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Abstract
The poetic inscriptions on the applied objects in the Ayyubid and Mamluk eras. It is mentioned 

that Prophet Muhammad, peace be upon him, had had poets and He was calling them to protect Islam 
against the enemies, so the Muslims recite the poetry  and the artisans or calligraphers write it on the 
books, objects and the buildings; also we know that the Ayyubid and Mamluk arts are marked by 
many decorations; one of these decorations is inscriptions and these inscriptions have many contents, 
one of these contents is the poetic inscriptions, through these inscriptions, the author will study 
various society, aspects as the illegal things, trading in the market, the good manners and also the study 
will show the beauty of the poetic inscriptions.
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 مقدمة 
ال�صعراء يف كل ع�رص ويف كل م�رص منهم ال�صالح ومنهم الطالح، 

و�صدق اهلل العظيم

اأنهم يف كل واد يهيمون،  اأمل تر  )وال�صعراء يتبعهم الغاوون، 
ال�صاحلني  منهم  ا�صتثنى  اهلل  ولكن  يفعلون(،1  ال  ما  يقولون  واأنهم 
وانت�رصوا  كثرًيا  اهلل  وذكروا  ال�صاحلات  وعملوا  اآمنوا  الذين  )اإال 
ينقلبون(؛2  منقلب  اأي  ظلموا  الذين  و�صيعلم  ظلموا  ما  بعد  من 
وي�صتن�صده  ال�صعر،  ي�صتح�صن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  كان  لذا 
املخطئني،  عن  بال�صعر  ويعفو  حلكمة،  ال�صعر  من  اإن  فيه:  ويقول 
ثابت  بن  ح�صان  وياأمر  ال�صتماعه،  ويه�ش  التوبة،  منهم  ويقبل 
وغريه بهجاء اأعدائه، ويرغبهم فيه3 وكان له �صلى اهلل عليه و�صلم 
�صعراء، غري ح�صان وهما عبد اهلل بن رواحة، وكعب بن مالك - 
ال�صعر  يقر�صون  والن�صاء  الرجال  لذا وجدنا   4- عنهما  اهلل  ر�صي 
لتخرج  والتحف،  العمائر  الكتب، وجدران  به  يزينون  والفنانون 

اأبهى زينة لها. بدورها يف 

مبكًرا،  جاء  التطبيقية  التحف  على  ال�صعر  كتابة  اأن  والراجح 
العبا�صي  اأن علية بنت اخلليفة املهدي  الع�ش  الفرج  اأبو  وكما يذكر 
بالذهب  ال�صعر  تكتب  كانت  م(   786-775 )158-169هـ/ 
قدح  على  ال�صعر  من  اأبيات  لها  وجدت  اأنه  فيذكر  الزجاج،  على 

من الزجاج قرئت:

ل االأغيد احل�صن الداللا�رصب على وجه الغزا
يا غل األباب الرجال5ا�رصب عليه وقل له

ا من  وكثري من املتاحف واملجموعات الفنية متتلك بدورها بع�صً
ا من اأبيات  هذه القطع الفنية التي حتمل على اأ�صطحها اأو بداخلها بع�صً
ال�صعر ذات املو�صوعات املختلفة، فيحتفظ  متحف اأطنة برتكيا بقلة 
من الفخار ترجع اإىل القرن الثاين الهجري - الثامن امليالدي، ُنق�ش 

عليها باخلط الكويف بيت من ال�صعر ن�صه:

ف�رصك بني النا�ش يعلمه الغري6اإذا اأنت مل حتفظ لنف�صك �رصها

اخلزف،  من  �صغري  ب�صحن  الربيطانى  املتحف  يحتفظ  كما 
يرجع اىل ع�رص اأحمد بن طولون ق )3هـ/  9 م (، نق�ش عليه بيت 

من �صعر الأبي متام:

اإذا ا�صتعنت ب�صرب اأعقبت فرجا7ال تياأ�صن واإن دامت مطالبة

 كما وجد على جزء من لوح رخامي، يف اأحد البيوت الفاطميةـ 
 اأدخل يف وزارة القبة املن�صورية فيما بعد ـ كتابة من ال�صعر ن�صها:

وال يغدر ب�صاكنك الزمان8اأال يا دار ال يدخلك حزن

التطبيقية  التحف  على  ال�صعر  مو�صوع  اأتناول  اأن  يل  ويطيب 
�صوف  والتي  واململوكي،  االأيوبي  الع�رصين  يف  والدرا�صة  بالبحث 
يتبني من خالل هذه الدرا�صة مب�صيئة اهلل تعاىل، مدى اأثر هذه االأبيات 
املجتمع  لها  يتعر�ش  التي  الرزائل  حماربة  من  املجتمع  على  ال�صعرية 
مكارم  اإىل  الدعوة  جانب  اإىل  امليزان  يف  وغ�ش  للخمر،  ك�رصب 
الكتابات  لهذه  اجلمايل  اجلانب  بيان  مع  واحلياء  كالكرم  االأخالق 
مرة  الأول  جديدة  قطع  ن�رص  ا  اأي�صً الدرا�صة  اأهداف  ومن  ال�صعرية، 

حتمل بدورها نوعيات جديدة من ال�صعر.

وعلى الرغم من اأن الدرا�صة �صوف تقوم بن�رص قطع جديدة الأول 
مرة، فاإن هذه القطع كلها ترجع اإىل الع�رص اململوكي، ومن ثم فقد 
اإىل  تن�صب  التي  التطبيقية  التحف  ندرة  اإ�صكالية  الدرا�صة  واجهت 
االإ�صكالية  هذه  حل  جاهدة  الدرا�صة  حاولت  وقد  االأيوبي،  الع�رص 
بعر�ش بع�ش القطع، التي تن�صب بدورها اإىل الع�رص االأيوبي، والتي 
كان لها اأثرها ـ باالأبيات ال�صعرية التي وردت عليها ـ يف بيان حماربة 

كبرية من الكبائر اأال وهي اخلمر.

والتعر�ش  التحف،  لهذه  ال�صعرية  الكتابات  الولوج يف  وقبل 
بع�ش  اإلقاء  الباحث  على  يجب  عليها،  ُذِكَرْت  التي  ملو�صوعاتها 
على  قاربت  والتي  التاريخية،  الفرتة  تلك  يف  ال�صعر  على  ال�صوء 
-567( �صنة   من  وذلك  الزمان،  من  قرن  ون�صف  قرون  ثالثة 

923هـ/ 1171-1517م(.

اأوًل: ال�صعر يف الع�صر الأيوبي 
املربزين  ال�صعراء  من  االأيوبيني  زمن  وحلب  القاهرة  تخل  مل 
اأحمد  بن  اإبراهيم  بن  بن حممد  اإبراهيم  االأ�صواين  الدولة  مثل فخر 
للملك  االإن�صاء  كتب  الذي  الكاتب،  ال�صاعر  االأديب  ن�رص  بن 
مات  وقد  العادل،  الأخيه  كتب  ثم  اأيوب  الدين  النا�رص�صالح 
وغري  وخم�صمائة،9  وثمانني  اإحدى  �صنة  بحلب  ال�صاعر  هذا 
القا�صي  وهو  املُِلِك،10  �َصنَّاِء  وابن  النبيه،  ابن  كان  ال�صاعر  هذا 
)608هـ/  �صنة  املتوفى  امللك  �صناء  بن  اهلل  هبة  القا�صم  اأبو  ال�صعيد 
مو�صحات  له  حيث  املو�صح  يف  ال�صاعر  هذا  نبغ  وقد  1211م(، 
الديوان  وهذا  الطراز‘  ’دار  ا�صمه  ديوان  يف  و�صعت  نظمه،  من 
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وجمموعة  امللك،  �صناء  ابن  نظم  من  مو�صحات  جمموعة  عن  عبارة 
ديوان  له  امللك  �صناء  وابن  واالأندل�ش   املغرب  �صعراء  من  اأخرى 
الفا�صل،  القا�صي  فيها  مدح  ق�صيدة  ثمانني  على  ي�صتمل  �صعر 
كان  الفا�صل  القا�صي  اأن  يذكر  ومما  واأوالده11  الدين  و�صالح 
وى اأن �صالح الدين �صاأله عن راأيه يف متثيلية من خيال  �صاعًرا، َفرُيِ

فيهما: قال  ال�صعر  من  ببيتني  فاأجابه  �صاهدها،  الظل 

ملن هو يف علم احلقيقة راقيراأيت خيال الظل اأكرب عربة
وتق�صي جميًعا واملحرك باقي12�صخو�ش واأ�صباح متر وتنق�صي

ويعد بهاء الدين زهري من اأ�صهر �صعراء م�رص يف الع�رص االأيوبي ولد مبكة 
�صنة )581هـ/ 1185م(، ثم رحل اإىل م�رص واختار مدينة قو�ش بال�صعيد 
لالإقامة بها، ثم تركها اإىل القاهرة، وات�صل بخدمة ال�صالح جنم الدين اأيوب، 
فكان رئي�ًصا للكتاب بديوان االإن�صاء، وتويف هذا ال�صاعر يف �صنة )656هـ/ 
ا ال�صاعر جمال الدين بن مطروح  1258م(.13 ومن �صعراء هذا الع�رص اأي�صً
الذي قال للوي�ش التا�صع ال�صليبي يف يوم االأحد الرابع من �صفر )648هـ/ 

الثامن من مايو 1250م( عندما اأبحرـ  لوي�شـ  من دمياط اإىل عكا.

عودة الأخذ ثاأر اأو لفعل قبيحقل لهم اأن اأزمعوا
والقيد باق والطوا�صي �صبيح14دار ابن لقمان على حالها

ثانًيا: ال�صعر يف الع�صر اململوكي 
ازدهرت احلياة االأدبية يف الع�رص اململوكي، ازدهاًرا وا�صًعا ب�صورة 
مل ت�صهدها من قبل يف تاريخها الو�صيط، واإن كان يوؤخذ على االأدب 
�صعًرا ونرًثا، �صعف اللغة الف�صحى، ودخول كثري من االألفاظ الدارجة15 
على الرغم من ذلك فقد ظهر �صعراء مربزين يف اأوائل هذا الع�رص كان 
من بينهم �صافع بن علي بن عبا�ش الكناين الع�صقالين امل�رصي )649 : 
723هـ/ 1251:1331م(، وهو كاتب موؤرخ، با�رص االإن�صاء مب�رص 
زماًنا، وله نظم ونرث كبري، وله ت�صانيف منها ’ديوان �صعره16.‘ وقد 
كرث يف ع�رص املماليك نوع من املدح كان ال�صعراء �صادقني فيه وهذا 
ال�صعر يف هذا  بداأ بهذا  اأ�صهر من  ، ومن  الر�صول  النوع هو مدح 
الع�رص ال�رصف البو�صريي �صاحب الربدة، وهو حممد بن �صعيد بن حماد 
الدال�صي املولد املغربي االأ�صل البو�صريي املن�صاأ ولد بناحية دال�ش يف 
فيه  قال  النظم،  وبرع يف  و�صتمائة  ثمان  �صنة  �صوال  اأول  الثالثاء  يوم 
احلافظ فتح الدين بن �صيد النا�ش هو اأح�صن �صعًرا من اجلزار، والوراق، 
ومات �صنة خم�ش وت�صعني و�صتمائة17 كما عرف هذا الع�رص نوًعا اآخر 
من ال�صعر يتعلق بال�صوفية والوعظ، وكان ميثل هذا النوع من ال�صعر 

ال�صاعر ال�صاب ’ابن العفيف‘ وهو �صم�ش الدين حممد بن �صليمان بن 
علي التلم�صاين، كان اأبوه عفيف الدين �صوفيًّا من نزالء خانقاه �صعيد 
ال�صعداء، ولد هذا ال�صعر يف زمن بيرب�ش �صنة )661هـ / 1263م( نزح 
اإىل دم�صق وتوىل خزانة الكتب، وكان بارًعا يف ال�صعر، اأكرث �صعره كله 
ر�صيق االألفاظ، ال يخلو من االألفاظ العامية، له مقامة مطبوعة با�صم 
’مقامة ابن العفيف‘ اأو ’مقامات الع�صاق للواعظ العا�صق امل�صتاق، وقد 
مات ابن العفيف �صابًّا يف �صن ال�صابعة والع�رصين )688هـ/ 1288م(18 
وتعر�ش ال�صعراء يف هذا الع�رص اإىل و�صف احلياة من حولهم، ولن�رصب 
مثاًل على ذلك، حيث ي�صف “علي بن حممد بن عبد الرحمن العربي’ 

الرو�ش والزهر من حوله فيقول: 

فالزهر بني منظم ومن�صدانظر اإىل الرو�ش البديع وح�صنه

�صنة  الهجري  ال�صابع  القرن  اأواخر  يف  ال�صاعر  هذا  ولد  وقد 
القاهرة،  �صكن  اأن  بعد  حلب   اإىل  حتول  وقد  )690هـ/1290م(، 
اهتم  كما  1388م(،  )790هـ/  املحرم  يف  بحلب  ومات  واملدينة، 
ال�صعراء يف هذا الع�رص بالعلم وراحوا ينظمون الق�صائد يف ذلك، فيقول: 

’علي بن حممد بن القا�صم املدين‘ املولود �صنة ) 698هـ/ 1298م(

وحلية الف�صل زانتني لدى العطل19وحلة العلم اأغنتني مالب�صها

منها  الع�رص،  هذا  �صعراء  بع�ش  على  اأخرى  مالحظات  وثمة 
ق�صية  نقدوا  اأنهم  ذلك  من  الف�صاد،  اأنواع  بع�ش  حاربوا  اأنهم 
ال�صلطان  اأن  اإيا�ش  ابن  عن  نقاًل  الرازق  عبد  اأحمد  فيذكر  الر�صوة، 
 االأ�رصف جانبالط خلع  يف �صهر �صفر �صنة )906هـ/ 1500م( على 
حميي الدين عبد القادر بن النقيب وقرره على ق�صاء ال�صافعية ببذل قدره 
�صبعة اآالف دينار، مما �صق على كل واحد من النا�ش، فالموا ال�صلطان 

على ذلك لوجود من هو اأحق واأوىل منه بهذه الوظيفة وقالوا فيه:

الق�صاء قا�ش وله وله يف اأكل مواريث اليتامى ولهيف م�رص 
من عد له دراهًما عدله20اإن رمت عدالة فقم جمتهًدا

ومثال اآخر �صاقه �صم�ش الدين حممد بن طولون، اأظهر فيه مدى 
اأحداث �صنة )911هـ/  اأنه يف  الظلم من ذلك  ال�صعراء �صد  وقوف 
الدين  جمال  ال�صيخ  هجا  حيث  لطيفة،  نادرة  وقعت  1155م( 
ال�صلموين القا�صي معني الدين بن �صم�ش وكيل بيت املال مب�رص هجوا 

فاح�ًصا ومن جملة ما قاله هذا البيت:

يركب ياقوًتا على ف�ش خامتهوحرفته فاقت على كل حرفة
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فلما بلغ معني الدين ذلك �صكا ال�صلموين اإىل ال�صلطان الغوري، 
فقال له اإن وجب عليه �صيء بال�رصع اأدبه فاأتى به اإىل قا�صي الق�صاة 
وعزره  البار  عبد  ف�رصبه  عليه  وادعى  ال�صحنة  بن  الرب  عبد  احلنفي 

واأ�صهره على حمار وهو مك�صوف الراأ�ش فقال يف ذلك: 

وملا ال وعبد الرب قا�صي ق�صاتها21ف�صا الزور يف م�رص ويف جنباتها

الع�رص  هذا  �صعراء  فيه  نبغ  الذي  ال�صعر  اأنواع  بني  من  وكان 
“الرثاء” فمن اأمثلة ذلك اأنه ملا مات ال�صيوطي )911هـ/ 1155م(، 

رثاه عبد البا�صط بن خليل بقوله:

جمتهد الع�رص اإمام الوجودمات جالل الدين غيث الورى
ومر�صد ال�صال لنفع يعود22وحافظ ال�صنة مهدي الهدى

من  عا�صوها  التي  احلياة  ـ  الع�رص  هذا  �صعراء  اأي  ـ  و�صفوا  كما 
العمري  اهلل  ف�صل  ابن  ال�صعراء  هوؤالء  ومن  ولبا�ش،  وم�رصب  ماأكل 
الذي و�صف بع�ش األوان الطعام التي كانت معروفة عند املماليك يف 
ق�صيدة نظمها مبنا�صبة �صحبته لل�صلطان الن�رص حممد، عند زيارته للدير 

االأبي�ش بوادي النطرون منها قوله:

كمثل قر�ش ال�صم�ش بالتمام23وقرب احللواء ملء اجلام

ومل يقت�رص ال�صعر على االأدباء وفقط من الرجال، بل كان يف 
الع�رص اململوكي من الن�صاء من روت ال�صعر من اأمثلة ذلك موؤن�صة 
القرن  والتي عا�صت يف  املقري  البيطار  بن على  ال�صيخ حممد  بنت 
الثامن الهجري/ الرابع ع�رص امليالدي،24 وهي نف�صها التي ا�صتغلت 
ا برواية احلديث25 وثمة اإ�صافة اأخرى يف هذا املجال - ال�صعر -   اأي�صً
من  راأينا  واإمنا  وفقط،  النا�ش  عامة  على  يقت�رص  مل  ال�صعر  اأن  وهي 
املو�صحات  بع�ش  اأحدهم  األف  حيث  ال�صعر  يروي  من  ال�صالطني 

الرو�صة منها: اإىل مقيا�ش  نازل  يتغنى بها، وهو  التي كان 

وهو الكرمي النعم املنانبامللك اأنعم ربنا الرحمن
يق�صيه قلب خمل�ش ول�صانفله علينا ال�صكر حق الواجب

اأما عن الدرا�صة الفنية املتعلقة بالتحف التطبيقية التي حتمل اأبياًتا 
ا منها على النحو التايل: من ال�صعر، فيمكن تناول بع�صً

اأوًل: الع�صر الأيوبي 
على الرغم من اأن االهتمام يف الع�رص االأيوبي كان جله باحلرب، 
يف  اأخرى  بجوانب  اآخر  اهتمام  هناك  يكون  اأن  ينفي  ال  هذا  لكن 

ا من احلياة  املجتمع، كاجلانب الفني، بل اإن احلرب نف�صها خلقت جوًّ
يف هذا اجلانب، وهو اجلانب الفني الذي ظهر على اأثر االتفاقيات التي 
نتج عنها  الع�رص، مما  امل�صلم وامل�صيحي، يف هذا  الطرفني،  جرت بني 
اإنتاج العديد من التحف الفنية وعلى �صبيل املثال االتفاق الذي حدث 
�صعبان )588هـ/ 1192م(  االأيوبي وريت�صارد يف  الدين  بني �صالح 
والذي كان من اآثاره، اأن يكون للم�صيحيني حرية التوجه اإىل القد�ش 
لزيارة االأماكن املقد�صة26 وقد ذكر املوؤرخون اأنه ملا عقد هذا ال�صلح، 
دخل خلق عظيم من االإفرجن اإىل القد�ش للزيارة فاأكرمهم ال�صلطان وقدم 
لهم االأطعمة وبا�صطهم27 كما ُوِجَد اهتمام بجانب اآخر اأال وهو اجلانب 
الفنية فكان  التجاري الذي كان له االأثر يف وجود مثل هذه التحف 
لتجار اإيطاليا، وخا�صة جتار امالفى، وكذلك جتار بيزا وجنوه معامالت 

يف الع�رص االأيوبي يف القرن ال�صاد�ش الهجري/ الثاين ع�رص امليالدي.28

تلك  يف  احلياة  يف  دوره  االأدبي  للجانب  فكان  حال  اأية  على 
الفرتة التاريخية من بث روح االأمل والتفاوؤل، يوؤكد ذلك بيت من 
ال�صعر نق�ش باخلط الن�صخ على اإبريق من الفخار غري املطلي يحتفظ به 
املتحف الوطني بدم�صق، واالإبريق يرجع بدوره اإىل الع�رص االأيوبي، 

ون�ش الكتابة قرئ على النحو التايل:

اأتاك النجاح بها يرك�ش29اإذا اأدبر الدهر يف حاجة

كما اأمدنا الع�رص االأيوبي بكاأ�ش من الزجاج املموه باملينا يحتفظ 
�صفاف،  من زجاج  م�صنوع   والكاأ�ش  بلندن،  الربيطاين  املتحف  به 
اأ�صيفت اإليه قاعدة مذهبة )لوحة1( يتو�صطها كرة بللورية مف�ص�صة، 
االألوان  متعددة  مينا  يتخللها،  ذهبية،  نقو�ش  الكاأ�ش  زخرفة  وقوام 
تتاألف من �رصيط علوي من الكتابات الن�صخية، ت�صتمل بدورها على 
اخلمريات،  �صعر  من  ـ  ناق�ش  الثاين  البيت  من  الثاين  ال�صطر  ـ  بيتني 
الذي �صاع فيما بني القرنني الثاين والثالث للهجرة، الثامن والتا�صع 

امليالديني  اأما عن ن�ش البيتني فهما على النحو التايل: 
و�صوت )املثاين( املثالث عايل32يقولون تب30 والكاأ�ش يف كف اأغيد31

اأمر بالكرم خلف حايطه تلفحني ا ....... 33)�صكل 1، 2( 

من  وكبرية  رذيلة،  يحارب  الفنان  اأن  االأول  البيت  من  ويبدو 
يكون  اأن  الفن، ميكن  اأن  نفهم  هنا   ومن  املجتمع،  الكبائر يف  اأكرب 
يحاربها  التي  والكبرية  االإ�صالمية،34  الدعوة  تخدم  بناءة،  و�صيلة 
يف  ذكرها  ورد  حيث   ، ال�رصع  جرمها   والتي  ’اخلمر‘  هي  الفنان 

اأكرث من االآية من القراآن.35
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املثاين  و�صوت  االأول  البيت  من  الثاين  ال�صطر  يف  وال�صحيح 
ولي�ش املثالث؛ الأن املثاين من اأوتار العود واحدها مثنى.36

وقد اقرتحت اإحدى الباحثات الغربيات اأن تكون الكلمة الناق�صة يف 
�صطر البيت الثاين هي كلمة ’ال�صم�ش37‘ وقد زخرف الفنان حافة الكاأ�ش 

بهذين البيتني، وحددت اأحرف الكتابة مبينا ذات لون اأحمر، على اأر�صية 
مذهبة، وملئت الفجوات التي بني اأحرف الكتابة ال�صعرية مبينا ذات لون 
اأزرق، وقد اأجري فح�ش علمي حديًثا حول االأ�صلوب الفني الذي اأجنزت 
به هذه الكتابة ال�صعرية فتبني اأن طبقة التذهيب و�صعت اأوالً، ثم حددت 

)شلك 1( يبني ابليت األول من الشعر اذلي أشري إيله ىلع كأس الزجاج، نقالً عن: 
A. ontadini, Poetry on Enameled Glass, 56, fig.14.3

 )شلك 2( يبني الشطر األول من ابليت اثلاين، اذلي أشري إيله ىلع كأس الزجاج، نقالً عن
A. Contadini, Poetry on Enameled Glass, 56, fig. 14.4

اأحرف الكتابة ثانًيا، واأخرًيا ملئت الفجوات التي بني اأحرف الكتابة مبينا 
ذات لون اأزرق، وقد كتب النق�ش بعناية بالغة حيث عالمات االإعراب 
والتنقيط، مما جعل القراءة ممكنة، لكن هناك بع�ش عالمات اإعرابية غطت 
مبينا زرقاء، �صعبت من القراءة، ووا�صح من الكتابة اأنها من النوع الذي كتب 
باخلط الن�صخ اجليد، الذي �صاع يف خمطوطات القرن الثالث ع�رص امليالدي.38

املموه  الزجاج  من  بكوب  بدم�صق  الوطني  املتحف  ويحتفظ 
باملينا39 )�صكل 3( عرث عليه يف الرقة، ويعود بدوره اإىل القرن ال�صاد�ش 
الهجري - الثاين ع�رص امليالدي، �صكله خمروطي ال�صكل يت�صع اإىل اأعلى 
بالذهب بيت من  املينا احلمراء والذي كتب بداخله  زين ب�رصيط من 

ال�صعر باخلط الثلث مل يبق اإال اأثره’.. وا�صرب على اأمل الفر)اق (40.‘
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وال�صحيح اأن الكتابة باخلط الن�صخ الذي متيزت حروفه هنا باأنها 
اأقل �صمًكا وجمااًل واأي�رص يف التنفيذ من حروف خط الثلث، ف�صاًل 

عن اأن ن�صب حروفه اأ�صغر من ن�صب حروف خط الثلث41

كما يحتفظ Museum fǖr Islamische بط�صت من الربونز 
يرجع بدوره اإىل الن�صف االأول من القرن ال�صابع الهجري - الن�صف 

االأول من القرن الثالث ع�رص امليالدي يزخرفه كتابة �صعرية ن�صها:

واجلد واملجد واالإف�صال والكرمالعز واالإقبال والنعم
فحار يف و�صفك االأعراب والعجم42اأ�صياء علوت بها

ثانًيا: الع�صر اململوكي 
والتي  ال�صعر،  من  اأبياًتا  حتمل  التي  الفنية  التحف  عن  اأما 
هذه  مو�صوعات  تنوعت  فقد  اململوكي،  الع�رص  اإىل  بدورها  ترجع 
االأبيات، واأول ما تتعر�ش له الدرا�صة من هذه املو�صوعات ال�صعرية 
كوب  بقية  خالل  من  ذلك  ويت�صح  العفيف‘  ’الغزل  مو�صوع  هو 
بالقاهرة  االإ�صالمي  الفن  متحف  به  يحتفظ  باملينا43  مموه  زجاجي 
)لوحات 2اأ، ب، ج( �صنع من الزجاج االأبي�ش ال�صفاف، يزخرف 
بدنه من اأ�صفل  كتابة �صعرية باخلط الثلث مكونة من بيت واحد من 

ال�صعر ُتقراأ:

ياقامة الق�رص الذهبي  ) ... ..(ياطلعة القمر املنري الزاهر

وقد حدد الفنان اخلطوط اخلارجية لهذه الكتابة، مبينا ذات لون 
اأحمر، كما مالأ �صاحات احلروف باللون االأ�صفر، والراجح اأن مثل 
هذا البيت من ال�صعر ال�صابق، كان �صائًعا يف الع�رص اململوكي حيث 

االأبي�ش  الزجاج  الفنية، من ذلك كا�ش من  التحف  ورد على بع�ش 
باأمريكا44،  املرتوبوليتان  متحف  به  يحتفظ  باملينا   املموه  ال�صفاف، 
يرجع اىل اأواخر القرن ال�صابع الهجري - الثالث ع�رص امليالدي، عليه 

كتابة اأدبية �صبيهة بكتابة الكوب  مو�صوع الدرا�صة، ون�صها:

ياقامة الغ�صن الرطيب النا�رص )لوحتا 2د، 2هـ(.يا طلعة القمر املنري الزاهر ....

ومن اجلدير بالذكر اأن ال�صطر االأول من هذا البيت قد �صجل، 
على �صمعدان من املعدن كان حمفوًظا مبتحف الفن االإ�صالمي �صابًقا، 
واالآن هو حمفوظ مبتحف ال�صوي�ش،45 وال�صمعدان  يرجع اإىل الفرتة 
اململوكية نف�صها ـ اأواخر القرن ال�صابع الهجر - اأواخر القرن الثالث 
من  جزء  عن  ف�صاًل  الدوادار،  رنك  يزخرفه  حيث  امليالدي ـ  ع�رص 
)لوحة2و(،  املنري‘.  القمر  طلعة  ’يا  الذكر  ال�صابقة  االأدبية  العبارة 
الع�رص  بعد  فيما  ا�صتمرت  ال�صعرية  الكتابات  هذه  مثل  اأن  والراجح 
اململوكي ويوؤكد ذلك �صينية من النحا�ش حمفوظة باملتحف الوطني 

ب�صنعاء يزين حافتها الداخلية كتابات �صعرية ن�صها:

يا قامت الغ�صن الرطيب الزاهري46يا طلعت القمر املنري الناظري

ال�صابقة  االأبيات  كتابات  على  مهمة  مالحظة  اإبداء  وميكن 
واأعني كتابة ‘الهاء’ املربوطة على حتف املتحف االإ�صالمي بالقاهرة 
و‘قامة’  ‘طلعة’  كـ  ال�صوي�ش،  ومتحف  بنيويورك  واملرتوبوليتان 
والتي - الهاء املربوطة ـ كتبت بـ ‘التاء’ املفتوحة  على �صينية املتحف 
�صحيح  الكلمتني  وكال  و‘قامت’  ‘طلعت’  مثل  ب�صنعاء،  الوطني 
كتبت  القراآن  يف  بكلمات  تاأثر  ال�صابقة  التحف  يف  اخلطاط  وكاأن 
و’لعنة49‘  و’نعمة48‘  ’جنة47‘  مثل  املربوطة  بالتاء  الطريقة  بنف�ش 
و’�صجرة50‘ و’رحمة 51 و’�صنة52 ‘ و’قرة53‘ و’بقية54‘ و’كلمة55‘ 
وجاءت هذه الكلمات نف�صها بالتاء املفتوحة ’جنت56‘ و’نعمت57‘ 
و’قرت62‘  و’�صنت61‘  و’رحمت60‘  و’�صجرت59‘  و’لعنت58‘ 

و’بقيت63‘ و’كلمت64.‘

االإ�صالمي  الفن  مبتحف  املعادن  ق�صم  م�صئول  اأمدين  كما 
بالقاهرة65 باأكرث من حتفة؛ االأوىل: عبارة عن كفتي ميزان من النحا�ش 
املكفت بالف�صة66 )لوحة 3( التي ُيرجح اإرجاعها اإىل القرن الثامن 
ال�صعرية  بكتابتها  القطعة  وهذه  امليالدي،  ع�رص  الرابع   - الهجري 
وهو  ال�صابق،  املو�صوع  خالف  اآخر  مو�صوًعا  تعالج  الثلث  باخلط 
مو�صوع يعد من اأخطر املو�صوعات التي عاجلتها االأديان ال�صماوية 
وهو ’العدل يف امليزان67‘، اأما عن ن�ش الكتابة ال�صعرية الذي ُذِكَر 

على كفتي امليزان ُيقراأ على النحو التايل:
 )شلك 3( يبني جزء ابليت الشعري السابق، نقالً عن أيب الفرج العش،
الزجاج السوري املموه، احلويلات األثرية السورية، ص 51، لوحة 11، شلك 5.
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وغري احلق ال اأعطىاأنا امليزان ال اأخطى
اأقيموا الوزن بالق�صطلقول اخلالق البارى

بدايتها  حددت  ال�صعرية  الكتابة  اأن  البيتني  هذين  من  ويظهر 
لورود،  هند�صية  اأ�صكال  بدورها  تت�صمن  دوائر  باأ�صكال  ونهايتها 

كونت بتالتها من اأ�صكال ت�صبه حروف z يف اللغة االإجنليزية.

ثم  اأحرفها  بتحديد  الكفتني  حافة  على  الكتابة  نفذت  وقد 
فقد،  التكفيت  من  كثري  فاإن  ال�صديد  ولالأ�صف  بالتكفيت،68  ُملئت 
فهي  الكفتني  �رصة  اأما عن  ـ  الكفتني  ـ  القطعة  بع�ش جمال  اأفقد  مما 
عبارة عن �صكل وردة كبرية مكونة من �صت بتالت، يتو�صطها �صكل 
الوردة التي ا�صتخدمت يف حتديد بدايات ونهايات الكتابة ال�صعرية، 
االأوىل،  فرتته  يف  اململوكي  الع�رص  اإىل  ترجع  القطعة  اأن  والراجح 
 واأعني بها فرتة املماليك البحرية القرنني ال�صابع والثامن الهجريني - 
وجود  من  يرى  ملا  وذلك  امليالديني،  ع�رص  والرابع  ع�رص  الثالث 
ا باملقارنة بتحف عديدة  االأ�صلوب الفني املتمثل يف التكفيت، واأي�صً
من املعادن  ترجع اإىل الفرتة االأوىل من ع�رص املماليك، فقد وردت 
 zاأ�صكال الدوائر التي تت�صمن اأ�صكال ورود بتالتها على هيئة حرف 
االإ�صالمي  الفن  مبتحف  املحفوظ  كتبغا  �صمعدان  رقبة  حافة  على 
الهجري/  ال�صابع  القرن  اآخر  اإىل  بدورها  ترجع  والتي  بالقاهرة69 
 الثالث ع�رص امليالدي، كما وجد على البدن –بدن ال�صمعدان ال�صابق– 

70)Baltimore, the Walters Art Museum( املحفوظ بـ

متثل  اأخرى  بقطعة  بالقاهرة  االإ�صالمي  الفن  متحف  ويحتفظ 
بدوره  يحمل  ج(  ب،  4اأ،  اأرقام  )لوحات  املعدن71  من  �صمعداًنا 

بع�ش اأبيات من ال�صعر باخلط الثلث قرئت على النحو التايل:

واأنت من كل هم خاىل الباىل72ال زلت يا مالكى ما ع�صت يف دعة
باأنعم وم�رصات اأف�صاىلوما برحت مدا االأيام يف �صعة

يف عز واقباىلبنعيم متعال ...... ال�صعد

�صمن  ال�صعرية  الكتابة  اأن  الفنية  القطعة  خالل  من  والوا�صح 
ا  اأي�صً �رصيط زخريف، يطوق بدن ال�صمعدان من الو�صط، كما يت�صح 
النباتية  الزخرفة  من  ب�صيطة  اأر�صية  على  نفذت  ال�صعرية  الكتابة  اأن 
متاًما  خالية  اأنها  معنا،  التي  ال�صعرية  الكتابة  على  املالحظات  واأهم 
ر�صوم  يف�صلها  الكتابات  هذه  اأن  ا  اأي�صً يالحظ  كما  التكفيت،  من 
�صكل  دائرة  وين�صف كل  الطائر،  للبط  ر�صوم  يزخرفها  دوائر كبرية 
وردة ثمانية البتالت، خالية متاًما من التكفيت اإال من و�صطها وميكن 

 اإرجاع مثل هذه القطعة الفنية اإىل القرنني الثامن والتا�صع الهجريني - 
الرابع ع�رص واخلام�ش ع�رص امليالديني.73 ومما جتدر به االإ�صارة اأنه قد 
ا�صتعي�ش عن هذا االأ�صلوب بالنيلو اأو النحا�ش املبي�ش بالق�صدير خا�صة 

يف منت�صف القرن التا�صع الهجري - اخلام�ش ع�رص امليالدي.74

وميكن القول باأن هذه االأبيات، تعني الدعاء لل�صلطان اأو االأمري 
ب�صعة العي�ش، ومتام النعمة والزيادة من اهلل، اإىل جانب العز واالإقبال، 
والراجح اأن مثل هذه االأبيات ال�صعرية تكررت على بع�ش التحف 
الفن االإ�صالمي  الع�رص اململوكي، من ذلك ما يحتفظ به متحف  يف 
بالقاهرة من طا�ش من املعدن75 عليه كتابة �صعرية باخلط الثلث يقراأ 

منها �صطر واحد ن�صه:

..........وال برحت مدى االأيام يف �صعة

كما وردت هذه االأبيات على اإبريق من املعدن )�صكل 4(، يرجع 
امليالدي، وقد عرث على هذا  الرابع ع�رص  الهجري/  الثامن  القرن  اإىل 
االإبريق  يف قو�ش، حيث ورد على اجلزء العلوي من بدنه كتابة باخلط 

الن�صخ ُتقراأ:

واأنت من كل هم  خاىل الباىلال زلت يا مالكى ما دمت يف دعة
باأنعم وم�رصات واأف�صاىل76وما برحت مدا االأيام يف �صعة

اأما عن القطعة الثانية، فهي عبارة عن م�رصجة من املعدن، تن�رص 
الأول مرة )لوحتان رقما 5اأ، 5 ب(77 ب�صعبتني، لها قاعدة م�صتديرة 
البدن،  بداير  �رصيط  اأ�صفله  عند  اخلارج  من  بدنها  يزخرف  ال�صكل، 
اأعلى  من  البدن  اأما  التكفيت،  اآثار  بع�صها  من  يظهر  لوزية  باأ�صكال 
املو�صوع  منط  على  �صارت  الثلث،  باخلط  �صعرية  كتابات  فيزخرفه 
فاإن ن�ش  اأي حال،  لل�صلطان‘ على  ’الدعاء  ال�صابق، وهو مو�صوع 

الكتابة ال�صعرية من بيت واحد ُيقراأ على النحو التايل:

والبقا لك اأيها املوالالعز واالإقبال داما

والوا�صح من الكتابة اأنها كانت مكفتة، وذلك الآثار التكفيت 
يف�صلها  ال�صعرية  الكتابة  اأن  ا  اأي�صً يلحظ  كما  كلماتها،  من  كثري  يف 
على  ينق�ش  �صقر  يف  يتمثل  �صيد،  مبو�صوع  مزخرفة  دوائر  اأ�صكال 
القرن  اململوكي  الع�رص  اأوائل  اإىل  القطعة  هذه  اإرجاع  وميكن  طائر، 
ا اأن هذا  ال�صابع الهجري - الثالث ع�رص امليالدي، وميكن القول اأي�صً
البيت من ال�صعر ما هو اإال جزء من عدة اأبيات وجدناها على ط�صت 
من املعدن، يحتفظ به متحف Victoria and Albert  بلندن، يرجع 
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الكتابة  ن�ش  اأما  امليالدي،  ع�رص  الرابع  الهجري/  الثامن  القرن  اإىل 
ال�صعرية فهو على النحو التايل: 

والبقا لك اأيها املوىل الكبري ال�صاأنالعز واالإقبال داما

الف�صل واالآجاد78ال�صعد واملجد املجدد

املعدن79   من  طا�ش  عن  عبارة  فهى  الثالثة  القطعة  عن  اأما    
)لوحات اأرقام 6اأ، ب، ج( ميكن اإرجاعه اإىل القرن التا�صع الهجري 
امليالدي، وللطا�ش بدن م�صلع يرتكز بدوره على  - اخلام�ش ع�رص 
كتابة  من  �رصيط  البدن  يزخرف  ال�صكل،  خمروطية  مرتفعة  قاعدة 
من  مف�ص�صة،  اأ�صكال  بينها  يف�صل  الثلث،  باخلط  �صعرية  اأبيات  من 
على  ال�صغرى  متداخلتني  دائرتني  بدورها  ت�صم  ف�صو�ش،  ثمانية 
االأ�صتاذ  ي�صميها  كما  اأو  البتالت80  املتعددة  اللوت�ش  زهرة  �صكل 
الكتابة  ن�ش  عن  اأما  االإ�صالمية81  باللوت�ش  �صافعي   فريد  الدكتور 

ال�صعرية يقراأ منه على النحو التايل: 

وما بك زال ........بلغت من العليا اأعلى املراتب
واملطالب اأيها املوالوال زلت مرغوبا اليك  .......

بلغت من العليا اأعال املراتب

وقارنك التوفيق من كل جانب )�صكال رقما 5، 6(
وال زلت مرغوبا 83

لكن املدقق يف الكتابة يف �صطر البيت الثاين ميكن له اأن يكمل 
قراءته على النحو التايل:

)......( مرغوبا اليك وبا�صطا لذاك. 

النحا�ش  من  بطا�ش  بالقاهرة  االإ�صالمي  الفن  متحف  ويحتفظ 
االأ�صفر84 ين�رص الأول مرة          )لوحات اأرقام 7، اأ، ب، ج( له 
ال�صكل  قمعية  اأو  خمروطية  قاعدة  على  بدوره  يرتكز  م�صتدير  بدن 
بينها  فيما  حت�رص  مقطعة،  �رصائط  من  باأجزاء  اأ�صفل  من  زخرفت 
اأما  احلز،  باأ�صلوب  الزخرفة  نفذت  وقد  البخاريات،  ت�صبه  اأ�صكااًل 
بداير  ب�رصيط  احلافة  عند  اأعلى  من  زخرف  فقد  الطا�ش  بدن  عن 
متيز  بع�صها  مت�صاوية،  م�صاحات  عدة  اإىل  بدوره  ق�صم  البدن، 
امل�صاحات  هذه  من  االآخر  والبع�ش  االأرابي�صك،  زخرفة  بوجود 
بع�صها  امل�صاحات  هذه  يف�صل  ال�صعرية،  الكتابات  بوجود  متيز 
متداخلة  دوائر  باأ�صكال  ملئت  مف�ص�صة  زخرفة  وجود  البع�ش  عن 
تارة، وباأ�صكال وريدات دوارة من �صبع بتالت، واملالحظ يف هذه 
اأ�صلوبي  على  واقت�رصت  التكفيت،  من  متاًما  خالية  اأنها  الزخرفة 
احلز واحلفر البارز فقط، ومن ثم ميكن اإرجاع مثل هذه التحفة اإىل 
اخلام�ش  القرن  منت�صف   - الهجري  التا�صع  القرن  منت�صف  بعد  ما 
بيت  من  مكون  فهو  ال�صعرية  الكتابة  ن�ش  عن  اأما  امليالدي،  ع�رص 

التايل: النحو  ـ على  اأ�صطر  ـ ثالثة  ون�صف 

ونلت ب�صربى املنا واالأمانىاأنا طا�ش حويت كل املعانى
قد ك�صونى ال�صناع ثوب 

جمال

هذا  كتابات  على  مالحظات  بعدة  نخرج  اأن  لنا  ميكن  كما 
الطا�ش، منها: 

اأواًل: وجود �صمة التنقيط على العديد من اأحرف هذه الكتابات 
ال�صناع‘  املنا،  ’ب�صربى،  كلمات  يف  والنون  الباء  حريف  يف  كما 

وحريف الباء والتاء كما يف كلمة ’حويت‘. 

ثانيًا: وجود عالمات  الت�صكيل ـ ب�صورة مب�صطة ـ كما يف عالمة 
’ال�صدة‘ على حرف ال�صاد كما يف كلمة ’ال�صناع‘. 

)شلك 4( ُيبني بيت الشعر السابق، نقالً عن:

A. El Emary, Studies in Some Islamic Objects Newly 

Discovered at Qus, 134, Fig. 9.

تكرر  قد  االأول،  البيت  من  االأول  ال�صطر  اأن  تبني  وبالبحث 
اململوكي،  الع�رص  اإىل  ترجع  التي  الفنية  التحف  بع�ش  وروده على 
الفن  متحف  بها  يحتفظ  كان  النحا�ش82،  من  �صينية  ذلك  من 
كما  احل�صارة،  متحف  اإىل  اأعريت  ثم  بالقاهرة،  االإ�صالمي 
تكررت مثل هذه االأبيات على �صلطانية اأخرى من املعدن، ترجع 
على  عرث  وقد  امليالدي،  ع�رص  الرابع  الهجري -  الثامن  القرن  اإىل 
على  فهي  االأبيات  ن�ش  عن  اأما  قو�ش،  مبدينة  ال�صلطانية  هذه 

التايل:  النحو 



الكتابات ال�شعرية على الفنون التطبيقية يف الع�رصين الأيوبي واململوكي

93 العدد الرابع ع�رش

املتداخلة  الدوائر  من  اأر�صية  على  الكتابات  هذه  جاءت  ثالثًا: 
ب�صكل جعل الكتابة ال�صعرية غاية يف الو�صوح.

وقد وردت مثل هذه االأبيات على طا�ش م�صابه حمفوظ مبتحف 
 املرتوبليتان بنيويورك، يرجع بدوره اإىل اأواخر القرن التا�صع الهجري - 
اأواخر القرن اخلام�ش ع�رص امليالدي85 لكن كتاباته ال�صعرية تزيد على 
كتابات طا�ش املتحف االإ�صالمي، ومن ثم فهي تو�صح تتمة ما نق�ش 
من الكتابات ال�صعرية على �صطع طا�ش املتحف االإ�صالمي، وكتابات 

طا�ش متحف املرتوبليتان على النحو التايل:

وب�صربى نلت املنا واالأمانىاأنا طا�ش حويت كل املعانى
وطراز البديع فيه ثيابى  عز من يرا)نى (قد ك�صونى ال�صناع ثوب جمال

كما اأمدين ق�صم االأخ�صاب مبتحف الفن االإ�صالمي بالقاهرة86 
مب�صط كامل من اخل�صب87 باأ�صنان رفيعة من جهة واأ�صنان غليظة من 
اجلهة االأخرى، ميكن اإرجاعه اإىل القرن ال�صابع الهجري - الثالث 
باخلط  �صعرية  كتابة  واخللف   االأمام  من  بدنه  يزين  امليالدي،  ع�رص 
الت�صكيل، من بيت �صعر واحد )لوحتا 8اأ،  الرفيع بعالمات  الثلث 

ب( يقراأ على النحو التايل:

وما دعانى الهوا 
ملع�صية

اإال نهانى احليا 
والكرم 88

االأخالقية   ال�صفات  ببع�ش  يعرفنا  البيت  هذا  اأن  والوا�صح 
والكرم  كاحلياء  حميدة  اأخالق  من  به  متيز  وما  اململوكي  الع�رص  يف 

واأثرهما يف دفع املع�صية والهوى. 

م�صط  من  بجزء  باملتحف  االأخ�صاب  ق�صم  م�صئول  اأمدين  كما 
الرابع  الهجري/  الثامن  القرن  اإىل  اإرجاعه  يرجح  لل�صعر،  ثاين89 
امل�صاحة  على  وذلك  االأول،  وجهه  يزخرف  امليالدي،  ع�رص 
واالأ�صنان  جهة  من  الرفيعة  امل�صط  اأ�صنان  بني  تف�صل  التي  امل�صتطيلة 

الغليظة من جهة اأخرى كتابة باخلط الثلث يقراأ منها:

اأنا تاج على اجلبني اأحمل من ... 
)لوحة 9اأ( وعلى الوجه االآخر من 
امل�صط تكملة هذا ال�صطر من البيت

اأمل جمل�صى فعال الراأ�ش اأحمل  ...90 
)لوحة 9ب(

ال�صميك  الثلث  اخلط  ا�صتخدم  هنا  اخلطاط  اأن  واحلقيقة 
ا�صتخدم  ذلك  جانب  اإىل  ال�صابق،  امل�صط  على   وجد  ما  بعك�ش 
وما  ال�صعر،  من  البيت  هذا  لتنفيذ  البارز  احلفر  طريقة  اخلطاط 
دوائر  ا�صتخدم  الفنان  اأن  امل�صط  هذا  كتابات  على  ا  اأي�صً يلحظ 
الفنان  اأن  املالحظ  من  ولكن  الكتابات،  لزخرفة  منقوطة  �صغرية 
وهذه  وتعقيًدا،  �صعوبة  ليزيدها  اإال  كتاباته  على  ا�صتخدمها  ما 
للهجرة -  ع�رص  الثاين  القرن  فنون  على  جندها  �صوف  ال�صمة 
رخامية91،  تك�صيات  ذلك  يوؤكد  ومما  امليالدي،  ع�رص  الثامن 
كتابات  عليها  بالقاهرة،  االإ�صالمي  الفن  متحف  بها  يحتفظ 
بها  واأعني  ال�صابقة  ال�صمة  زخرفتها  الرتكية  باللغة  �صعرية 

املنقوطة. ال�صغرية  الدوائر 

نتائج هذه الدرا�صة
التحف  بع�ش  على  �صعرية  كتابات  من  �صيق  ما  خالل  من 
التطبيقية التي ترجع اإىل الع�رصين االأيوبي واململوكي، فقد خرجت 

الدرا�صة بعدة نتائج منها: 

قدمت الدرا�صة حتًفا فنيًة مل ي�صبق ن�رصها. - 1
االأيوبي - 2 الع�رصين  يف  املجتمع  ق�صايا  من  العديد  معاجلة 

الكرمية  باالأخالق  والتم�صك  الرزيلة  عن  كالبعد  واململوكي 
كاحلياء، والكرم، والعدل. 

من - 3 حتمله  وما  التطبيقية  التحف  هذه  خالل  من  جديدة  قراءة 
اأبيات �صعرية حيث تعرفنا العديد من جوانب املجتمع كاجلانب 
هذه  مثل  فاإن  َثمَّ  ومن  والديني،  واالجتماعي  االقت�صادي 

)شلك 5(

ىلع إيلها  املشار  الشعرية  الكتابات  يوضحان   )6  ،5  )شكال 
عن: نقالً  السلطانية، 

 A. El Emary, Studies in Some Islamic Objects Newly

Discovered at Qus, 134, Fig. 10.
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)لوحة 2(

)لوحة 2أ (

مل�صادر  مكماًل  م�صدًرا  تعد  كتابات  من  حتمله  ومبا  التحف، 
كتابة التاريخ. 

مما - 4 التطبيقية  التحف  على  ال�صعرية  االأبيات  من  العديد  تكرار 
يوؤكد على اأن م�صمون هذه االأبيات �صمة من �صمات املجتمع 

يف تلك الفرتة. 
خالل - 5 من  التحف  بع�ش  على  �صعرية  اأبيات  من  نق�ش  ما  تتمة 

اأخر. حتف 

اللوحات

)لوحة 1(
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)لوحة 2ب(

)لوحة 2ج (

)لوحة 2د(

)لوحة 2ـه (
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)لوحة 4أ(

)لوحة 4ب (

)لوحة 4ج (

)لوحة 2ـه(

)لوحة 3 (
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)لوحة 5ب(

)لوحة 6ب(

)لوحة 6أ (

)لوحة 5أ(
)لوحة 6ج (

)لوحة 7أ (

)لوحة 6د (
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)لوحة 8أ (

)لوحة 8ب (

)لوحة 7ب (

)لوحة 7ج (

)لوحة 7د (
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)لوحة 9أ (

)لوحة 9ب (

الهوام�ش
الم�صرف على اإدارة البحث العلمي بمتحف الفن االإ�صالمي بالقاهرة؛   *

.alaaeldindaoud@yahoo.com

�صورة ال�صعراء، االآيات )من 224 اإلى 226(. 1

�صورة ال�صعراء، االآية )227(. 2

تطبيقية  3 درا�صة  وال�صعر  ’االإ�صالم  محمد،  الرحمن  عبد  اإبراهيم 
لق�صايا ال�صعر في �صدر االإ�صالم‘، حوليات كلية االآداب، مج 12 

.266 ،)1969(

 محمد ر�صا، محمد ر�صول اهلل ، )القاهرة، 1949م(، 448 - 4
.449

في  5 بالميناء  المموه  ال�صوري  ’الزجاج  الع�ش،  الفرج  اأبو  محمد 
مج  ال�صورية،  العربية  االأثرية  الحوليات  مجلة  الو�صيط‘،  الع�صر 
16، ج 1 )دم�صق1961م(، 41 حا�صية )3( ويبدو اأن اأكثر بنات 
الخليفة ’المهدي‘ كن يعجبن بال�صعر ينظمنه، وقد ذكر منهن في 
ب�صطاوي،  ربيع  منى  انظر:  و’حمدونة‘  ’اأ�صماء‘  االأدب  كتب 
’حيرة اأميرة بين التقاليد والفن )علية بنت المهدي(‘، مجلة كلية 

االآداب، العدد التا�صع )1999 م (، 479. 

فنونها،  6 تاريخها،  القاهرة،  الفخار،  يو�صف،  علي  الرءوف  عبد 
اآثارها،) القاهرة، 1970م(، 263.

فنونها،  7 تاريخها،  القاهرة،  الخزف،  يو�صف،  علي  الرءوف  عبد 
اآثارها، 213.

في  8 والمنتحلة  المنقولة  االآثار  الوهاب،  عبد  ح�صن 
)القاهرة،  الم�صري،  المجمع  االإ�صالمية،  العمارة 

1955 1956 م (، 246.

م�صر  9 اأخبار  في  المحا�صرة  ح�صن  ال�صيوطي،  الدين  جالل 
والقاهرة،ج1، د . ت، 258.

م�صطفى ال�صقا، ’الحياة االأدبية في مدينة القاهرة‘، اأبحاث الندوة  10
الثالث،  الجزء  اإبريل 1969 م،   – مار�ش  القاهرة،  لتاريخ  الدولية 

)1971م(، 1270.

الع�صر  11 من  الو�صطى  الع�صور  في  م�صر  الحويري،  محمد  محمود 
الم�صيحي حتى الفتح العثماني، )القاهرة، 2002م(. 

وفي  12  1277 القاهرة،  مدينة  في  االأدبية  الحياة  ال�صقا،  م�صطفى 
الت�صلية  على  زائد  ب�صغف  النا�ش  اأقبل  المماليك  �صالطين  ع�صر 
بم�صطلح  المماليك  عند  عرفت  التي  الظل  خيال  بم�صاهدة 
لم�صاهدتها؛  والمحكومين  الحكام  تجتذب  وكانت  ’البابات‘، 
’المخايلين‘  بع�ش  جدرانها  بين  ت�صم  كانت  الق�صور  اإن  حيث 
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بن اأحمد الباعوني، وقد رحلت اإلى م�صر �صنة )919هـ( وزارت 
حلب �صنة )922هـ(، وتوفيت بدم�صق )925هـ/ 1519م( انظر 
خير الدين الزركلي، االأعالم قامو�ش تراجم الأ�صهر الرجال والن�صاء 
الحا�صر  والع�صر  واالإ�صالم  الجاهلية  في  والم�صتعربين  العرب  من 

ج2، )القاهرة، 1345هـ/ 1927م(، 485، 764.

راوية )روى( الحديث اأو ال�صعر رواية: حمله ونقله. فهو راو )ج(  25
رواه، المعجم الوجيز، 283.

مجلة  26 البيزنطيين،  بالروم  االأيوبيين  عالقة  الدايم،  عبد  العزيز  عبد 
درا�صات اآثارية اإ�صالمية، مج 4 )القاهرة، 1991م(، 141.

محمد كرد، االإ�صالم والح�صارة العربية،ج2، 279. 27
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