E. Prisse d´Avennes, Atlas of  Egyption Art, Amercain University in Cairo Prees, 2007, p. 34. 

. من المؤسف أن الكاتبين لم 54ة المصرية القديمة، د.ت، صأحمد يوسف، يوسف خفاجي، الزخرف (6)
 .يذكرا نوعية التحفة التي وجدت عليها هذه الزخرفة

(7) 
Gimbutas, M. A., The Gods and Goddesses of Old Europe, p. 124:7. , fig 82. 

(8)
  Gimbutas, M. A., The Gods and Goddesses of Old Europe, p.128. fig 102. 

(9) 
Gimbutas, M. A., The Gods and Goddesses of Old Europe, p.132. fig.92. 
(10)  
Goodyear, W. H., The Grammar of the Lotus, 1891, P. 93. 
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ن كانت أكثر تطوًرا، ووجدت أيًضا على ا  ثم استمر استخدامها في العصر الروماني و 
نسب إلى الفترة البيزنطية، وفي القرن الثاني عشر الهجري، الثامن التحف والعمائر التي ت  

وذلك بعد أن  ؛ي فترة اإلحياءعامة، فعشر الميالدي أعيد استخدامها في أوروبا بصفة 
 .(11)بدأت حفائر مدينتي بومبى وهركوالنيوم تؤتي ثمارها

 :أنواع وأشكال زخرفة وحدة المياندر
نفذت زخرفة الميانددر علدى التحدف والعمدائر اليونانيدة والرومانيدة المختلفدة بعددة طدرق 

نفددذ رأسددي ا ي   (، وهددى عبددارة عددن خددط  قصددير7: )شددكلالمياندددر البسددي وأنددواع، فنجددد منهددا 
( 8)شدددكل (12)(Hook Meander)الميانددددر الخ دددافبطريقدددة متتاليدددة ومتكدددررة،  وأفقي دددا

وعددددددرف بددددددذلك نظددددددًرا لشددددددكل الزخرفددددددة نفسددددددها وقددددددد ت نفددددددذ منفددددددردة أو متداخلددددددة )متشددددددابكة( 
Interlocking hooks) ) وفدي بعددض األحيدان تتقابدل باتجاهددات مختلفدة مكوندة الشددكل

، ويدددتم فيددده تنفيدددذ  (9)شدددكل( Broken Meanderمنكسدددر )الميانددددر ال ،(13)الصدددليبي
 False)، الميانددددر الزائدددف غالقهدددا أو اتصدددالها بدددبعضإخطدددوط الميانددددر دون أن يدددتم 

meander) أمددا المياندددر (، وفيدده تخددرج خطددوط المياندددر فددي اتجدداه واحددد فقددط، 10)شددكل
 الحقيقي
 (True Meander) جدددداهين (، فتخددددرج فيدددده خطددددوط المياندددددر فددددي ات11)شددددكل

 أو المتقاطعة(Complex Meander)   (14) ونجد أيًضا المياندر المعقدةمتعاكسين، 
 (Cross Meander) دددد  Swastika) لبانويطلددددق عليهددددا الددددبعض الص 

Meander) فقد تنفذ عن طريق اثنين  ،في التصميم الن مختلفانوينتج عن هذا النوع شك

                                                           
  (11)
Alexander Speltz, The Style of Ornament, London, 1910,P. 544؛ 

وزايكو في الفن الروماني، مكتبة اإلسكندرية، عزيزة سعيد محمود، التصوير والزخارف الجصية البارزة والم
 .144)د.ت(، ص

يفضل الفصل بين المياندر الخطاف والمياندر المنكسر لتميز كل نوع عن اآلخر، والختالف النوعين  (12)
 عن بعضهما.  

 .23م، شكل 2001محمد عبد الفتاح السيد سليمان، النحت الروماني والواقع السياسي، اإلسكندرية، ( 13)
(14)

  Calder Loth, "The Complex Greek Meander", ICAA, 2016, fig.3.  

 https://www.classicist.org/articles/classical-comments-the-complex-greek-meander/ 

https://www.classicist.org/articles/classical-comments-the-complex-greek-meander/
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(، 12و الصدليبي )لوحدةألشدكل المتقداطع من المياندر المنكسر بطريق أفقي ورأسدي مكوندة ا
 .(13أو يكون خطي المياندر متقاطعين فينتج الشكل الصليبي )شكل

فنجددد زخرفددة المياندددر المنكسددر داخددل إطددار علددوى وآخددر سددفلي بالجانددب األيسددر مددن 
 ( 4. )لوحة (15)تابوت كالزومنيان، يرجع إلى القرن السابع قبل الميالد

حقيقددي منفددذة داخددل إطددار دائددري بكددأس مددن التركوتددا مددن كمددا نجددد زخرفددة المياندددر ال
(، وقد قسم هذا اإلطار إلدى عشدرة أقسدام يضدم كدل قسدم ثدالث وحددات مدن 5الداخل )لوحة 

زخرفددة هندسددية، وهدى ترجددع إلددى عددام  هازخرفدة المياندددر ويفصددل بينهدا مسدداحة مربعددة بدداخل
 .(16)ق.م 400

تحددف والعمددائر المنسددوبة إلددى الفتددرة أمددا زخرفددة المياندددر المعقددوف فقددد وجدددت علددى ال
الكالسدديكية بأشددكال متنوعددة، منهددا الشددكل المتعددارف عليدده الددذي يأخددذ شددكل الصددليب مكددررة 

(، وشدكل آخدر 6)لوحدة (17)عدة مرات متتاليدة، كمدا فدي جدزء مدن إفريدز بمعبدد جدوبيتر بلبندان
سداحات مربعدة نفذت فيه وحدات المياندر المعقدوف عددة مدرات متتاليدة ولكدن يفصدل بينهدا م

من ذلك أفريز بتابوت  ،أو مستطيلة قد تترك فارغة أو تنفذ بداخلها زخرفة نباتية أو هندسية
اإلسددكندر األكبددر وهددو محفددوظ بددالمتحف األثددري باسددتانبول، يضددم وحدددات المياندددر داخددل 

 (18)إطددار مكددررة عدددة مددرات يفصددل بينهددا مسددداحة مربعددة مقسددمة بدددورها إلددى أربددع مربعدددات

لددى نهايددة إ، ووجددد أيًضددا علددى لوحددة مددن الفسيفسدداء بمتحددف بدداردو بدددوجا، ينسددب (7)لوحددة 
(، حيث يحيط بها إطدار مدن زخرفدة الميانددر منفدذ بالطريقدة السدابقة 8)لوحة ( 19)م  3القرن 

 ولكن المربعات الفاصلة بين وحدات المياندر فارغة.

                                                           
( 15

Nassos Papalexandrou, "A Clazomenian Sarcophagus in the Princeton University Art 

Museum", Record of the Art Museum, Princeton University, 69, 2010, P. 11. fig.10. 
( 16 )  https://www.getty.edu/art/collection/objects/10147/interior-attributed-to-meidias-painter-

attic-red-figure-kylix-greek-attic-about-410-bc/ 
(17) 

Segal, Arthur, Temples and Sanctuaries in the Roman East: Religious Architecture in Syria, 

Iudaea/Palaestina and Provincia Arabia, Oxford, 2013, P. 129. fig. 84,86. 
(18)

 Gisela Richter, M. A., The Scultpture and Sculptors of the Greeks, london, 1962, p.293. 

fig.748. 
(19)

 Michèle blanchard- lemée, et al. Mosaics of Roman Africa: floor mosaics from Tunisia, 

London, 1996, p.76-77. fig. 48. 

https://www.getty.edu/art/collection/objects/10147/interior-attributed-to-meidias-painter-attic-red-figure-kylix-greek-attic-about-410-bc/
https://www.getty.edu/art/collection/objects/10147/interior-attributed-to-meidias-painter-attic-red-figure-kylix-greek-attic-about-410-bc/
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زوج مدددن ( 20)ق.م 7نسدددب الدددى القدددرن ويشددغل الحافدددة الخارجيدددة لتدددابوت كالزومنيددان ي  
ويفصددل بينهددا مسدداحات مربعددة تضددم زخرفددة  ،زخرفددة المياندددر المتقدداطع مكددرر عدددة مددرات

 (2وهى تتشابه مع الزخرفة التي وجدت بمقابر طيبة )لوحة  (،9نجمية أو إشعاعية )لوحة 
زخرفددددة المياندددددر  (21)ويشددددغل سددددطح لوحددددة مددددن الفسيفسدددداء بالكنيسددددة الشددددمالية بسددددوريا

 (10ينها مساحات مربعة تضم بداخلها زخرفة نباتية وهندسية. )لوحة المتقاطع ويفصل ب
م، يدددزين إطارهدددا 509-508ويوجدددد بالمعبدددد القدددديم بغدددزة لوحدددة مدددن الفسيفسددداء عدددام 

العلدددوي زخرفدددة الميانددددر المعقدددوف مكدددررة عددددة مدددرات يفصدددل بينهدددا مسددداحات مربعدددة، ونفدددذ 
ر نفذت بطريقة متقاطعة فنتج شكل المياندر هنا عن طريق زوج من زخرفة المياندر المنكس

 (11. )لوحة (22)آخر للمياندر المعقوف )الصليبي(
ووجددد شددكل آخددر للمياندددر المتقدداطع ندداتج عددن عدددد مددن مياندددر خطدداف تسددير فددي  

وذلددك علددى لوحددة مددن الفسيفسدداء  ؛اتجاهددات مختلفددة نددتج عنهددا الشددكل المعقددوف )الصددليبي(
ق.م، حيددث يددزين ربدداط الحصددان مياندددر  120بددالمتحف األثددري الددوطني، نددابولي، حددوالي 

 .(23)تجاهات مختلفة امتقاطع ناتج عن أربعة من وحدات المياندر الخطاف تسير في 
أمددا فدددي مصدددر فقددد وجددددت هدددذه الزخرفددة علدددى التحدددف الفنيددة والعمدددائر القبطيدددة التدددي 

والمربدع، م، وذلك بأشكال مختلفة فمنها المياندر البسديط، المعقدوف 7-6نسب إلى القرنين ت  
 اوتضدددم كنيسدددة األنبدددا أبوللدددو ببددداويط أنواًعددد وقدددد نفدددذت بددداأللوان المائيدددة أو بدددالحفر الغدددائر،

، زخرفدددة الميانددددر (24)مختلفدددة مدددن زخرفدددة الميانددددر، فنجدددد علدددى الجددددار الشدددمالي بالكنيسدددة
                                                           

(20)
  Nassos Papalexandrou, "A Clazomenian Sarcophagus", P. 6. fig.3.  

 وجدت هذه الزخرفة على الكثير من توابيت كالزومنيان لالستزادة أنظر:
Cook, R.M., Dupont, P., East  Greek Pottery, Routledg, London, 1998, fig. 17.2. ; Elena Roxana 

Ăsandoae, Fantastic Representation on Clazomenian Sarcophagus, in: Funerary Practices 

During The Bronze and Iron Age in Central and Southest Europe,  Beograd-Čačak, 2016, fig. 

5,7,15. 
(21) 

Komait Abdalla, Les Mosaiques Romaines et Collection du Maarat al- Nu‘man. Beyrouth, 

2018, p.146. fig 5. 
(22)  

Turnheim, Y., Ovadiah A., " A new Look at the Geometric Mosaic in the Promontory Palace 

at Caesarea Maritima", Assaph, 4, 1999, fig.11. 
(23)

 Komait Abdalla, Les Mosaiques Romaines, p.89. fig 15.
 

قام الباحث يضم هذا الدير عددًا ال بأس به من اللوحات الجدارية التي تضم زخرفة المياندر، وقد ( 24)
الزخارف باأللوان وذلك لتوضيح شكل الزخارف كما كانت وقت تنفيذها. لالستزادة  بعمل إعادة تصور هذه

 انظر: 
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المتقددداطع داخدددل إطدددار مسدددتطيل، ونفدددذت الميانددددر عدددن طريدددق زوج مدددن الميانددددر المنكسدددر 
( ويتشددددابه أسددددلوب تنفيددددذ زخرفددددة 12ا ينددددتج شددددكل المياندددددر المعقددددوف )لوحددددةمتقدددداطعين ممدددد

نسدددب إلدددى بدايدددة العصدددر البيزنطدددي مدددع الميانددددر بهدددذا الجددددار مدددع لوحدددة مدددن  الفسيفسددداء ت  
اخدددتالف المدددادة الخدددام بينهمدددا، واخدددتالف الموضدددوع المنفدددذ داخدددل المسددداحات الفاصدددلة بدددين 

 ( 11وحدات المياندر وبعضها.)لوحة 
اللوفر بباريس لوحة من الجص تنسب أيًضا إلدى بداويط )الكنيسدة الشدمالية(  وبمتحف

يفصدددل بينهمددا شددكل معددين بداخلدده زخرفدددة  (25)يزينهددا زخرفددة المياندددر المعقددوف )الصددليبي(
نسدب إلدى إحددى (، وهدى تتشدابه مدع الزخرفدة الموجدودة علدى اللوحدة التدي ت  13نباتية )لوحة 

(، كمدددا تتشدددابه مدددع الجدددزء الخدددارجي لتدددابوت 3ر)شدددكلمقدددابر طيبدددة مدددن األسدددرة الثامندددة عش
ق.م، مع اختالف المادة الخدام المنفدذ بهدا الزخرفدة،  7نسب الى القرن الكالزومنيان، الذي ي  

 (. 9والمساحات الفاصلة بينها )لوحة 
وربمدددا ي عدددد ظهورهدددا علدددى العمدددائر والتحدددف الفنيدددة القبطيدددة تدددأثًرا بوجودهدددا فدددي الفدددن 

حددظ التشددابه بددين تنفيددذ الزخرفددة علددى الفددن القبطددي ومددا وجددد فددي الفددن البيزنطددي، حيددث يال
 البيزنطي كما سبق اإلشارة.

 زخرفة المياندر على التحف والعمارة اإلسالمية:
وجدت زخرفة المياندر على العمارة اإلسالمية المبكرة بشكل بسيط ومحدود فنجدها 

(، وهى 14ام القصر )لوحة تزين أرضية حم (26)في قصر خربة المفجر بأريحا بفلسطين

                                                                                                                                                            
Jean Clédat,M., Le monastère et La Nécropole de Baouȋt, MIFAO 12, Le Caire, 1904, PL.xװ, 

xװו, xv, xvװו, Lxוv, Lxv, xc. 
(25) 

 Émil Chassinat, Fouilles à Baouȋt ׀׀, MIFAO 134, Le Caire, 2019, PL. 86. 

سب يقع هذا القصر على بعد خمسة كيلو مترات شمال أريحا بفلسطين بالقرب من البحر الميت، وين( 26) 
 -م1930هذا القصر إلى الخليفة الوليد الثاني، اكتشفه العالمان ديمتري برامكي وهاملتون فيما بين 

م، ويعرف هذا القصر بقصر الخليفة هشام بن عبد الملك؛ وذلك للعثور على نقشين كتابيين وجدا 1948
مياه وحمام ملحق  في الموقع، وي عد القصر مجموعة معمارية متنوعة فهو يضم، القصر، مسجد، بركة

بالقصر جهة الشمال، وهو على شكل مربع مزود جدرانه األربعة بثالثة حنايا فرشت أرضيتها بالفسيفساء، 
حمدان طه، متحف قصر هشام باريحا، لالستزادة انظر: وتضم هذه الحنايا زخرفة المياندر المتقاطع. 

  .64-44 م، ص2017وم العربي،فلسطين، المتاحف العربية، المنظمة العربية للمتاحف، االيك
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فذت بشكل ن   يق زوج من زخرفة المياندر المنكسر،عبارة عن مياندر متقاطع عن طر 
( ويفصل بينهما مساحة مربعة تحصر بداخلها رسم سكين وفاكهة أو 14متقاطع )شكل 

رسم فرعين متقاطعين، ووجدت أيًضا بنفس األسلوب على واجهة القصر ولكنها منفذة 
(، وهو األسلوب الذي كان متبع في العصر 15ز على الجص )شكل بالحفر البار 

 (.11م )لوحة 509-508البيزنطى ووجد على لوحة الفسيفساء بالمعبد القديم بغزة، عام 
عن وجود زخرفة المياندر  (27)كذلك كشفت الحفائر بقصر الفدين )المفرق( باألردن
، وهى أيًضا منفذة بالحفر البارز المعقوف )الصليبي( بجدار قبلة المسجد الملحق بالقصر

على الجص، وهى عبارة عن مياندر معقوف مكرر عدة مرات يفصل بينها شكل دائري 
(، ونفس الزخرفة كانت متبعة أيًضا في العصرين الروماني 16يحصر بداخله وردة )شكل

سوريا والبيزنطي، والتي وجدت على لوحة من الفسيفساء بالكنيسة الشمالية بمعرة النعمان ب
 (  10مع اختالف الزخرفة المحصورة داخل المربعات الفاصلة بين وحدات المياندر. )لوحة 

قلت إلى العمارة األموية عن طريق البيزنطيين ويمكن القول بأن هذه الزخرفة ن  
بطبيعة خضوع بالد الشام للحكم الروماني والبيزنطي، وكذلك استعانة بعض الخلفاء 

 .(28)لفرس، الروم، الهند والمغرباألمويين بفنانين من ا
ويالحظ قلة استخدام هذه الزخرفة في مصر في العصرين العباسي والفاطمي خاصة 
ن ضمت الدور الطولونية بعض من الحشوات الجصية تقتصر زخرفتها  على العمائر، وا 

، والذي ن فذ بنفس األسلوب الذي وجد على التحف (29)على زخرفة المياندر المعقوف

                                                           
كم إلى الشمال من العاصمة 70تقع الفدين أوالمفرق إلى الجهة الشمالية الشرقية من األردن وتبعد  (27)

عمان، وهي تشتمل على قصر، مسجد وحمام، وتنسب المجموعة إلى العصر األموي ويقع المسجد في 
  القبلة على جانبي محراب المسجد. الجزء الشرقي من القصر، وتوجد زخرفة المياندر بجدار

Gazi Bisheh, Water and Irrigation, in: The Umayyads: the rise of islamic art, MWNF, 2014, P. 

135; Giuseppe labisi, "al-fudayn: an Umayyad Residence in Northern Jordan", Vicino 

Oriente,19, 2015, P. 65-84. fig. 11-a.  

اهلل كامل موسى، األمويون وآثارهم المعمارية في الشام والعراق والحجاز واليمن ومصر وأفريقية، عبد( 28)
 .65م، ص2003، دار اآلفاق العربية، 1ط
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1فريد شافعي، العمارة العربية في مصر اإلسالمية "عصر الوالة، م (29)

 .287، 286، 283، 281-280، شكل 1970
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نسب إلى العصر البيزنطي وكذلك التي وجدت أيًضا بحمام وواجهة قصر ر التي ت  والعمائ
 خربة المفجر.

نسب إلى ويحتفظ متحف الفن اإلسالمي بطبق من الخزف ذي البريق المعدني، ي   
        المتشابكة(  ة المياندر الخطاف )المتداخلة أوالعصر الفاطمي، يزين حافته زخرف

لفة عن الطريقة التي وجدت على التحف والعمائر الفنية الرومانية (، بطريقة مخت15)لوحة 
حيث استخدمت  ،والبيزنطية وهو أمر طبيعي ففي تلك الفترة أصبح الفن اإلسالمي مصاغ

 العناصر الفنية القديمة بما يتناسب مع الفن اإلسالمي.
لذي بلغت وقد امتد استخدام هذه الزخرفة في البلدان التي خضعت للحكم السلجوقي ا

، وبلغت الفنون في عهدهم درجة عالية من ينيةالفتوحات في عهدهم إلى مشارف القسطنط
يدل على ذلك العمائر والتحف الفنية التي ترجع إلى  ،الرقي حتى في فترة اضمحاللها

، وبطريق أو بآخر فقد كان لهم الفضل في نقل الكثير من الزخارف الفنية (30)عهدهم
 .(31)ار العربية، سواء عن طريق االستعانة بالصناع، أو الفتوحاتالمختلفة إلى األقط

( 32)م1253ه/ 652فنجد زخرفة المياندر المعقوف تزين واجهة الخان األبيض 

(، وأيًضا اإلطار 9(، بنفس األسلوب الذي وجد على تابوت كالزومنيان )لوحة 16)لوحة 
زخرفة المياندر الصليبي بالجدران  (، كما تتشابه7الذي يزين تابوت اإلسكندر األكبر)لوحة 

-1219هد/ 617-616الخارجية )عشرة جدران( لمدفن السلطان كيقاوس الثاني )
(، مع الزخرفة الموجودة على لوحة الفسيفساء 17) لوحة (33)م(، بمدينة سيواس1220

 (.11م ) لوحة 509-508بالمعبد القديم بغزة عام 

                                                           
 . 36أوكر أرغين صوى، تطور فن المعادن، ص( 30)
للتعرف على أثر الحضارة السلجوقية على التحف الفنية والعمائر األيوبية والمملوكية انظر: منى ( 31)

، 1بدر، أثر الحضارة السلجوقية في دول شرق العالم على الحضارتين األيوبية والمملوكية بمصر، ط
 .ج3م،2002، مكتبة زهراء النشر، 1ج

أنشأ  المعمار قرة سنقر بن عبداهلل الخان األبيض )آق خان( في عهد السلطان عز الدين كيقاوس الثاني، عام  (32)
م، وتم استكمال بناء 1253هد/ 651م، وتم االنتهاء من أعمال الصحن واألجزاء الداخلية عام 1252هد/   650

 م.1254هد/ 652الخان تماما سنة 
 Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture, London, 1971,fig 106.  
(33)

 Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture,fig 47 
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، وتزينها زخرفة (34)م(15هد/ 9ى القرن )نسب إلى شرق األناضول سجادة تعود إلوي  
نسب إلى مدينة (، ووجدت نفس الزخرفة على سجادة أخرى ت  18المياندر الخ طاف ) لوحة 

 (. 19)لوحة  (35)قونية
نسب إلى العصرين ويتشابه أسلوب تنفيذ زخرفة المياندر على التحف الفنية التي ت  

فنجدها تنفذ داخل  ،والعمائر السلجوقيةاأليوبي والمملوكي مع أسلوب تنفيذها على التحف 
أشكال هندسية متنوعة كالدائرة، والشكل السداسي والشكل المثمن فضاًل عن وجودها تزين 

زمزمية من النحاس المكفت بالفضة والنيلو حواف التحف أو تشغل أرضيتها، من ذلك 
دن الزمزمية ، ويزين ب(36)نسب إلى بالد الشاممحفوظة بمجموعة جاليري في واشنطن، ت  

أربعة دوائر واحدة مركزية وثالث تحيط بها يزين حافة الدوائر األربع زخرفة المياندر 
 (20البسيط. )لوحة
لندن، إبريق موقع باسم شجاع بن منعة، الموصل،  -نسب للمتحف البريطانيكما ي  

خل ، يضم زخرفة المياندر المعقوف ) الصليبي( دا(37)م1232هد/ 629العراق، مؤرخ بعام 
  (21شكل مثمن. )لوحة 

وبالمتحف نفسه مبخرة من النحاس المكفت بالفضة، برسم األمير بدر الدين بيسري 
(، ويزين بدن المبخرة العلوي والسفلي دوائر كبيرة تضم زخرفة 38م)1270هد/ 668حوالي 

(، ونفس الزخرفة 22نسر ذو رأسين ودوائر صغيرة يوجد بها زخرفة المياندر البسيط )لوحة
( على مقلمة من النحاس المرصع بالذهب والفضة 17جدت داخل شكل دائري )شكلو 
 (23)لوحة .(39)"محمود بن سنقر"م،موقعة من الجانب باسم1281هد/680نسب إلى إيران،ت  

                                                           
 186لوحة،2007القاهرة، مكتبة زهراء الشرق،ون اإلسالمية في العصر العثماني،الفنربيع حامد خليفة،(34)

(35)
 Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture,fig 17 

أحمد عبد الرازق، الفنون اإلسالمية في العصرين األيوبي والمملوكي، كلية اآلداب، جامعة عين  (36)
 .120م، ص2003شمس، 

 49عن شيال، الفن اإلسالمي، ص (37)
 .143أحمد عبد الرازق، الفنون اإلسالمية، ص  (38)
 .25م، ص2013عن شيال ر. كانبي، الفن اإلسالمي، ترجمة حازم نهار،  (39)
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، تضم بها (40)بالطة خزفية ترجع للعصر المملوكي ويضم المتحف الوطني بدمشق
شبه الربابة، وهو عبارة عن مياندر تي ت  زخرفة المياندر تزين بدن اآللة الموسيقية ال

    حيث تسير خطوط المياندر في اتجاهين متعاكسين True Meander (41)حقيقي
(، تشبه زخرفة المياندر الحقيقي التي ظهرت على أسقف مقابر األسرة الثامنة 24)لوحة 

 (.2عشر بطيبة )لوحة 
مدن الوجه البحري  وفي العصر العثماني بمصر وجدت زخرفة المياندر خاصة في

كمدينتي فوة ورشيد بفضل قربهما خاصة رشيد من العاصمة استانبول من جهة ودورها في 
 .(42)العصر العثماني كوسيط لنقل واستقبال البضائع المرسلة إلى استانبول أو القادمة منها

 فنجد زخرفة المياندر تزين مداخل المنازل األثرية، المساجد واألضرحة وأيًضا بحمام
م، وقد نفذت الزخرفة بالجص وبالفريسكو، كما 19ه/ 13نسب إلى القرن الذي ي   عزوز

ه/ 1121تعددت أيًضا أنواع المياندر ففي منزل مكي )أحمد باشا الضي(، يرجع إلى عام
م، فيزين أعلى فتحة المدخل زخرفة النجمة مكررة باللونين األحمر واألسود بالتبادل 1709

 (25ة المياندر الخطاف باللونين أيًضا األحمر واألسود. )لوحة ويخرج من زواياها زخرف
نجد زخرفة ف (43)(26م )لوحة 1719ه/ 1131أما منزل البقراوللى )الباقيراولي( عام 

المياندر أعلى عقد فتحة المدخل الجنوبي للمنزل، قوامها زخرفة نجمة متكررة تحصر 
الخطاف ويحيط بالنجوم زخرفة المياندر  نباتية ويخرج من زواياها مياندر ابداخلها أوراقً 

(، ووجد نفس الشكل والزخرفة بمنزل عبد الحميد محارم، القرن 18البسيط )شكل
                                                           

 .199د عبد الرازق، الفنون اإلسالمية، ص أحم (40)
كان هناك شك في معرفة نوعية المياندر بهذه البالطة فللوهلة األولى نراها وكأنها  خطين متعاكسين ( 41)

ولكن بعد مالحظة طريقة تنفيذ األلوان على البالطة بوجه عام وجدت مناطق نفذ فيها الفنان األلوان 
مع طريقة تنفيذ الخطين وبالتالي أصبحت قريبة من الشكل المتقاطع بطريقة باهتة األمر الذي يتضح 

 ولكنها وبعد تتبع خطوط المياندر وجدت أنهما في اتجاهين مختلفين، ولعلها الرأي األرجح للصواب. 
-16هد/ 11-10أشجان أحمد محمد متولي، المباني السكنية بمدينة رشيد من خالل وثائق القرنين  (42)

 .56م، ص2012تير، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، م، رسالة ماجس17
للمزيد من المعلومات عن منازل مدينة رشيد أنظر: محمود أحمد محمود درويش، عمائر مدينة رشيد  (43)

وما بها من التحف الخشبية في العصر العثماني، رسالة ماجستير، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلثار، 
 م.1989ة القاهرة، جامع
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(، وأيًضا بمنزل 27م، على جانبي فتحة المنور التي تعلو فتحة الباب )لوحة 18ه/12
 م. 18ه/12ثابت )زكي ثابت(، القرن 

غا عصفور(، عام )محمد أ لى فتحة مدخل منزل عصفورويزخرف أع
(، المياندر الخ طاف داخل شريط زخرفي 28ن من المياندر)لوحة ام، نوع1754ه/1168

 ( 19. )شكل (44)وينتج عن تنفيذ زخرفة المياندر الخ طاف المياندر البسيط باللون األحمر
(، فيزين رجلي 29م )لوحة 1808ه/ 1223أما منزل عثمان أغا األماصيلي عام 

(، وقد 20خرفة المياندر المنكسر مكررة ومتشابكة داخل مثلث )شكلالعقد من الداخل ز 
نسب إلى األسرة الخامسة بمصر القديمة. ن وجد نفس الشكل على التحف التي ت  أسبق و 
 (4)شكل

م(، فيزين إطاري 18ه/12وتتنوع زخرفة المياندر بمدخل ضريح مسجد العباسي )ق
(، وهى منفذة بنفس 21منكسر )شكل( زخرفة المياندر ال30عقدي فتحة المدخل )لوحة

األسلوب الذي وجد على التحف والعمائر الرومانية والبيزنطية كتابوت كالزومنيان الذي 
 (9. ) لوحة ق.م 7نسب إلى القرن ي  

أما العقد الرئيسي الذي يعلو العقدين المذكورين فيزين باطنه وكوشتيه زخرفة النجوم 
(، المعتاد 30زواياها زخرفة المياندر الخ طاف )لوحة المتبادلة باألحمر واألسود ويخرج من

 ظهورها على مباني مدينة رشيد السابق اإلشارة إليها. 
م، وعلى جانبي أحد األواوين نجد 19ه/ 13وبالحجرة الساخنة بحمام عزوز، القرن 

 ، األولى التي توجد على يمين اإليوان وفيها تنحصر زخرفةتينزخرفة المياندر منفذة بطريق
المياندر الخطاف بين دائرة كبيرة خارجية وأخرى صغيرة داخلية بمركزها نجمة ثمانية 
بارزة، أما الزخرفة على يسار اإليوان فهى أيًضا داخل شكل دائري يتوسطه نجمة ثمانية 

(، بنفس األسلوب الذي وجد على 31بارزة يخرج من زواياها المياندر الخطاف )لوحة
 التحف السلجوقية.

                                                           
وجد نفس طريقة الزخرفة منفذة بمدينة فوة على المآذن كمأذنة القنائي ومأذنة مسجد الفقاعي، انظر:  (44)

سعيد رشاد ابراهيم غانم، العناصر الزخرفية في المنشآت اإلسالمية بمدينتي فوة ورشيد في العصر 
 (.26،54م، لوحة )2017امعة طنطا، العثماني، رسالة ماجيستير، قسم اآلثار،  كلية االداب، ج
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قة أن طريقة تنفيذ المياندر بمباني مدينة رشيد تختلف عما هو مألوف من والحقي
حيث نفذت النجمة بطريقة صريحة بعد أن كانت تتكون نتيجة تشكيل  ،تنفيذ الزخرفة

الزخرفة نفسها والتي سبق وأن رأيناها بالتحف الفنية التي تعود إلى العصرين األيوبي 
كما أن المياندر البسيط المحيط  المياندر، والمملوكي، فأصبحت النجمة أساس توزيع

بالنجمة السداسية مختلف بعض الشيء حيث يمكن تحديد بداية ونهاية خطوط المياندر 
 منفرج.   Yومناطق تقابلها مكونة ما يشبه حرف

ه مع نفس بكما نالحظ أن طريقة تنفيذ زخرفة المياندر الخ طاف بمنازل رشيد تتشا
نسب إلى العصر السلجوقي، حيث تنفذ تحف الفنية التي ت  الزخرفة الموجودة على ال

المياندر الخ طاف وهى تلتصق بزوايا األشكال الهندسية من مثلث أو معين أو غير ذلك 
 (.23)لوحة

وتتشابه طريقة تنفيذ زخرفة المياندر السابق اإلشارة إليها مع مجموعة من األشكال 
ثرت بالقاهرة، وقد نسبها إلى القرن السادس المنفذة بالجص أوردها بريس دافن آلثار اند

(، لكن من المرجح وطبًقا لتشابهها مع 16)شكل ( 45)عشر والثامن عشر الميالدي 
 م. 19-17الزخارف الموجودة بمدينة رشيد إلى نسبتها مابين القرن 

وتجدر اإلشارة إلى أن الفنان لم يلتزم بقواعد هندسية محددة في تنفيذ زخرفة المياندر 
( أن الفنان نفذ وحدات المياندر المنكسر بمقاييس غير متساوية 21نالحظ في الشكل )ف

 داخل اإلطار المحيط بالعقد. 
وفي القاهرة خاصة في عصر محمد علي وأسرته ظهر هذا العنصر على كثير من 

األمر الذي يواكب التطور المعماري والفني العام، حيث فترة اإلحياء  ،العمائر المختلفة
تي ظهرت بأوروبا وتأثرت بها مصر في عصر محمد علي وأسرته، وما تبع ذلك من ال

                                                           
(45) 

 Prisse, E., dʹAvennes, Islamic Art in Cairo: From the Seventh to the Eighteenth Centuries, 

Amercain University in Cairo Prees, 1999, P.58,94.. 

 أشار المؤلف. ألوان هذه األشكال هى ألوان رمزية استعان بها بريس دافين لتوضيح الزخارف حسبما 
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وغيرها من الطرز الفنية والمعمارية مرة ( 46)إعادة إحياء العناصر الكالسيكية القديمة
 أخرى.

، (47)ومن القصور التي ظهر بها عنصر المتاهة )المياندر(، قصر محمد علي بشبرا
ي بالزمالك، وتعددت أماكن تواجده فنجده يزين وقصر عائشة فهم (48)قصر عابدين

األسقف، الواجهات الخارجية، األرضيات، وعلى التحف الفنية، كما تنوعت المواد التي 
فذت بها هذه الزخرفة فنجدها منفذة على الجص وبطريقة الفريسكو، وهى الطرق التي ن  

وة، أما في عهد محمد علي سبق وجودها في الفترة الكالسيكية ووجد أيًضا بمدينتي رشيد وف
وأسرته فقد نفذت المياندر على خشب الباركية، والدهان بالزيت كطرق زخرفية تميزت بها 

 هذه الفترة.
 متعددة لزخرفة المياندر )المتاهة(، فنجد زخرفة اويضم قصر محمد علي بشبرا أنواعً 

دتين مياندر مكررة المياندر الحقيقي بقبة جوسق الرواق الشرقي للقصر، وهو عبارة عن وح
(، وهو األسلوب 32عدة مرات يفصل بين كل وحدتين وأخرى مستطيل بداخله وردة )لوحة 

الذي كان متبع في العصر اإلغريقي واستمر أيًضا في العصر الروماني والبيزنطي، 
                                                           

لالستزادة عن الطراز الكالسيكي في عصر محمد علي وأسرته انظر: نهى علي محمد علي، العمارة  (46)
الكالسيكية الجديدة في القاهرة واإلسكندرية في القرن التاسع عشر حتى نهاية عصر أسرة محمد علي، 

 م.  2017جامعة حلوان،  دراسة آثرية، رسالة ماجستير، قسم االثار االسالمية، كلية اآلداب،
يقع هذا القصر بشبرا، وهو من تصميم مسيو دروفتي قنصل فرنسا بمصر وقد استمر بناؤه ثالثة ( 47)

م، يتكون القصر من 1836م، وأضيفت إليه سراي الجبالية عام 1821-1808عشر عاًما بدًءا من عام 
الجوز، قاعة البيلياردو والقاعة  أربع جواسق، كما يضم أربع قاعات ركنية، هى قاعة الطعام، قاعة

العربية، كما يلحق به ملحقات أخرى أهمها سرايا الجباليا وبرج الساقية. لالستزادة عن قصر محمد علي 
؛ محمود عباس أحمد عبد الرحمن، 2005بشبرا أنظر: قصر محمد علي بشبرا، القاهرة التاريخية، 

، 2005(، الدار العالمية للنشر والتوزيع، 1952-1805القصور الملكية في مصر تاريخ وحضارة )
 .72-69ص
عرف قصر عابدين بذلك ألنه ب ني على أنقاض منزل أمير اللواء السلطاني عابدين بك أحد أمراء  (48)

م 1836األتراك، وقد اشتراه منه الخديوي إسماعيل ونزع ملكية المباني المحيطة حوله ، وبدأ البناء به 
. لالستزادة انظر:  محمود عباس أحمد قاعة 500ويحتوي القصر حوالي  واستمر لمدة عشرة سنوات،

Abdeen Palace: the Jewel of 19 ؛ 87-82عبد الرحمن، القصور الملكية في مصر، ص
th

 Century 

Cairo, Markaz al- Qawmī li-tawthīq al- Turᾱth al- Ḥaḍᾱrī wa-al- Tabi, Alexandria, 2007. 
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وظهر على العديد من التحف الخزفية، فنجده بكأس من التراكوتا يرجع إلى الفترة 
ق.م، مع اختالف عدد وحدات المياندر داخل اإلطار الدائري، إذ  410لي الكالسيكية حوا

  (5طار. )لوحة يبلغ عددها ثالث وحدات في كل قسم من أقسام اإل
أما قبة جوسق الرواق الشمالي بالقصر نفسه، فيزينه زخرفة المياندر البسيط 

وتتكرر الوحدتين  ( ولكنه هنا عبارة عن وحدتين مياندر يفصل بينهما زهرة لوتس23)شكل
، ويبدو هذا انباتي   اعلى مسافات متباعدة تحصر بداخلها مساحة مستطيلة تضم فرعً 

ن كان يضم نفس الزخرفة  ،األسلوب مختلف بعض الشيء عما وجد في الفترة السابقة وا 
 ( 33ولكن بأسلوب آخر مبتكر. )لوحة 

يبي(، األول: بسقف ويضم القصر ثالثة أشكال من زخرفة المياندر المعقوف )الصل
قاعة الطعام بالقصر وهو عبارة عن أربع وحدات من المياندر تتقابل عند نقطة مركزية 

( أو المعقوف، ويفصل بين كل مجموعة وأخرى مربع 24مكوًنا الشكل الصليبي )شكل 
يحصر بداخله دائرة وأربعة مثلثات موزعة في األركان، ويمتد خطوط المياندر مكونة 

(، وطريقة تنفيذ الشكل 34لة تحصر بداخلها زخارف نباتية كالسيكية )لوحة مساحة مستطي
وقد رأينا مثله على  ،المعقوف )الصليبي( وجد كما سبق اإلشارة في العصر البيزنطي

( ولكنها تختلف هنا أن وحدات المياندر ال 11اللوحة الفسيفسائية بالمعبد القديم بغزة )لوحة 
 تتقاطع. 

ه بسقف سراي الفسقية بالقصر ون فذ فيه زخرفة المياندر المعقوف نجدفأما الثاني: 
)الصليبي( عن طريق تكرار زخرفة المياندر الخطاف ثمانية مرات بطريقة رأسية وأفقية 

(، يفصل بينها مساحات مستطيلة، كما هو 35لتكون شكل المياندر المعقوف)لوحة 
أيًضا في الفترة الكالسيكية  ا(، ومثل هذا األسلوب كان متبعً 25موضح بالشكل )شكل

على رباط حصان باللوحة الفسيفسائية المحفوظة بالمتحف األثري الوطني  أً فنجده منفذ
 .(49)بنابولي

( يوجد بسقف قاعة البلياردو بالقصر 26والشكل الثالث للمياندر المعقوف )شكل
ربعة بداخلها وهو عبارة عن خطين مياندر متقاطعين ويفصل بينها أيًضا مساحة م ،أيًضا

                                                           
(49) 

Pappalardo, et la. Greek and Roman Mosaics, New York, 2012, p.157. fig.122. 
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(، وقد سبق وأن رأيناه على العديد من التحف والعمائر اإلغريقية، الرومانية 36وردة )لوحة 
 (.7والبيزنطية، فقد وجد داخل إطار على تابوت اإلسكندر )لوحة 

ويالحظ على أسلوب تنفيذ زخرفة المياندر بقصر محمد علي األسلوب األوروبي وال 
د علي في تنفيذ زخارف هذا القصر بفنانين إيطاليين، فقد استعان محم ،غرو في ذلك

 .(50)فرنسيين، أرمن ويونانيين
فنجد زخرفة المياندر البسيط على كما تتنوع أيًضا زخرفة المياندر بقصر عابدين 

(، ونفذ بالشكل المعتاد في العمارة 37واجهة كشك الموسيقى بقصر عابدين )لوحة 
 ندر بصورة متتالية ومتكررة. الكالسيكية حيث تنفيذ وحدات الميا

(، يزين أرضية 27ونجد أيًضا زخرفة المياندر الزائف )بالمياندر المغلق( )شكل 
، فنجد الزخرفة تسير في اتجاه واحد فقط، كما أنها معقود من بداية (51)صالون القصر

(. وتتشابه طريقة تنفيذ هذه الزخرفة مع إطار زخرفي يزين 38وحدة المياندر )لوحة 
نها باألخيرة عبارة عن مياندر أرنيش رواق جزيرة ديلوس )العصر اإلغريقي( غير كو 

 . 52متقاطع معقودة في بدايته
التي ( 53)ويزين أرضية الجناح البلجيكي بالقصر زخرفة المياندر المعقوف )الصليبي(

فذت بنفس األسلوب الروماني والبيزنطي تحصر بداخلها مساحة مستطيلة فارغة، وقد ن  
، فقد وجد نفس الزخرفة على لوحة من الفسيفساء المحفوظة (54)عروف بالمنظوروالم

 ( 39بمتحف باردو. )لوحة 
مبراطور اليابان يعلو بابي إأما قصر عائشة فهمي بالزمالك، فوجد به غرفة مهداة من 

ن تضم زخرفة المياندر تمثل زخرفة المياندر ان مستطيلتا( لوحت40الغرفة )لوحة
 ( 28كل. )ش(55)الخطاف

                                                           
 .76قصر محمد علي، القاهرة التاريخية، ص( 50)

 (51)
Abdeen Palace, P. 64. 

(52)
 Alexander Speltz, The Style of Ornament, London, 1910, pl. 23. Fig.8.  

(53)
 Abdeen Palace , P.222. 

(54)
Pappalardo, Greek and Roman Mosaics, p. 28.  

ظهرت زخرفة المياندر بالصين واليابان ولقد اختلف الباحثون فيما بينهم؛ هل هو تأثير الفن الروماني ( 55)
أم أن الزخرفة عرفت في كال البلدين في نفس الوقت خاصة وأن زخرفة المياندر على التحف والمباني 

 لالستزادة انظر: الروماني. الصينية تختلف طريقة تنفيذها عن المياندر بالفن 
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( لوحة من بيلوس تصور 1شكل )
والزخرفة تشبه  (الالبيرانث )قصر التيه

 ق.م، 1200زخرفة المياندر، حوالي 
 Gimbutas, M. A., The Gods and :عن

Goddesses of Old Europe 

( زخرفة )مياندر حقيقي( بأسقف مقابر طيبة من 2شكل )
فاجي، خ عن: أحمد يوسف، يوسف الثامنة عشر، األسرة

 .الزخرفة المصرية القديمة

 

 

 زخرفة )مياندر متقاطع، صليبي(3)شكل
Crosses Meander  )أو معقوف

مقابر طيبة من األسرة الثامنة  بإحدى
أحمد يوسف، يوسف  :عن عشر،

 .خفاجي، الزخرفة المصرية القديمة

( نمدددوذج مدددن زخدددارف الفتدددرة األولدددى لالسدددرة الثامندددة 4شدددكل )
أحمدد يوسدف، يوسدف خفداجي، الزخرفدة  :نبمصر القديمة، ع
 المصرية القديمة

                                                                                                                                                            
 Johann  Joachim Winckelmann, "On the Imitation of the Painting and Sculpture of the Greeks" 

in: German Essays on Art History, New York, 2004, p.165-17.  
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رأس من التراكوتا تصور إحدى  (5)شكل
معبودات يوغوسالفيا القديمة والجزء 

من الرأس والجبهة تزينه زخرفة  العلوي
ق. م.  5000المياندر، حوالي 

 ,.Gimbutas, M. A :عن يوغوسالفيا،

The Gods and Goddesses of Old 

Europe. 

من رومانيا يصور زخرفة المياندر ويرجع  ( إناء6شكل )
 Gimbutas, M. A., The Gods:ق. م، عن 4000لحوالي 

and Goddesses of Old Europe 

 

 

    
 (ب)                   (أ)

تفريغ يوضح زخرفة المياندر)الخ طاف  ) 8شكل ) تفريغ يوضح زخرفة المياندر البسيط (7شكل )
 (المتداخل

 

 

 تفريغ يوضح زخرفة المياندر الزائف (10شكل )  تفريغ يوضح زخرفة المياندر المنكسر (9شكل )

  

تفريغ يوضح زخرفة المياندر المتقاطع  (12شكل ) تفريغ يوضح زخرفة المياندر الحقيقي (11شكل )
 ))الصليبي
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لزخرفة المياندر المتقاطع بأرضية  شكل( 14شكل ) آخر لزخرفة المياندر المتقاطع  ( شكل13شكل )
 حمام قصر خربة الفجر، بتصرف الباحثة

 

 

 

 ) المعقوف )الصليببي زخرفة المياندر(15( شكل
على واجهة قصر خربة المفجر، عن: حمدان طه، 

 هشام باريحا متحف قصر

تفريغ يوضح زخارف المياندر العكوف  )16شكل )
 المفرق( باألردن،برواق القبلة بمسجد قصر الفدين )

 Giuseppe labisi, al-fudayn: an Umayyad :عن

Residence in Northern Jordan 
 

 

 
 

( تفريغ لزخرفة المياندر البسيط على 17شكل )
والفضة موقعة  مقلمة من النحاس المرصع بالذهب

  ، بتصرف الباحثة"محمود بن سنقر" باسم
 

أعلى  ر( تفريغ لجزء من زخرفة المياند18شكل )
 عقد فتحة المدخل الجنوبي لمنزل البقراوللى،

 بتصرف الباحثة
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أعلى  ( تفريغ لجزء من زخرفة المياندر،19شكل )
 ،(فتحة مدخل منزل عصفور )محمد أغا عصفور

 بتصرف الباحثة

( تفريغ لزخرفة المياندر المنكسر بمنزل 20شكل )
 الباحثة عثمان أغا األمصيلي، بتصرف

 

 المنكسر بمدخل ضريح مسجد العباسي، بتصرف الباحثة ( تفريغ لزخرفة المياندر21شكل )
 

       

 
 

 
 م، 17والبسيط، القاهرة، القرن  ( مجموعة متنوعة لزخرفة المياندر الخطاف22شكل )

 Prisse, E., d´Avennes, Islamic Art in Cairo :عن

 

 الرواق الشمالي بقصر محمد علي بة جوسقزخرفة المياندر البسيط بقل ( تفريغ23شكل )

 بتصرف الباحثة
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 محمد علي بشبرا ( تفريغ لزخرفة المياندر المعقوف ) الصليبي ( بسقف قاعة الطعام بقصر24شكل )
 بتصرف الباحثة

 

 محمد علي ( تفريغ لزخرفة المياندر الخ طاف بإزار أسفل سقف سراي الفسقية بقصر25شكل )
 بتصرف الباحثة

 

 بشبرا لزخرفة المياندر المعقوف )الصليبي( بسقف قاعة البلياردو بقصر محمد علي ( تفريغ26شكل )

 

   عابدين ( زخرفة المياندر المعقوف ) الصليبي( بطريقة الباركية، بقصر27شكل )
 بتصرف الباحثة

 

 ة فهمي بالزمالكالمنكسر بالقاعة اليابانية بقصر عائش ( تفريغ لزخرفة المياندر28شكل ) 
 بتصرف الباحثة
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 Buyuk Menderes Basin ب( نهر المياندر المعروف حاليا 1لوحة )

© WWF-Turkey 

http://www.wwfguianas.org/news/?uNewsID=345315# 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  الي الشرقي، طيبة، األسرة الثامنالشم لحقيقي بسقف مقبرة سنموت بالجناح( زخرفة المياندر ا2لوحة )
 Peter f., The Tombs of Senemut :عن عشر، 

http://www.wwfguianas.org/news/?uNewsID=345315
http://www.wwfguianas.org/news/?uNewsID=345315
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ق. م،  5000التراكوتا لمعبودة من المجر ويغطي جسدها زخرفة المياندر، حوالي  ( تمثال من3لوحة )
 Gimbutas, M. A., The Gods and Goddesses of Old Europe :عن

 

 :عن ق.م، 7( زخرف المياندر )المتاهة( المنكسر، جزء من تابوت كالزومنيان، 4لوحة )
Nassos Papalexandrou, A Clazomenian Sarcophagus in the Princeton University Art Museum 
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  :ق.م، عن 410حوالي الزائف، كأس من التراكوتا، بمتحف جى بول جيتي،  ( زخرفة المياندر5لوحة )

https://www.getty.edu/art/collection/objects/10147/interior-attributed-to-meidias-painter-attic-

red-figure-kylix-greek-attic-about-410-bc/ 

 

 :هليوبيوليس(، عن) زخرفة المياندر المعقوف )الصليبي(، جزء من إفريز بمعبد جوبيتر بلبنان(6لوحة )
Calder Loth, The Complex Greek Meander 

 

 إلسكندر األكبر، المتحف األثري باستانبول،المعقوف )الصليبي(، جزء من تابوت ا زخرفة المياندر  (7لوحة )
 Gisela M. A. Richter, the Scultpture and Sculptors of the Greeks :نهاية القرن الرابع ق.م، عن

https://www.getty.edu/art/collection/objects/10147/interior-attributed-to-meidias-painter-attic-red-figure-kylix-greek-attic-about-410-bc/
https://www.getty.edu/art/collection/objects/10147/interior-attributed-to-meidias-painter-attic-red-figure-kylix-greek-attic-about-410-bc/
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المتقاطع، جزء من لوحة من الفسيفساء،  ( زخرفة المياندر8لوحة )
 م، محفوظة بمتحف باردو دوجا، 3نهاية القرن 

 Mongi Ennaïfer, Xenia and Banquets, Mosaics of Roman :عن 

Tunisia 

 ( زخرفة المياندر9لوحة )
المتقاطع، الحافة الخارجية 

لتابوت كالزومنيان ينسب الى 
 :ق.م ق.م، عن 7القرن 

Nassos Papalexandrou, 

A Clazomenian 

Sarcophagus 

 

ء من الكنيسة الشمالية، سوريا، العصر لوحة من الفسيفسا زخرفة المياندر المتقاطع، (10لوحة )
 -Komait Abdalla, Les Mosaiques Romaines et Collection du Maarat al:الروماني والبيزنطي، عن

Nu‘man, Beyrouth 

 
  :م، عن509-508بغزة، عام  ( زخرفة المياندر المتقاطع، لوحة من الفسيفساء، بالمعبد القديم11لوحة )

   Ovadiah A., Anew Look at the Geometric Mosaic 
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الميالدي،  المياندر بالجدار الشمالي بدير األنبا أبوللو بباويط منتصف القرن السادس ( زخرفة12لوحة )

 Jean Clédat,M., Le monastère et La Nécropole de Baouȋt  :عن
 

 

 

م، 6الشمالية بباويط، منتصف القرن المياندر المعقوف على إفريز جصي بالكنيسة  ( زخرفة13لوحة )
 Émil Chassinat, Fouilles à Baouȋt :اللوفر، عن متحف

 

 

 

  

( جزء تفصيلي لزخرفة المياندر المعقدوف 14لوحة )
حمدددان طدده، متحددف  قصددر خربددة الفجددر، بحمددام

 قصر هشام باريحا

المتداخلة أو  زخرفة المياندر الخطاف (15لوحة )
 على طبق من Interlocking hooks  المتشابكة

الخزف ذي البريق المعدني، مصر، العصر 
 14930 الفاطمي، متحف الفن االسالمي، رقم

 تصوير الباحثة
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تفاصيل لزخرفة المياندر   )16لوحة )
 المركب على واجهة الخان األبيض،

مدينة دينزلي  م،1253ه/ 652
 Oktay Aslanapa, Turkish Art and:عن

Architecture  

زخرفة المياندر المعقوف )الصليبي(، الجدران  (17لوحة )
-616العشرة بمدفن السلطان كيقاوس الثاني ) الخارجية
 Oktay :م(، مدينة سيواس، عن120-1219هد/ 617

Aslanapa, Turkish Art and Architecture 

 

 
 

 

( زخرفة المياندر الخ طاف، 18لوحة )
هد/ 9القرن ) سجادة من شرق األناضول،

م(، عن: ربيع حامد خليفة، الفنون 15
 .اإلسالمية في العصر العثماني

الخطاف، جزء تفصيلي لسجادة  ( زخرفة المياندر19لوحة )
 Oktay Aslanapa, Turkish Art :سلجوقية، مدينة قونية، عن

and Architecture  
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 نحاس المكفت بالفضة والنيلو محفوظة بمجموعةزخرفة المياندر البسيط على زمزمية من ال (20لوحة )
  :Top.htm-http://warfare.tk/13/Freer_Canteenجاليري في واشنطن، العصر األيوبي، عن

 

 
 لمتحف البريطانيتفصيل زخرفي من إبريق موقع باسم شجاع بن منعة، الموصل، العراق، ا)21لوحة )

 م، عن: شيال، الفن اإلسالمي1232هد/ 629بلندن، 

 

 

 
لندن،  -زخرفة المياندر البسيط على مبخرة من النحاس المكفت بالفضة، المتحف البريطاني(22لوحة )

 :م، عن1270هد/ 668برسم األمير بدر الدين بيسري حوالي 
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_

details.aspx?objectId=239119&partId=1 

http://warfare.tk/13/Freer_Canteen-Top.htm
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=239119&partId=1
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=239119&partId=1


 العدد ا لثانى  -  احلادى و العشرون اجمللد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84 

 

 
 

 

 
 من الداخل من النحاس المرصع بالذهب والفضة، إيران، المياندر البسيط على مقلمة زخرفة(23لوحة )
 كانبي، الفن اإلسالمي .، عن: شيال ر"محمود بن سنقر" م، موقعة من الجانب باسم1281هد/680

 

 بالطة خزفية ترجع للعصر المملوكي، محفوظة بالمتحف الوطني بدمشق، عن: أحمد عبد (24لوحة )
 الرازق، الفنون اإلسالمية

 

 منزل مكي )أحمد باشا الضي(، ( زخرفة المياندر الخ طاف أعلى فتحة مدخل25) لوحة
 تصوير الباحثة 
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م، 18هد/ 12الجنوبي بمنزل البقراوللى، القرن  ( زخرفة المياندر البسيط أعلى عقد المدخل26لوحة )
 تصوير الباحثة

 

لعقد، منزل عبد الحميد محارم، وبباطن ا ( زخرفة المياندر البسيط أعلى فتحة المدخل27لوحة )
  م، تصوير الباحثة18هد/12القرن

 
أعلى المدخل الرئيسي لمنزل محمد أغا عصفور،  ( إطار من زخرفة المياندر الخطاف والبسيط28لوحة )

 م، تصوير الباحثة1754ه/1168عام 
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ه/ 1223ألماصيلي، عثمان أغا ا ( زخرفة المياندر المنكسر، بباطن رجلي عقد منزل29لوحة )
 م، تصوير الباحثة1808

   

 

 

  م،18هد/ 12ضريح مسجد العباسي، القرن  ( زخرفة المياندر الخطاف والمنكسر بمدخل30لوحة )
 الباحثة تصوير

 

 

م وأحد اإليوانات، 19ه/ 13بحمام عزوز، القرن  ( زخرفة المياندر الخطاف بالحجرة الساخنة31لوحة )
 تصوير الباحثة
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الزائف،  ( قبة جوسق الرواق الشرقي بقصر محمد علي بشبرا، شكل توضيحي لزخرفة المياندر32لوحة )
 .عن قصر محمد علي بشبرا، القاهرة التاريخية

 

 

عن: قصر محمد علي  زخرفة المياندر البسيط بقبة جوسق الرواق الشمالي بقصر محمد علي،)33لوحة )
 بشبرا، القاهرة التاريخية

 

علي بشبرا ، عن:  ( زخرفة المياندر المعقوف ) الصليبي ( بسقف قاعة الطعام بقصر محمد34لوحة )
 .قصر محمد علي بشبرا، القاهرة التاريخية

 

محمد علي  زخرفة المياندر الخ طاف بإزار أسفل سقف سراي الفسقية بقصر محمد علي، عن: قصر (35لوحة )
 .بشبرا، القاهرة التاريخية
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عن:  بشبرا، نوع آخر من زخرفة المياندر المعقوف )الصليبي( بسقف قاعة البلياردو بقصر محمد علي (36لوحة )
 قصر محمد علي بشبرا، القاهرة التاريخية

 

 .المياندر البسيط، كشك الموسيقى بقصر عابدين زخرفة(37لوحة )
  تصوير الباحثة

 

 Abdeen Palace: the Jewel :ئفة بأرضية صالون القصر، عن( توضيحي لعنصر المتاهة الزا38لوحة )

of 19
th

 Century Cairo 
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 :الصليبي( بطريقة الباركية، بقصر عابدين بالجناح البلجيكي، عن) ( زخرفة المياندر المعقوف39لوحة )
Abdeen Palace: the Jewel of 19

th
 Century Cairo 

 
 ندر الخطاف والمنكسر، القاعة اليابانية بقصر عائشة فهمي بالزمالكزخرفة الميا (40لوحة )

 تصوير الباحثة
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 النتائج

سدية قصديرة أفقيدة ور أإن زخرفة المتاهة )المياندر( هى زخرفة هندسدية عبدارة عدن خطدوط  .1
شتق من هذا الشكل عدة أشدكال أخدرى متنوعدة فمنهدا الميانددر اتتكسر في زوايا قائمة، وقد 

ددد ،بسددديط، المنكسدددر، الخطددداف، الزائدددف، الحقيقددديال رف وأخيدددًرا الميانددددر المعقدددوف والدددذي ع 
فهددو أيًضدا )المياندددر المركدب، المعقددد، المتقدداطع  ،سدماء متعددددة لددى البدداحثين المختصدينأب

 سماء تعكس شكل الزخرفة نفسها.والصليبي( وكل اسم من هذه األ

مدن أهدم العناصدر الزخرفيدة التدي  دعدم وت  ظهرت زخرفة المياندر فدي الفدن المصدري القددي  .2
ليهم )المفتاح اليوناني( واستمر استخدامها في إظهرت في العصر اإلغريقي؛ لذا فقد نسبت 

ن كانت أكثر تطوًرا.  العصر الروماني وا 

فددالبعض يددرى أنهددا زخرفددة  ،ن فيمددا بيددنهم حددول نشددأة ونسددبة هددذه الزخرفددةو اختلددف البدداحث .3
غريقدي ومدن صر والبعض اآلخر يرى أنها ظهرت فدي الفدن اإلمصرية نقلها اإلغريق عن م

لددى مصددر، ومددن إلددى هجددرة قبائددل مددنهم إقلددت إلددى مصددر، حيددث تشددير المصددادر خاللهددم ن  
خددالل البحددث تبددين أنهددا ظهددرت فددي أوكرانيددا وصددربيا ويوغوسددالفيا خددالل العصددر الحجددري 

قديمدددة، وكاندددت هدددذه القدددديم، أي بدددأكثر مدددن ألفيتدددين مدددن الزمدددان قبدددل ظهورهدددا فدددي مصدددر ال
ق.م،  5000الزخرفدددة تدددزين تماثيدددل المعبدددودات والمدددذابح والتمدددائم الدينيدددة التدددي تعدددود إلدددى 

 واستمرت من خاللهم إلى اإلغريق والرومان. 

سدلوب الدذي ظهرت زخرفة المياندر على بعض عمائر العصر األمدوي بالشدام، بدنفس األ .4
ثر عليهدا بالددور ن خالل التحف التي ع  وجد في العصرين اإلغريقي والروماني، كما وأنه م

الطولونية مدا يددل علدى وجدود هدذه الزخرفدة فدي العصدر العباسدي، أمدا فدي العصدر الفداطمي 
ن وجددد المياندددر الخطدداف علددى فإندده يالحددظ  قلددة اسددتخدام زخرفددة المياندددر علددى العمددائر، وا 

 السابقة.التحف الفنية، ولكنها منفذة بتكوين زخرفي مختلف عما وجد في العصور 

نسددب إلددى العصددر وقددد وجدددت زخرفددة المياندددر علددى العديددد مددن التحددف والعمددائر التددي ت   .5
شددبه مددا وجددد فددي العصددور اإلغريقيددة، الرومانيددة والبيزنطيددة، السددلجوقي بتكوينددات بعضددها ي  
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وبعضها داخل تكوينات هندسية عبارة عن أشكال سداسدية، ثمانيدة ودائريدة تحصدر بدداخلها 
 زخرفة المياندر.

يالحظ تأثر أسلوب تنفيذ زخرفة المياندر فدي العصدرين األيدوبي والمملدوكي بمدا وجدد فدي  .6
فضددداًل عدددن وجودهدددا داخدددل  ،العصدددر السدددلجوقي، مدددن حيدددث تنفيدددذها داخدددل أشدددكال هندسدددية

 إطارات أو تشغل أرضية التحف.

لددى السددالجقة الفضددل فددي اسددتمرار وجددود هددذه الزخرفددة فددي مصددر علددى التحددف إنسددب ي   .7
 نسب لمحمد علي وأسرته إعادة إحياء هذه الزخرفة أيًضا بمصر.لمختلفة، كما ي  الفنية ا

يمكن التمييز بين فترتين من العصر العثماني لمعرفدة تطدور هدذه الزخرفدة: األولدى وهدى  .8
حيددددث انحصددددر أنددددواع زخرفددددة المياندددددر بهددددا علددددى  م،18ه: 16ه/12ه: 10مددددن القددددرن 

تضدح ذلدك مدن خدالل مبداني مديندة رشديد، ومدن المياندر البسيط، الخطاف والمنكسر فقدط وا
خالل الرسومات التي أوردها بريس دافن، وكذلك ما هو موجود بمسجد البرديني، أمدا الفتدرة 
الثانية: فهى فترة محمد علي وأسدرته وهدى أكثدر تندوع فدي أشدكال الزخرفدة وتماثدل شدكلها مدا 

حيدداء الفددن إعددادة إفتددرة تددم وجدد بالعصددر اإلغريقددي والرومدداني، وهددو أمددر طبيعددي ففدي هددذه ال
 الكالسيكي. 

وجدت زخرفة الميانددر فدي العصدر العثمداني بكثدرة فدي مددن الوجده البحدري خاصدة رشديد  .9
وفددوة عددن مدينددة القدداهرة أو غيرهددا مددن المدددن، وهددذا يرجددع إلددى مكانددة مدينددة رشدديد فددي تلددك 

رسال البضائع  تقبال مدينة رشيد لى العاصمة استانبول، فضاًل عن اسإالفترة كوسيط لنقل وا 
 من التجار من استانبول. اكبيرً  اعددً 

لم يلتزم الفنان فدي مبداني مديندة رشديد بقواعدد محدددة أثنداء تنفيدذ زخرفدة الميانددر ولكنده  .10
خرج عن المتعارف عليه برؤية فنية جديدة مع مراعاة السياق العام في تنفيذ الزخرفدة، فندراه 

متعدارف عليده ولكدن بتشدكيل فندي مختلدف فدي بعدض ينفذ زخرفدة الميانددر البسديط بالشدكل ال
 األحيان وهو الحال بالنسبة للمياندر الخطاف.
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كدان الكتشداف مددينتي بدومبى وهركوالنيدوم أثددر كبيدر فدي إعدادة إحيداء الفدن الكالسدديكي  .11
ثرت بده مصدر بصدورة واضدحة فدي عصدر أم، وت18ه/ 12مرة أخرى في أوروبا منذ القرن 

 سرته.أمحمد علي و 

عدادة اسدتخدام إللتحدف المهدداة  كما كان .12 لدى محمدد علدي وأسدرته أثدر كبيدر فدي معرفدة وا 
مبراطددور اليابدداني إلددى األميددرة عائشددة فهمددي هددذه الزخرفددة، كالقاعددة اليابانيددة التددي أهددداها اإل

 وغيرها من التحف الفنية .

ن سدتخدم إلدى اآلن فدي كثيدر مدوأخيًرا فإن هذه الزخرفة التي ظهدرت مندذ القددم الزالدت ت   .13
 العمائر والمنتجات العصرية المتنوعة.
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The Meander decoration on the Islamic architecture In 

the Levant and Egypt "from the Umayyad period until 

Mohammad Ali’s Age" 

Ashgan Ahmed Mohamed Metwaly

 

Abstract: 

Meander (meandros) is a kind of geometric decorations that 

appeared in the Ancient Egyptian art. It was also used in the Greek 

and Roman arts in various types and forms. 

Meander has not been investigated in the Islamic architecture, 

although it was utilized in the Islamic buildings in the Levant during 

the Umayyad era. It was also used in the artifacts and buildings of 

the Coptic era and was assumed in the (Fatimid, Ayyubid, and 

Mamluk) eras as a border or interior of the geometric forms 

following the same style of the Seljuk buildings and artifacts. It was 

implemented on the façades of houses in Rosetta in the 12
th 

A.H. / 

18
th
 A.D. century. Furthermore, it spread and evolved in the reign of 

Muhammad Ali and his dynasty, when various materials were used 

for decoration. The present study explores this motif on the Islamic 

buildings and artifacts, which acted as models for illustrating its 

implementation and development in the Islamic arts.  

Key words: 
 Meander; Meandros; Architecture; Levant; Egypt. 
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