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Abstract
The artistic and archaeological study of a unique Collection of marble compositions in  Sersmos 

village, Monoufia governorate - which aren’t registered as Islamic monuments -  is very significant 
given the fact of few number of these particular marble compositions in  cemeteries in rural regions 
if compared with large number of the wooden compartments. 

This research is conducted for detailed descriptive study of characteristics and artistic  features of 
each composition to highlight the religious dimension and its impact on the  decorations; writings 
in particular Quranic verses, doaa, funeral and historical writings.  The research studies these holly 
verses and their significance and compatibility with the  nature and function of the compositions. In 
addition, the decorations include plants, the  lush trees, flowers and the fruits of paradise represent 
a prominent rule in the decorative  formation. 

The research adopts a descriptive approach through field study for the decorative  formation 
of this unique collection. Also, adopts an analytical approach through sources  and references 
and their characteristics and features to highlight the religious impact in  implementation. Also, a 
comparative study with other contemporary compositions. 

The research observes the risks and challenges to this unique unregistered collection and 
 recommends immediate protection and registration as Islamic monuments in order to  maintain 
their significant values. 
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يعترب إفراد دراسة فنية متخصصة تتناول ابلعد ادليين 
وأثره يف التشكيل الزخريف ىلع جمموعة نادرة من  الرتاكيب 
الرخامية اإلسالمية بقرية رسسموس بمحافظة املنوفية – غري 
مسجلة يف عداد اآلثار اإلسالمية – من األهمية  بماكن، نظًرا 
لقلة هذا انلوع من الرتاكيب فوق قبور املوىت بقرى ومدن 

األقايلم، بل وندرتها إذا ما قورنت  بالرتاكيب اخلشبية. 

الرتكيبة  اتلارييخ،  الرتتيب  ىلع  املجموعة  هذه  تضم 
الرخامية ىلع قرب احلاج عيل عمران باملدفن امللحق  بمسجد 
آل عمران بالقرية )1299ه/ 1881م(، الرتكيبة الرخامية ىلع 
آل  خلف  مسجد  بمدفنه  عمران  عيل  أمحد  املرحوم  قرب 
عمران )1315ه/ 1897م(، الرتكيبة الرخامية ىلع قرب املرحوم 
)1327ه/  عمران  باجلبانة  عيل  احلاج  بن  عمران  بن  عيل 
املرحوم  قرب  ىلع  الرأسني  ذات  الرخامية  الرتكيبة  1909م(، 
)1329ه/  باجلبانة  عيل  عمران  احلاج  املرحوم  بن  عمران 
إبراهيم  الرخامية ىلع قرب املرحوم احلاج  1911م(، والرتكيبة 

عمران باجلبانة   )1331ه/ 1912م(. 

يهدف ابلحث بعد دراسة وصفية دقيقة هلذه املجموعة 
إىل دراسة اخلصائص والسمات الفنية للك منها، إلبراز  ابلعد 
احتلت  فقد  أبدانها؛  ىلع  الزخرفة  تشكيل  يف  وأثره  ادليين 
والعبارات  القرآنية  اآليات  وخباصة  الكتابية  الزخارف 
هذه  صدارة  اتلأرخيية  والكتابات  واجلزنية   ادلاعئية 
ودالالتها  القرآنية  اآليات  هذه  ابلحث  وتناول  الزخارف، 
ومدى  توافقها مع طبيعة املاكن ووظيفة اتلحفة، كذلك فقد 
اخلرضة  دائمة  األشجار  وخباصة  انلباتية  الزخارف  لعبت 
 والفروع املورقة واألزهار وفاكهة اجلنة وثمارها دوًرا بارًزا 

يف التشكيل الزخريف هلذه اتلحف هل رمزيته ودالالته. 

من  اآلثارية  ادلراسة  يف  الوصيف  املنهج  ابلحث  يتبع 
خالل ادلراسة امليدانية يف ادلراسة الوصفية هلذه املجموعة 
 من الرتاكيب الرخامية، كما يتبع املنهج اتلحلييل من خالل 
الفنية  والسمات  اخلصائص  دراسة  عند  واملراجع  املصادر 
ادليين  ابلعد  وإبراز  الزخرفية  عنارصها  وحتليل  حتفة،   للك 
دراسة  إىل  باإلضافة  زخارفها،  وصياغة  تشكيل  يف  وأثره 

 مقارنة مع تراكيب رخامية أخرى معارصة هلا. 

لوحة )1( منظر عام للتركيبة الرخامية على قبر الحاج علي عمران، 
بمحافظة  بقرية  سرسموس،  عمران،  آل  بمسجد  الملحق  بالمدفن 

المنوفية )1299ـه/ 1881م(. 

واملخاطر  اتلحديات  برصد  ابلحث  اهتم  فقد  كذلك 
غري  وأنها  خاصة،  انلادرة  اتلحف  هذه  بقاء  تهدد  اليت 
 مسجلة يف عداد اآلثار اإلسالمية، واقرتاح احللول بشأنها 
وأوىص برضورة توثيقها وتسجيلها حلمايتها واحلفاظ  عليها. 

)1( التركيبة الرخامية على قبر الحاج علي 
عمران،1 بالمدفن الملحق بمسجد آل عمران،2 

بقرية رسموس،3 مركز الشهداء،4 بمحافظة 
المنوفية )1299هـ/ 1881م(

من  مربواعت  من  قاعدة  ىلع   )1 )لوحة  الرتكيبة  تقوم 
األرض  عن  وترتفع  متناوبة،  واألسود6  األبيض  الرخام5 
بمقدار 0.25م، مستطيلة الشلك طوهلا 1.60م، وعرضها 1.10م، 
حوافها العليا مشطوفة. وتتكون الرتكيبة فوق القاعدة من 
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أمايم  والظهر شاهدا قرب  الصدر  ناحية  يعلوهما  مستويني، 
وخليف.

y  1.60م، وعرضه الشلك طوهل  األول: مستطيل  املستوى 
1.10م، وارتفاعه 0.80م. يتكون من صدر وظهر وجانبني 

أيمن وأيرس.

بإطار 	  2(: مربع وحمدد  )لوحة   )1 الصــــدر )شلك 
ىلع  ابلارز  اجليل  اثللث  خبط  كتابات  يتوسطه  بارز 
أرضية زرقاء داخل دائرة، نصها: ال هلإ إال اهلل. ىلع 
جانبيها زهرة القرنفل، خيرج منها فراعن متماوجان 
حول  تلتف  حلزونية،  وفروع  أوراق  منهما  بكل 
احللزون  )زخرفة  مربع  داخل  حمجوزة  زهريتني، 

متماوجة،  فروع  من  زخريف  إطار  حوهل  والزهرية(. 
وثمار  عريض  بنصل  أحادية  أوراق  جانبيها  ىلع 
العنب والزيتون. ويه من ثمار اجلنة، وبأراكنه زهرة 

القرنفل.

اجلـــانب األيـــمن )شلك 2( )لوحة 3(: مستطيل 	 
حمدد بإطار بارز، يتوسطه كتابات بارزة خبط اثللث 
امللك  نصها:  إطار زخريف،  داخل  زرقاء  أرضية  ىلع 
احلق املبني. يكتنفها زخارف بارزة من حزم نباتية 
وأوراق  املسننة،  بالورقة  مورقة  متماوجة  وأفرع 
ثنائية وأفرع حلزونية حمجوزة داخل إطار مستطيل 
بارز، يلتف حوهل إطار من فروع متماوجة ممتدة ىلع 
زهرة  وبأراكنه  الزيتون،  وثمار  ثنائية  أوراق  جانبيه 

القرنفل.

)لوحة 2( صدر المستوى األول من التركيبة. 

)لوحة 3( الجانب األيمن للمستوى األول من التركيبة. 

)شكل 1( الكتابات القرآنية والزخارف النباتية على صدر المستوى 
بالمدفن  علي  عمران،  الحاج  قبر  على  الرخامية  للتركيبة  األول 
المنوفية  بمحافظة  سرسموس،  بقرية  عمران،  آل  بمسجد  الملحق 

)1299ـه/ 1881م(. 

من  األيمن  الجانب  على  النباتية  والزخارف  2( الكتابات  )شكل 
المستوى األول من التركيبة. 



)لوحة 4( صدر المستوى الثاني من التركيبة. 

)لوحة 5( الجانب األيسر للمستوى الثاني من التركيبة. 

)لوحة 6( شاـهد القبر أعلى التركيبة. 

)لوحة 7( الشاـهد المضاـهي. 

)شكل 3( الكتابات القرآنية والزخارف النباتية على صدر المستوى 
الثاني من التركيبة. 
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حيث 	  من  معه  ويتماثل  الصدر،  يقابل  الظهــــر: 
حيث  من  كتاباته  وكذلك  وزخارفه،  تقسيماته 

الشلك؛ أما مضمونها فنصه: حممد رسول اهلل.

ويماثله 	  األيمن،  اجلانب  يقابل  األيرس:  اجلــــانب 
من حيث الشلك، ومضمون كتاباته، نصها: الصادق 

الوعد األمني.

y  املستوى اثلاين: مستطيل يرتد عن املستوى األول، يبلغ
طوهل 1.20م، وعرضه 0.60م، وارتفاعه 0.60م.

تتوسطه 	  مربع   :)4 )لوحة   )3 )شلك  الصــــــدر 
أجزاء  ىلع  موزعة  الكريس،  آلية  قرآنية  كتابات 
زرقاء  أرضية  ىلع  ابلارز  اثللث  خبط  الرتكيبة 
وزخارف دقيقة يف سطرين، نصها: بسم اهلل الرمحن 
الرحيم/ اهلل ال هلإ إال هو اليح القيوم. أىلع الكتابات 
وأسفلها إطار من زخارف نباتية بارزة قوامها زهرة 
الالال، خيرج منها ىلع جانبيها أفرع مورقة بالورقة 
أطرافها  تلتف  الزيتون  وثمار  الساز  وورقة  اثلنائية 

حول زهرية.

اآلية 	  امتداد  تتوسطه  األيمن: مستطيل  اجلـــــانب 
القرآنية، تتفق من حيث الشلك مع كتابات الصدر، 
يف/  ما  هل  نوم  وال  سنة  تأخذه  ال  سطرين:  يف  نصها 
يكتنفها  اذلي.  ذا  من  األرض  يف  وما  السموات 
نباتية  نباتية، تتوسطها جامة خيرج منها فروع  حزم 
متماوجة وملتفة حول الكتابات، مورقة بأوراق ثنائية 

وثالثية وورقة الساز وثمار الزيتون وحلزونات. 

الظهــــر: يتماثل مع الصدر يف تقسيماته وزخارفه 	 
وشلك كتاباته ومضمونها يف سطرين: يشفع عنده إال 
بإذنه يعلم ما بني/ أيديهم وما خلفهم وال حييطون 

بيشء.

اجلانب 	  مثال  ىلع   :)5 )لوحة  األيرس  اجلـــــانب 
ەئ   ەئ    ﴿ سطرين:  يف  كتاباته  ومضمون  األيمن، 

وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     
ىئىئ   ىئ  ی   ی﴾   .7

حوهل  ويدور  الرتكيبة  من  اثلاين  املستوى  يتوج  اكن 
بطرفيه  نبايت،  فرع  يزينه  0.20م،  ارتفاعه  مسنن  كورنيش 
ورقة ثالثية، توجد بعض بقاياه داخل الرتكيبة8. يعلو صدر 
املستوى اثلاين من الرتكيبة بقايا شاهد قرب )لوحة 6(. عبارة 
عن لوح مستطيل يضم بقايا كتابات يف ثالثة أسطر، نصها: 

تعاىل يف شهر/ احلجة 25 ختام/ سنة 1299ـه

وقد اكن يقابل هذا الشاهد ىلع الظهر مضاٍهـ هل – نزع 
من ماكنه وموجود باملدفن – يشتمل ىلع زخارف نباتية بارزة 
ىلع أرضية محراء، عبارة عن ورقة أكانتس يتدىل منها ىلع 
متماوج،  رأيس  فرع  منها  وخيرج  مثمرة،  فروع  جانبيها 
خيرج ىلع جانبيه أوراق أحادية وثالثية وأوراق رحمية وثمار 

)لوحة 7(.

الخصائص والسمات الفنية
المادة الخام: الرخام األبيض9.( 1)

جلسة ( 2) على  تقوم  الشكل  مستطيلة  العام:  الشكل 
مستطيلة أبعادها 1.60م × 1.10م × 0.25م، وتتكون من 
 × 1.10م   × 1.60م  أبعاده  تبلغ  منهما  األول  مستويين، 
0.80م، في حين يرتد المستوى الثاني عن األول، وتبلغ 
كورنيش  دائرة  يعلو  0.60م،   × 0.60م   × م   1.20 أبعاده 
يتوج  مفقودة،  أجزائه  بعض  0.20م.  ارتفاعه  مسنن 
مستطيل،  رخامي  لوح  عن  عبارة  قبر  شاهد  صدره 
ذو  آخر  شاهد  ويقابله  مفقود،  منه  العلوي  الجزء 

زخارف نباتية.

قرب  ىلع  الرخامية  الرتكيبة  مع  الرتكيبة  هذه  تتشابه 
بمسجد  إسماعيل  اخلديوي  بنت  هانم  زينب  السيدة 
الرفايع بالقاهرة، واليت ترجع إىل نفس الفرتة املؤرخة بسنة 
)1292ه/ 1875م(. ويه تركيبة مستطيلة الشلك، تتكون من 
مستويني فوق القاعدة، يتوج املستوى اثلاين إفريز ىلع هيئة 
رشيطان  يزينه  كتايب،  شاهد  صدره  يعلو  خنيلية،  مراوح 
املتوفاة  أن  يويح  ما  وهو  شعر،  ضفرية  شلك  ىلع  جمدوالن 
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معها  تتشابه  كذلك  زخريف.  مضاٍهـ  شاهد  ويقابله  سيدة. 
والرومانية،  اإلغريقية  األصول  ذات  انلباتية  زخارفها  يف 
وكذلك  واألوروبية.  العثمانية  اتلأثريات  إىل  باإلضافة 
تتشابه الزخارف الكتابية من حيث اختيار اآليات القرآنية 
ودالالتها إىل حد كبري من حيث الشلك واملضمون. كذلك 
وتتمزي  الزخارف،  هذه  تلنفيذ  الصناعية  األسايلب  تتشابه 
وتدوين  اذلهب،  بماء  زخارفها  بطالء  هانم  زينب  تركيبة 

اتلاريخ بطريقة حساب اجلمل.

وتتشابه أيًضا مع الرتكيبة الرخامية ىلع قرب خوشيار هانم 
زوجة اخلديوي إسماعيل بمسجد الرفايع بالقاهرة، املؤرخة 
بسنة )1303ه/ 1885م(، ويه من الرخام األبيض مستطيلة 
من  وتتكون  ومتدرجة  مشطوفة  قاعدة  ىلع  تقوم  الشلك 
مستويني، وتتشابه زخارفهما انلباتية والكتابية إىل حد كبري، 
وكذلك اآليات القرآنية ودالالتها وشلكها ومضمونها. وتتمزي 

هذه الرتكيبة بتدوين اتلاريخ بطريقة حساب اجلمل.

وتتفق هاتان الرتكيبتان إىل حد كبري مع الرتكيبة الرخامية 
ىلع قرب املرحوم أمحد باشا املنشاوي بمسجده بمدينة طنطا 
بمحافظة الغربية، املؤرخة بسنة )1322ه/ 1904م(. ويه تركيبة 
مستطيلة الشلك، تتكون من ثالثة مستويات فوق القاعدة، 
وتزخر بمجموعة كبرية من الزخارف انلباتية اليت ترجع إىل 
وتأثريات عثمانية وأوروبية، فضاًل  يونانية ورومانية  أصول 
ادلاعئية خبط  والعبارات  واجلنائزية  القرآنية  الكتابات  عن 

النسخ واثللث ابلارز واملذهب10.

العناصر الزخرفية: ( 3)

ىلع 	  متنوعة  نباتية  زخارف  تمثلت  نباتية:  زخارف 
هذه الرتكيبة يغلب عليها تأثريات عثمانية وأوربية، 
فروع  من  واملمتدة  املتماوجة  انلباتية  األفرع  منها 
أحادية  الفصوص  متعددة  واألوراق  نباتية،  وحزم 
وأزهار  واألكنتس،  الساز  وورقة  وثالثية11،  وثنائية 
مثل الوريدات12، والزهرية والقرنفل والالال والزنبق13، 
وثمار مثل ثمار الزيتون والعنب، ويه من ثمار اجلنة، 

وحلزونات وأنصاف مراوح خنيلية14.

متنوعة، 	  كتابية  زخارف  تمثلت  كتابية:  زخارف 
املحمدية ىلع جوانب  والرسالة  اتلوحيد  منها شهادة 
ىلع  اجليل  اثللث  خبط  الرتكيبة  من  األول  املستوى 
أرضية زرقاء، نصها: ال هلإ إال اهلل/ امللك احلق املبني/ 
حممد رسول اهلل/ الصادق الوعد األمني. وقد تضمنت 
هذه الكتابات بعًدا دينيًّا تمثل يف شهادة اتلوحيد )ال 
اهلل(،  رسول  )حممد  املحمدية  والرسالة  اهلل(،  إال  هلإ 
وهما أساس العقيدة اإلسالمية. فيف احلديث الرشيف 
وأن  اهلل  إال  هلإ  أال  شهادة  مخس  ىلع  اإلسالم  »بين 
وصوم  الزاكة  وإيتاء  الصالة  وإقام  اهلل  رسول  حممًدا 
رمضان وحج ابليت ملن استطاع إيله سبياًل« صدق 
رسول اهلل. ويالحظ هنا استخدام الكتابات اليت هلا 

عالقة بوظيفة اتلحفة وطبيعة املاكن.

اثلاين  املستوى  جوانب  ىلع  قرآنية  كتابات  وتمثلت 
ومهاد  ملونة  أرضية  ىلع  ابلارز  اثللث  خبط  الرتكيبة  من 
الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  نصها:  دقيقة،  نباتية  زخارف  من 

﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  
وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ  
ىئ   ىئىئ    ېئ      ېئ        ۈئېئ   ۈئ   ۆئ            ۆئ   ۇئۇئ  

ی   ی   ﴾.

وطبيعة  القرآين  انلص  بني  اتلام  اتلوافق  هنا  ونالحظ 
آية   – القرآنية  اآلية  أكدت  فقد  اتلحفة.  ووظيفة  املاكن 
الكريس – أنه ال معبود حبق يف الوجود إال اهلل، هو اليح ادلائم 
بابلقاء، ال تأخذه سنة أي نعاس وال نوم15. فيف املقام اذلي 
يذكر فيه املوت اذلي كتبه اهلل ىلع مجيع خلقه، تؤكد اآلية 

القرآنية ىلع وحدانية اهلل وتفرده بابلقاء بعد فناء خلقه.

وتمثلت كتابات جزنية وتارخيية ىلع شاهد القرب أىلع 
الرتكيبة خبط اثللث ابلارز يف ثالثة سطور، نصها: تعاىل يف 

شهر/ احلجة 25 ختام/ سنة 1299ـه

ىلع 	  هندسية  زخارف  تمثلت  ـهندسية:  زخارف 
ومربعات  ودوائر  بيضاوية  أشاكل  يف  الرتكيبة  هذه 
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ىلع  الكتابات  تضم  زخرفية،  وأطر  ومستطيالت 
الرتكيبة الرخامية. 

أنواع الخط: ( 4)

خط النسخ.16	 

خط اثللث اجليل: تطور خط اثللث عن خط النسخ، 	 
وشاع استخدامه يف عرص املمايلك يف مرص وسوريا؛ 
العمائر  ىلع  التسجيلية  الكتابات  تصدر  حيث 
دوًرا  اثللث  خط  كتابات  أدت  القبور.  وشواهد 
املصنوعة  الفنية  املنتجات  رئيسيًّا يف زخرفة معظم 
يف ذلك العرص من مواد خمتلفة.17 فيف عرص املمايلك 
ويتشابه  واثللث.  النسخ  اخلطان  استعمل  ابلحرية 
أن  إال  كبري،  حد  إىل  اثللث  خط  مع  النسخ  خط 
عكس  ىلع  احلادة  بالزوايا  تتمزي  النسخ  حروف 

حروف اثللث؛ فيه ذات زوايا مرنة؛ كما يتمزي خط 
اللكمات  وتداخل  احلروف  تشكيل  بكرثة  اثللث 
ويف  اخلطاط.  قدرة  ىلع  نوعيتها  تدل  تكوين،  يف 
العرص اململويك اجلركيس شاع استعمال اخلط اثللث 
النسخ يف اآليات  اتلارخيية، واستخدم  يف انلصوص 
اتلارخيية.18ويتجىل  انلصوص  من  وقليل  القرآنية 
انلوع  ذلك  يف  العريب  للخط  العثمانيني  حتسني 
املعروف باخلط اجليل اذلي ابتكره ياقوت املستعصيم 
وتناوهل بعده اخلطاطون العثمانيون باتلحسني. وهو 

يمتاز بكرب حجمه19 .

طريقة تدوين التاريخ: دّون التاريخ بالتقويم الهجري، ( 5)
شهر  )من  بالحروف  والشهر   ،)25( باألرقام  اليوم 

الحجة( والسنة باألرقام )ختام سنة 1299(.

األساليب الصناعية: ( 6)

)لوحة 8( منظر عام للتركيبة الرخامية على قبر المرحوم أحمد علي عمران، بمدفنه خلف مسجد آل عمران   )1315ـه/ 1897م(. 
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احلفر ابلارز والغائر واملائل )املشطوف(20: استخدم 	 
أسلوب احلفر ابلارز والغائر يف تنفيذ الزخارف ىلع 
الشلك  حتديد  يتم  ابلارز  احلفر  فيف  الرتكيبة،  هذه 
حبفر  الفنان  يقوم  ثم  الزخريف،  للعنرص  اخلاريج 
األرضية حوهل حبيث يصبح العنرص يف مستوى أىلع 
حفر  يتم  الغائر  احلفر  ويف  األرضية.  مستوى  من 
العنرص نفسه. واكن يقوم بتلك األعمال املرخم، وهو 
املشتغل جبميع أعمال الرخام من قطع وصقل وتنعيم 
لوحات  اكنت  سواء  الرخام،  ىلع  الكتابات  ونقش 

تأسيسية أو مراسيم أو شواهد قبور وغريها21. 

األزرق 	  منها  املتعددة  األلوان  استخدمت  اتللوين: 
تلنفيذ  األرضيات  تلوين  يف  واألمحر  واألخرض 
الكتابات والزخارف انلباتية عليها، ويف تلوين بعض 

العنارص الزخرفية انلباتية والكتابات.

بكرثة 	  الصنايع  األسلوب  هذا  استخدم  الشطف: 
اجلوانب  وشطف  تهذيب  يف  الرخامية  الرتاكيب  يف 
ىلع  بساطيم22  شلك  ىلع  والقوائم  والزوايا  واألراكن 

شلك حرف )U( أو ظهر حية.

)2( التركيبة الرخامية على قبر المرحوم 
أحمد علي عمران بمدفنه خلف مسجد آل 

عمران )1315هـ/ 1897م(

يتوسط حجرة املدفن قرب املرحوم أمحد عيل عمران ابن 
احلاج عيل عمران، وتقوم عليه تركيبة من الرخام األبيض 

مستطيلة الشلك )لوحة 8(.

اجللسة: تقوم الرتكيبة ىلع جلسة مبنية بالطوب األمحر 
املكسو ببالطات حجرية، ترتفع عن األرض مقدار 0.25م، 

أبعادها 3.20م × 2.20م.

الرتكيبة عن 	  املستوى األول من  يرتد  األول:  املستوى 
اجللسة، وتبلغ أبعاده 2.30م × 1.30م × 0.80م. ويتكون 

من:

)لوحة 9( صدر المستوى األول من التركيبة. 

)لوحة 10( ظهر المستوى األول من التركيبة. 

الصدر )شلك 4( )لوحة 9(: دّون عليه كتابات قرآنية 	 
حمجوزة داخل إطار زخريف مستطيل، بطرفيه وريدة 
ثالثية ىلع أرضية زرقاء خبط الرقعة ابلارز يف سطر 
واحد، نصها: بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني. 

النباتية على صدر المستوى األول  )شكل 4( الكتابات والزخارف 
من التركيبة الرخامية على قبر المرحوم أحمد علي  عمران، بمدفنه 

خلف مسجد آل عمران )1315ـه/ 1897م(. 
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األنتيمون  زهرة  بطرفيه  آخر  مستطيل  ذلك  ييل 
بتأثرياتها األوروبية اليت جتلت ىلع الزخارف انلباتية 
ىلع اتلحف بأنواعها يف القرن اثلالث عرش اهلجري/ 
نبايت  فرع  جانبيها  ىلع  امليالدي،  عرش  اتلاسع 
ملفوف خترج منه أوراق مرشرشة، وبأعاله وأسفله 
فراعن متماوجان خيرج منهما أوراق أحادية عريضة 
انلصل وأوراق ثالثية وأنصاف مراوح خنيلية، دوِّن 
بداخله خبط اثللث اجليل املركب ابلارز ىلع أرضية 

زرقاء يف سطر واحد، نصه: قال اهلل تعاىل.

زخرفيان 	  إطاران  بأعاله  يوجد  األيمن:  اجلانب 
العلوي  اإلطار  مثال  ىلع  متجاوران  مستطيالن 
الرقعة  خبط  قرآنية  كتابات  منهما  بكل  بالصدر، 

ابلارز ىلع أرضية زرقاء يف سطر واحد، نصها: ﴿ۆ  
ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
ائ ﴾.  ى     ى   ې   ې   ې   ې   ۉۉ  
نباتية ىلع  ييل ذلك مستطيل آخر حييط به زخارف 
مثال املستطيل بالصدر، بداخله كتابات قرآنية خبط 
اثللث ابلارز ىلع أرضية زرقاء يف سطر واحد، نصها: 

﴿چچڇڇڇڇ﴾.

)لوحة 11( الجانب األيسر للمستوى األول من التركيبة. 

والزوايا  12( القوائم  )لوحة 
بأراكن المستوى األول. 

الظهر )لوحة 10(: وهو مطابق للصدر يف الشلك من 	 
انلباتية؛  والزخارف  الكتابية  ابلحور  توزيع  حيث 
أما من حيث املضمون فيف اإلطار الزخريف العلوي 
توجد كتابات قرآنية تمثل امتداًدا لآليات يف سطر 
زرقاء:  أرضية  ىلع  ابلارز  الرقعة  خبط  نصها  واحد، 

﴿ائ  ەئ  ەئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   

)لوحة 13( صدر المستوى الثاني من التركيبة. 

الجانب  على  النباتية  والزخارف  القرآنية  )5( الكتابات  شكل 
األيسر للمستوى األول من التركيبة. 

والزوايا  6( القوائم  )شكل 
من  األول  المستوى  بأراكن 

التركيبة. 
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ېئ   ﴾. ويف املستطيل أسفله خبط اثللث ىلع أرضية 
زرقاء يف سطر واحد: ﴿ڍڍ﴾.

اجلانب األيرس )شلك 5( )لوحة 11(: يطابق اجلانب 	 
األيمن يف زخارفه وتوزيع حبوره الكتابية من حيث 
اآليات  فتمتد  املضمون  حيث  من  وأما  الشلك؛ 
العلويني،  املتجاورين  املستطيلني  يف  القرآنية 
ابلارز ىلع  الرقعة  بكل منهما يف سطر واحد خبط 

أرضية زرقاء، نصها: ﴿ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    
پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  

املستطيل  ويف  ٺ   ٺ﴾23.  ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   

السفيل تمتد آيات قرآنية أخرى خبط اثللث ابلارز 
ىلع أرضية زرقاء، نصها يف سطر واحد: ﴿ڌڎ

ڎڈڈ﴾     24.

القوائم والزوايا باألراكن )شلك 6( )لوحة 12(: يضم 	 
صدرها  مع  الرتكيبة  من  األول  املستوى  جوانب 
وظهرها قوائم حملية مشطوفة بالبساطيم )ظهر حية(، 
وتنتيه من أىلع بتيجان مركبة من ورقة األكنتس، 

حفر ىلع وجهها وريدات ولفائف وحلزون. 

عن 	  الرتكيبة  من  اثلاين  املستوى  يرتد  اثلاين:  املستوى 
×0.70م.  ×0.90م  1.90م  أبعاده  وتبلغ  األول،  املستوى 

ويتكون من:

الصدر )لوحة 13(: يعلوه إطار زخريف مستطيل حمفور 	 
بداخله خبط الرقعة ابلارز ىلع أرضية زرقاء يف سطر 
واحد: بسم اهلل الرمحن الرحيم. وبأسفله إطار زخريف 
مربع بطرفيه الورقة املسننة، وحمفور بداخله باخلط 
اثللث اجليل املركب ابلارز ىلع أرضية زرقاء يف سطر 

واحد: اهلل رىب.

ىلع 	  مستطيل  زخريف  إطار  يعلوه  األيمن:  اجلانب 
بداخله  وحمفور  صدرها،  ىلع  العلوي  اإلطار  مثال 
خبط الرقعة ابلارز ىلع أرضية زرقاء يف سطر واحد: 
اهلل ال هلإ إال هو اليح القيوم ال تأخذه سنة وال نوم 
من ذا اذلي يشفع عنده إال بإذنه. ييل ذلك مستطيل 

)لوحة 14( الجانب األيسر للمستوى الثاني. 

الزخارف  به  حتيط  األصفر،  باللون  وملون  بارز 
جوانب  ىلع  السفيل  املستطيل  مثال  ىلع  انلباتية 
كتابات  بداخله  حفر  الرتكيبة،  من  األول  املستوى 
قرآنية خبط اثللث املركب ابلارز يف سطر واحد: هلم 

دار السالم عند ربهم.

الظهر: يعلوه إطار زخريف مستطيل ىلع مثال اإلطار 	 
يف  ابلارز  الرقعة  خبط  بداخله  حمفور  صدرها،  ىلع 

)لوحة 15( الشاـهد الكتابي أعلى التركيبة. 
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سطر واحد: يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم. وبأسفله 
إطار زخريف مربع بارز ملون باللون األصفر، وحمفور 
بداخله باخلط اثللث ابلارز املركب يف سطر واحد: 

حممد نبيي. 

زخريف 	  إطار  يعلوه   :)14 )لوحة  األيرس  اجلانب 
ىلع  ابلارز  الرقعة  خبط  بداخله  وحمفور  مستطيل، 

ائ   ائ   ﴿ى   واحد:  سطر  يف  زرقاء  أرضية 
ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  
ذلك  ييل  ی﴾25.  ی    ىئ   ىئىئ    ېئ      ېئ     
مستطيل آخر ىلع مثال اجلانب األيمن، حفر بداخله 
خبط اثللث املركب ابلارز ىلع أرضية زرقاء يف سطر 

واحد: ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ               ڎ﴾26.

املستوى 	  جوانب  يضم  باألراكن:  والزوايا  القوائم 
اثلاين من الرتكيبة مع صدرها وظهرها قوائم بالزوايا 
واألراكن ىلع مثال قوائم املستوى اثلاين، وإن اكنت 

أقل منها حجًما.

الرتكيبة 	  من  اثلاين  املستوى  دائر  يتوج  الكورنيش: 
كورنيش يبلغ ارتفاعه 0.20م، يزين وجهه صف من 
ورقة نباتية ثالثية تتناوب مع الورقة الكأسية باحلفر 
ابلارز، وبأراكنه قوائم مربعة بأعالها رمانات ملساء.

الرتكيبة 	  صدر  يعلو   :)15 )لوحة  الكتايب  الشاـهد 
شاهد كتايب ىلع قمته عمامة حمزوزة خبطوط اغئرة، 
نفذت عليه كتابات جنائزية خبط الرقعة ابلارز ىلع 
وعد  ما  ـهذا  نصها:  أسطر،  عرشة  يف  زرقاء  أرضية 
أمحد/  املرحوم  قرب  ـهذا  املرسلون/  وصدق  الرمحن/ 
وتعاىل/ يف  إىل/ رمحة اهلل سبحانه  تويف  ىلع عمران 
يوم األربع موافق/ 15 مجاد اثلاين سنة 1315/ ابلالغ 
من العمر مخسون اعًما/ لروحه الفاحتة/ إنا هلل وإنا 
الشاهد ىلع قدر كبري من  إيله راجعون. ويعد هذا 
)مخسون  املتوىف  عمر  وحيدد  يذكر  إنه  إذ  األهمية؛ 
اعًما( بما يف ذلك من دالالت يف نواٍح شىت للنقوش 

الكتابية ىلع الرتاكيب الرخامية.

مرسومة  نباتية  زخارف  نفذت  الشاهد  ظهر  وىلع 
ثالثية  نباتية  ورقة  قوامها  واألبيض،  األصفر  باللونني 
يعلوها  ومورقان،  متماوجان  فراعن  جانبيها  ىلع  مقلوبة، 
نباتية مورقة  أو مزهرية يكتنفها ويتدىل منها فروع  فازة 
وأزهار وثمار ووريدات وخرشوف، يعلوها حمراب بكوشتيه 

زخارف نباتية دقيقة.

الرتكيبة 	  ظهر  يعلو   :)16 )لوحة  املضايه  الشاـهد 
شاهد مقابل، نفذت ىلع وجهه زخارف نباتية باحلفر 
نباتية  فروع  يكتنفها  ثالثية  ورقة  قوامها  ابلارز، 
متماوجة وأوراق مرشرشة وثمار وحلزون ىلع أرضية 
زرقاء. وىلع ظهره رسمت شجرة الرسو، ويه شجرة 
باللون  أنها من أشجار اجلنة،  يعتقد  دائمة اخلرضة، 
األبيض بأعالها ورقة أحادية، وأسفلها ورقة ثالثية، 

ويكتنفها أنصاف مراوح خنيلية.

)لوحة 16( الشاـهد المضاـهي. 
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الخصائص والسمات الفنية:
المادة الخام: الرخام األبيض.( 1)

على ( 2) تقوم  الشكل،  مستطيلة  التركيبة  العام:  الشكل 
0.25م،   × 2.20م   × 3.20م  أبعادها  مستطيلة،  جلسة 
عن  األول  المستوى  يرتد  مستويين،  من  وتتكون 
ويرتد  0.80م،   × 1.30م   × 2.30م  أبعاده  وتبلغ  الجلسة، 
المستوى الثاني عن المستوى األول، وتبلغ أبعاده 1.90م 
× 0.90م × 0.70م، متوج بكورنيش يبلغ ارتفاعه 0.20م، 
يعلو صدرها شاهد منفذة عليه نقوش كتابية على رأسه 

عمامة، ويعلو ظهرها شاهد منفذة عليه زخارف نباتية.

بمقارنة هذه الرتكيبة بالرتكيبة الرخامية ىلع قرب األمري 
بالقاهرة،  الرفايع  بمسجد  إسماعيل  اخلديوي  ابن  مجال 
)1311ه/  بسنة  املؤرخة  الزمنية  الفرتة  نفس  إىل  ترجع  اليت 
1893م(، ويه تركيبة من الرخام األبيض مستطيلة الشلك، 
تتكون من ثالثة مستويات فوق القاعدة، تتشابه زخارفها 
واإلفريز  اخلورنقات  باستثناء عنرص  كبري  إىل حد  انلباتية 
املحاريب  وعنرص  األول.  املستوى  يتوج  اذلي  املقرنص 
املستوى  يتوج  اذلي  اخلماسية  الرشافات  من  واإلفريز 
كبري  حد  إىل  الكتابية  زخارفهما  تتشابه  حني  يف  اثلالث، 
من حيث الشلك واملضمون ودالالت اآليات القرآنية اليت 
ىلع  الشاهد  ويتمزي  اتلحفة.  ووظيفة  املاكن  وطبيعة  تتفق 
صدر هذه الرتكيبة بغطاء رأس ىلع شلك عمامة أو طربوش، 
الرتكية، ومؤرخ بطريقة حساب اجلمل.  الشواهد  وهو رمز 
وىلع ظهره شلك ثريا معلقة بسالسل، يماثل زخرفة الشاهد 

املضايه. وتتمزي هذه الرتكيبة بطالء زخارفها بماء اذلهب.

اخلديوى  قرب  ىلع  الرخامية  بالرتكيبة  وبمقارنتها 
إسماعيل بمسجد الرفايع بالقاهرة املؤرخة بسنة )1313ه/ 
1895م(، ويه تركيبة من الرخام األبيض مستطيلة الشلك، 
تقوم ىلع قاعدة من مداميك رخام أسود وأصفر يعلوها ثالثة 
مستويات، حييل املستوى األول حماريب متجاورة. يكتنف 
لك حمراب زوجان من أعمدة خرضاء، وحييل املستوى اثلاين 
كتابات قرآنية خبط النسخ، يف حني يشغل املستوى اثلالث 

رنوك كتابية باسم اخلديوي إسماعيل. وتتمزي هذه الرتكيبة 
ُملئا بكتابات جنائزية وعبارات  بوجود شاهدين كتابيني 
شلك  منهما  األمايم  يعلو  اجلمل،  حبساب  وتواريخ  داعئية 
القرآنية  انلصوص  بقلة  الرتكيبة  هذه  وتتمزي  عمامة. 

واالهتمام بالكتابات اجلزنية والعبارات ادلاعئية27.

العناصر الزخرفية:( 3)

زخارف نباتية: تمثلت ىلع هذه الرتكيبة زخارف نباتية 	 
وثنائية  أحادية  بأوراق  ومورقة  متماوجة  فروع  من 
األكنتس  وورقة  مرشرشة  عريضة  وأوراق  وثالثية 
والورقة الكأسية، وأزهار منها زهرة األنتيمون والوردة 
والزهرية، وأشجار منها شجرة الرسو28، باإلضافة إىل 
وأنصاف  وحلزون  اخلرشوف،  وثمار  نباتية  لفائف 

مراوح خنيلية، يبدو عليها اتلأثريات العثمانية.

الرخامية 	  الرتكيبة  ىلع  نفذت  كتابية:  زخارف 
بأعاله  األول  املستوى  ىلع  منها  قرآنية،  كتابات 
الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  ابلارز:  الرقعة  خبط  نصها 
وبه نستعني ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي لإليمان 
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر نلا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا 
ختلف  ال  إنك  القيامة  يوم  ختزنا  وال  رسلك  ىلع 
امليعاد فاستجاب هلم ربهم أين ال أضيع عمل اعمٍل 
منكم من ذكر أو أنىث بعضكم من بعض. وبأسفله 
نصها خبط اثللث اجليل املركب ابلارز: قال اهلل تعاىل 
ورسوًرا  نرضةً  اـهم  ولقَّ ايلوم  ذلك  رش  اهلل  فوقاـهم 

وجزاـهم بما صربوا جنًة وحريًرا.

وىلع املستوى اثلاين من الرتكيبة بأعاله نصها خبط 	 
هلإ  ال  اهلل  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  ابلارز:  الرقعة 
نوم هل ما يف  تأخذه سنة وال  القيوم ال  اليح  إال ـهو 
السموات وما يف األرض من ذا اذلي يشفع عنده إال 
بإذنه يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون 
بيشء من علمه إال بما شاء وسع كرسيه السموات 

واألرض وال يؤده حفظهما وـهو العيل العظيم.
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هلم  ابلارز:  املركب  اجليل  اثللث  خبط  نصها  وبأسفله   
كما  يعملون،  اكنوا  بما  ويلهم  وـهو  ربهم  عند  السالم  دار 
توجد كتابات أخرى نصها خبط اثللث اجليل املركب ابلارز: 

اهلل ريب/ حممد نبيي.

يف  الفنان  توفيق  مدى  الكتابات  هذه  ىلع  ويالحظ 
عبارة  فقد جاءت  اتلحفة؛  وظيفة  تلناسب  اآليات  اختيار 
بانلبوة  ونلبيه  بالوحدانية  هلل  وإقرار  قرآنية  أدعية  عن 
سبحانه  فهو  دلاعئهم  اهلل  بإجابة  املؤمنني  وتبرش  والرسالة 
القيامة  يوم  رشور  من  ووقاهم  عملهم  يضيع  ال  وتعاىل 

وأهواهل وجعل مثواهم اجلنة بما اكنوا يعملون.

أما كتابات الشاـهد أىلع صدر الرتكيبة فيه كتابات 	 
جزنية وقرآنية وتأرخيية وعبارات داعئية خبط الرقعة 
الرمحن/  ما وعد  ـهذا  ابلارز نصها يف عرشة سطور: 
وصدق املرسلون/ ـهذا قرب املرحوم أمحد/ عيل عمران 
األربع  يوم  يف  وتعاىل/  سبحانه  اهلل  رمحة  إىل/  تويف 

)لوحة 17( منظر عام للتركيبة الرخامية على قبر المرحوم علي بن 
عمران ابن الحاج علي عمران، بالجبانة   )1327ـه/ 1909م(. 

)لوحة 18( صدر المستوى األول من التركيبة. 

قبر  على  الرخامية  التركيبة  من  األول  المستوى  7( صدر  )شكل 
المرحوم علي بن عمران ابن الحاج علي عمران  بالجبانة )1327ـه/ 

1909م(. 

العمر  من  ابلالغ  سنة 1315/  اثلاين  موافق/ 15 مجاد 
مخسون اعًما/ لروحه الفاحتة/ إنا هلل وإنا إيله راجعون.

واألشاكل 	  ادلوائر  يف  تمثلت  ـهندسية:  زخارف 
وخراطيش،  كبحور  واملستطيالت،  واملربعات 

نظمت فيها الكتابات.

أنواع الخط: خط الثلث الجلي المركب وخط الرقعة29.( 4)

طريقة تدوين التاريخ: تم تسجيل التاريخ على الشاهد ( 5)
بذكر اسم اليوم )األربع(، يليه كلمة )موافق(، ثم ذكر 
اليوم من شهر جماد الثاني باألرقام الحسابية )15(، ثم 
ذكر التقويم والسنة الهجرية باألرقام الحسابية )1315(، 
تال ذلك عمر المتوىف مدونًا بالحروف )خمسون عاًما(.

األلقاب والوظائف: المرحوم.( 6)
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األساليب الصناعية: ( 7)

احلفر ابلارز: استخدم هذا األسلوب يف عمل الزخارف 	 
الكتابية وانلباتية وعمل األطر اهلندسية اليت حتويها.

احلز: استخدم هذا األسلوب يف زخرفة العمامة أىلع 	 
الشاهد.

املتعددة 	  األلوان  استخدمت  حيث  اتللوين: 
يف  واألبيض  واألصفر  واألخرض  واألمحر  األزرق 
واألطر  األرضيات  وتلوين  الزخرفية  العنارص  رسم 

الزخرفية اهلندسية.

الشطف: استخدم هذا األسلوب يف شطف احلواف 	 
واجلوانب والزوايا واألراكن.

)3( التركيبة الرخامية على قبر المرحوم 
علي بن عمران ابن الحاج علي عمران، 

بالجبانة )1327هـ/ 1909م(

توجد هذه الرتكيبة )لوحة 17( بمدافن آل عمران جببانة 
الرخام األبيض مستطيلة الشلك  القرية30، ويه تركيبة من 
تقوم ىلع جلسة رخامية، ترتفع عن األرض 0.20م، وأبعادها 

2.15م × 1.40م.

الرتكيبة عن 	  املستوى األول من  يرتد  األول:  املستوى 
جلستها، ويبلغ ارتفاعه 0.65م، وأبعاده 1.90م ×1.15م. 

ويتكون من:

)لوحة 19( الجانب األيسر للمستوى األول من التركيبة. 

)شكل 8( القوائم والزوايا بأراكن 
المستوى األول من التركيبة. 

)لوحة 20( صدر المستوى الثاني من التركيبة. 

الصدر )شلك 7( )لوحة 18(: يزين صدر املستوى 	 
داخل  حمجوزة  قرآنية  كتابات  الرتكيبة  من  األول 
اثللث  خبط  بارزة  خبطوط  حمددة  مستطيلة  حبور 
املستطيل  نصها يف  دقيقة،  نباتية  أرضية  ابلارز ىلع 
العلوي يف سطر واحد: تبارك اذلي بيده امللك وهو 
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ىلع لك ىشء، ويف املستطيل السفيل يف سطر واحد: 
قدير اذلي خلق املوت واحلياة يلبلوكم أيُّكم.

حبرين 	  يف  القرآنية  اآليات  تستمر  األيمن:  اجلانب 
مستطيلني يعلو بعضهما ىلع مثال ابلحور الكتابية 
أرضية  ىلع  ابلارز  اثللث  خبط  حمفورة  صدرها  ىلع 
العلوي،  املستطيل  يف  واحد  سطر  يف  دقيقة  نباتية 
 وـهو العزيز الغفور اذلي خلق 

ً
نصها: أحسن عمال

ويف  الرمحن،  خلق  يف  ترى  ما  ا 
ً
طباق سموات  سبع 

ابلرص  فارجع  تفاوت  من  نصها:  السفىل،  املستطيل 
ينقلب  كرتني  ابلرص  ارجع  ثم  فطور  من  ترى  ـهل 

إيلك.

الظهر: تستمر اآليات القرآنية يف حبرين مستطيلني 	 
يعلو بعضهما وخبط اثللث ابلارز ىلع أرضية نباتية 
واحد:  سطر  يف  العلوي  املستطيل  يف  نصها  دقيقة، 
ادلنيا،  السماء  زينا  ولقد  حسري  وهو  خاسئًا  ابلرص 
وجعلناها  بمصابيح  نصها:  السفىل  املستطيل  ويف 

رجوًما للشياطني وأعتدنا.

اجلانب 	  مثال  ىلع  وهو   :)19 )لوحة  األيرس  اجلانب 
يف  كتاباته  مضمون  أما  الشلك؛  حيث  من  األيمن 

ابلحر العلوي يف سطر واحد، نصها: ﴿گ   گ       
ڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ     ں  ڻ  ڻ  
ڻ﴾     ويف ابلحر السفيل يف سطر واحد، نصها:    ڻ  
ۀ  ۀ  ہ       ہ   ہ   ھ  ھھ  ھ          ے  ے  ۓ  

ۓ  ڭ     ﴾31.

جوانب 	  يضم   :)8 )شلك  باألراكن  والزوايا  القوائم 
املستوى األول من الرتكيبة مع صدرها وظهرها قوائم 
بالبساطيم،  وحمفورة  مشطوفة  مستطيلة  أبدانها 
بيت  منها  لك  يعلو  بارزة،  رباعية  بوريدات  حمالة 

ا. الشمع ىلع شلك وريدة من ثمانية عرش فًصّ

املستوى 	  عن  اثلاين  املستوى  يرتد  اثلاين:  املستوى 
0.80م.   × 1.50م  وأبعاده  0.55م،  ارتفاعه  ويبلغ  األول، 

ويتكون من:

املستوى 	  صدر  مثال  ىلع  قسم   :)20 )لوحة  الصدر 
منهما  العلوي  يضم  مستطيلني،  حبرين  إىل  األول 
يف سطر واحد خبط اثللث ابلارز ىلع أرضية نباتية 
الرحيم،  الرمحن  اهلل  بسم  نصها:  كتابات،  دقيقة 
اهلل ال هلإ  واحد:  السفيل يف سطر  املستطيل  ويضم 

إال ـهو اليح.

مثال 	  ىلع  مستطيلني  وجهه  يزين  األيمن:  اجلانب 
اجلانب األيمن للمستوى األول، يضم العلوي منهما 

ثالثية  نباتية  أوراق  ـهيشة  على  شرافات  من  9( كورنيش  )شكل 
بدائرة المستوى الثاني من التركيبة. 

أعلى  الكتابي  21( الشاـهد  )لوحة 
التركيبة. 
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امتداد اآليات القرآنية خبط اثللث ابلارز ىلع أرضية 
نباتية دقيقة يف سطر واحد، نصها: القيوم ال تأخذه 
سنة وال نوم هل ما يف السموات وما يف األرض، ويضم 
السفيل منهما: من ذا اذلي يشفع عنده إال بإذنه يعلم 

ما بني أيديهم وما خلفهم.

يعلو 	  مستطيلني  حبرين  يف  كتاباته  جاءت  الظهر: 
العلوي  املستطيل  يضم  الصدر،  مثال  ىلع  بعضهما 
خبط اثللث ابلارز ىلع أرضية نباتية دقيقة يف سطر 
واحد: وال حييطون بيشء، ويضم املستطيل السفيل 

يف سطر واحد: من علمه إال بما شاء.

اجلانب 	  مثال  ىلع  زخارفه  جاءت  األيرس:  اجلانب 
األيمن، وزعت كتاباته يف مستطيلني يعلو بعضهما، 
اثللث  خبط  واحد  سطر  يف  منهما  العلوي  يضم 

ېئ      ېئ      ۈئېئ   ۈئ   ۆئ            ﴿ۆئ   ابلارز: 
ىئىئ   ىئ  ی   ی﴾، ويضم املستطيل السفيل 

يف سطر واحد: ﴿ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  
مبىب  يب  جت  حت  خت  مت﴾32. 

املستوى 	  جوانب  يضم  باألراكن:  والزوايا  القوائم 
اثلاين من الرتكيبة قوائم بأراكنها تشبه قوائم املستوى 

األول وإن اكنت أقل منها حجًما. 

اثلاين 	  املستوى  دائر  يتوج   :)9 )شلك  الكورنيش 
من الرتكيبة كورنيش من رشافات ىلع هيئة أوراق 
نباتية ثالثية يبلغ ارتفاعه 0.20م، نفذ بطريقة القطع 

واتلفريغ.

ناحية 	  الرتكيبة  يعلو   :)21 )لوحة  الكتايب  الشاـهد 
وقرآنية  جزنية  كتابات  عليه  كتايب  شاهد  صدرها 
ىلع  ابلارز  اثللث  خبط  داعئية  وعبارات  وتأرخيية 
أسطر،  تسعة  يف  دقيقة  نباتية  زخارف  من  أرضية 
املرحوم  اهلل/  إىل رمحة  تويف  ابلايق/  اليح  هو  نصها: 
عيل ابن عمران/ بن احلاج عيل عمران/ يف يوم األحد 
روحه  إىل  هجرية/   1327 سنة/  القعدة  ذو  ثمانية/ 

الفاحتة/ بالًغا من العمر 17.

نبايت 	  شاهد  الرتكيبة  ظهر  يعلو  املضايه:  الشاـهد 
بارزة قوامها  نباتية  الكتايب، زخارفه  مقابل للشاهد 
فازة أو مزهرية، خيرج منها، ويكتنفها ىلع جانبيها 
فروع نباتية متماوجة ومتداخلة، وأوراق منها الورقة 
املسننة وورقة العنب، وأزهار منها زهرة كف السبع.

الخصائص والسمات الفنية:
المادة الخام: الرخام األبيض.( 1)

على ( 2) تقوم  الشكل  مستطيلة  التركيبة  العام:  الشكل 
جلسة مرتفعة عن األرض بمقدار 0.20م، ويبلغ طولها 
يرتد  مستويين  من  وتتكون  1.40م،  وعرضها  2.15م 
0.65م  ارتفاعه  ويبلغ  جلستها،  عن  األول  المستوى 
الثاني  المستوى  ويرتد  1.15م.  وعرضه  1.90م  وطوله 
عن المستوى األول، ويبلغ ارتفاعه 0.55م وطوله 1.50م 
وعرضه 0.80م. ويتوج التركيبة كورنيش يبلغ ارتفاعه 
0.20م، ويعلو صدرها شاهد كتابي يقابله شاهد نباتي. 
ويظهر هنا عنصر جديد وهو بيت الشمعة الذي يعلو 

القوائم الركنية بالمستوى األول من التركيبة.

بمقارنة هذه الرتكيبة بالرتكيبة الرخامية ىلع قرب السيدة 
جشم آفت هانم زوجة اخلديوي إسماعيل بمسجد الرفايع 
بالقاهرة اليت ترجع إىل نفس الفرتة املؤرخة بسنة )1325ه/ 
1907م(، ويه تركيبة مستطيلة الشلك، تتكون من مستويني 
انلباتية  العنارص  يف  الزخريف  باإلفراط  تتمزي  القاعدة،  فوق 
مقرنص  إفريز  اثلاين  املستوى  ويتوج  القرآنية.  والكتابات 
به  كتايب  شاهد  صدرها  يعلو  بدوال،  واحدة  حطة  من 

كتابات جزنية تأرخيية يقابله شاهد نبايت33.

العناصر الزخرفية:( 3)

هذه 	  ىلع  السائدة  الزخارف  ويه  كتابية:  زخارف 
كتابات  األول  املستوى  بدن  يغطي  الرتكيبة؛ حيث 
ىلع  ابلارز  اثللث  خبط  صدرها  عند  تبدأ  قرآنية، 
كتابات  ويه  دقيقة،  نباتية  زخارف  من  أرضية 
بَِيِدهِ  ِي 

َّ
اذل َتَباَرَك  نصها:  واإلعجام،  بالشلك  تتمزي 

َمْوَت 
ْ
ال َق 

َ
َخل ِي 

َّ
اذل ِديٌر 

َ
ق ٍء  َشْ ُكِّ   

َ
ىلَع َوـُهَو  ُك 

ْ
ُمل

ْ
ال
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َعِزيُز 
ْ
ال َوـُهَو  َعَمال  ْحَسُن 

َ
أ يُُّكْم 

َ
أ ْم 

ُ
َوك

ُ
يِلَْبل ََياَة  َواحلْ

يِف  تََرى  ا  مَّ ا 
ً
ِطَباق َسَماَواٍت  َسْبَع  َق 

َ
َخل ِي 

َّ
اذل َغُفوُر 

ْ
ال

َرَصَ ـَهْل تََرى ِمن  ارِْجِع ابلْ
َ
ِق الرَّمْحَِن ِمن َتَفاُوٍت ف

ْ
َخل

َرَصُ  ابلْ َْك  إيِلَ يَنَقلِْب  َتنْيِ  رَّ
َ
ك َرَصَ  ابلْ ارِْجِع  ُثمَّ  ُفُطوٍر/ 

ْنَيا بَِمَصابِيَح  َماء ادلُّ َقْد َزيَّنَّا السَّ
َ
َخاِسًئا َوـُهَو َحِسرٌي َول

َعَذاَب  ُهْم 
َ
ل ْعَتْدنَا 

َ
وَأ َياِطنِي  لشَّ

ِّ
ل رُُجوًما  َناـَها 

ْ
وََجَعل

َوبِئَْس  َجَهنََّم  َعَذاُب  بَِربِِّهْم  َكَفُروا  يَن  ِ
َّ

َولِل ِعريِ  السَّ
َتُفوُر  َويِهَ  َشِهيًقا  َها 

َ
ل َسِمُعوا  فِيَها  ُقوا 

ْ
ل
ُ
أ إَذا  َمِصرُي 

ْ
ال

ُهْم 
َ
ل
َ
َسأ ْوٌج 

َ
ف فِيَها  ِقَ 

ْ
ل
ُ
أ َما 

َّ
ُك َغْيِظ 

ْ
ال ِمَن   ُ َتَميَّ تََكاُد 

َخَزَنُتَها.

 كذلك يغطي بدن املستوى اثلاين من الرتكيبة كتابات 
قرآنية أخرى تبدأ عند صدرها وبنفس اخلط، نصها: بسم 

﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ   اهلل الرمحن الرحيم 
ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ائ   ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۋ    ۅۅ   ۋ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ    
 َ د تَّبنَيَّ

َ
يِن ق َراَه يِف ادلِّ

ْ
   ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی   ُ﴾ الَ إِك

.َِّ اُغوِت َويُْؤِمن بِاهلل َغِّ َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّ
ْ
الرُّْشُد ِمَن ال

وعبارات  وتأرخيية  وقرآنية  جزنية  كتابات  وتوجد 
داعئية ىلع الشاهد أىلع صدر الرتكيبة بنفس اخلط يف تسعة 
املرحوم  اهلل/  إىل رمحة  تويف  ابلايق/  اليح  ـهو  نصها:  أسطر، 
عيل بن عمران/ بن احلاج عيل عمران/ يف يوم األحد ثمانية/ 
ذو القعدة سنة/ 1327 ـهجرية/ إىل روحه الفاحتة/ بالًغا من 

العمر 17.

وقد أجاد الفنان اختيار اآليات القرآنية ودالالتها من 
وانلار  واجلنة  واحلياة  املوت  عن  تتحدث  اليت  امللك  سورة 
واثلواب والعقاب، وكذلك آية الكريس من سورة ابلقرة اليت 
تتحدث عن وحدانية اهلل وهو اليح بعد فناء خلقه. ولكها 

تتوافق وطبيعة املاكن وتناسب وظيفة اتلحفة.

زخارف نباتية: تمثلت يف عمل أرضية من زخارف 	 
بدن  تغطي  اليت  للكتابات  وبارزة  دقيقة  نباتية 
الشاهد  ابلارز ىلع  باحلفر  الرتكيبة، وتمثلت كذلك 

عليها  ظهرت  وقد  الرتكيبة،  ظهر  أىلع  املضايه 
اتلأثريات العثمانية.

الكتابية 	  ابلحور  تمثلت يف عمل  زخارف ـهندسية: 
املستطيلة باحلفر ابلارز اليت نظمت بها الكتابات.

مع ( 4) التركيبة  هذه  الكتابات على  نفذت  الخط:  أنواع 
كثرتها بخط واحد فقط هو خط الثلث.

طريقة تدوين التاريخ: تم تدوين التاريخ على الشاهد ( 5)
أعلى صدر التركيبة بذكر اسم اليوم )األحد(، ثم ذكر 
شهر  من  )ثمانية(  العربية  بالحروف  الشهر  من  اليوم 
ذى القعدة، ثم ذكر السنة الهجرية باألرقام الحسابية 
)1327(، يليها كلمة هجرية بالحروف. وانتهى الشاهد 
باإلفصاح عن عمر المتوىف )بالًغا من العمر 17(، وربما 

ضاقت المساحة المتاحة لكتابة كلمة )عاًما(.

األلقاب والوظائف: المرحوم، الحاج34.( 6)

األساليب الصناعية:( 7)

قبر  على  الرأسين  ذات  الرخامية  للتركيبة  عام  22( منظر  )لوحة 
المرحوم عمران ابن المرحوم الحاج علي عمران،  بالجبانة )1329ـه/ 

1911م(. 
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علي عمران بالجبانة )نموذج نادر للتراكيب 
الرخامية( )1329هـ/ 1911م(

 )22 )لوحة  الرأسني  ذات  الرخامية  الرتكيبة  توجد هذه 
بمدافن آل عمران جبوار تركيبة ابنه املرحوم عيل بن عمران 
جببانة القرية. ويه تركيبة من الرخام األبيض مربعة الشلك 
تتمزي بضخامتها وتصميمها انلادر، باإلضافة إىل ثرائها الفين 

والزخريف.

الرخام  من  جلسة  ىلع  الرتكيبة  هذه  تقوم  اجللسة: 
جلسة  ويه  0.25م،  بمقدار  األرض  عن  ترتفع  األبيض، 

مستطيلة أبعادها 2.70م × 2.60م.

y  عن املستوى  هذا  يرتد  الرتكيبة:  من  األول  املستوى 
الشلك  مستطيل  وهو  0.85م،  بمقدار  ويرتفع  اجللسة، 

أبعاده 2.45م × 2.35م ويتكون من:

)لوحة 23 أ( صدر المستوى األول من التركيبة. 

)لوحة 23 ب( صدر المستوى األول من التركيبة. 

)لوحة 24( الجانب األيمن للمستوى األول من التركيبة. 

يف 	  ابلارز  احلفر  أسلوب  استخدم  ابلارز:  احلفر 
األطر  عمل  ويف  وانلباتية،  الكتابية  الزخارف  عمل 

الزخرفية اهلندسية املستطيلة اليت تضمها. 

عمل 	  يف  األسلوب  هذا  استخدم  واتلفريغ:  القطع 
الكورنيش من رشافات نباتية ثالثية بدائر الرتكيبة.

الزوايا 	  شطف  يف  األسلوب  هذا  استخدم  الشطف: 
واألراكن واحلواف والشواهد أىلع الرتكيبة.

)4( التركيبة الرخامية ذات الرأسين على 
قبر المرحوم عمران ابن المرحوم الحاج 

)لوحة 25( ظهر المستوى األول من التركيبة. 
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حبران 	  بأعاله  يوجد  ب(:  أ،   23 )لوحة  الصدر 
كتابات  منهما  لك  يشغل  متجاوران،  مستطيالن 
قرآنية خبط الرقعة ابلارز، نصها يف املستطيل األول 
كتابه  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  قال  واحد:  سطر  يف 
واحد:  اثلاين يف سطر  املستطيل  ونصها يف  الكريم، 

إنا فتحنا لك فتًحا مبيًنا يلغفر لك اهلل. 

مزدوج  بإطار  حمددة  دائرة  مستطيل  لك  أسفل  يوجد 
بارز، حييط بكل منهما زخارف نباتية بارزة، قوامها فروع 
نباتية مورقة بأوراق ثنائية وثالثية وأنصاف مراوح خنيلية 
ويشغل  الاللة.  وزهرة  وحلزون  وثمار  سداسية  ووريدات 
كالًّ منهما كتابات قرآنية خبط اثللث اجليل ابلارز املركب، 
نصها يف ادلائرة األوىل: إن املتقني، ونصها يف ادلائرة اثلانية: 

يف جنات ونهر.

حبران 	  بأعاله  يوجد   :)24 )لوحة  األيمن  اجلانب 
مستطيالن متجاوران بطريف لك منهما دوائر بارزة، 
امتداًدا  تمثل  قرآنية  كتابات  منهما  كالًّ  يشغل 
يف  نصها  ابلارز،  الرقعة  خبط  الصدر  ىلع  لآليات 
ما تقدم من ذنبك  املستطيل األول يف سطر واحد: 
املستطيل  يف  ونصها  عليك،  نعمته  ويتم  تأخر  وما 
مستقيًما  رصاًطا  ويهديك  واحد:  سطر  يف  اثلاين 

وينرصك اهلل نرًصا عزيًزا. 

يتماس  بيضاوي  شلك  املستطيلني  هذين  أسفل  يوجد 
قوامها  بارزة  نباتية  زخارف  به  حييط  دائرتان،  طرفيه  ىلع 
والورقة  وثالثية  ثنائية  بأوراق  مورق  متماوج  نبايت  فرع 
املرشرشة، وأزهار متفتحة وثمار وحلزون وأنصاف مراوح 
خنيلية. يشغل الشلك ابليضاوي كتابات قرآنية خبط اثللث 
آمنوا  اذلين  إن  واحد:  نصها يف سطر  ابلارز،  املركب  اجليل 
ادلائرتني  ويشغل  جنات.  هلم  اكنت  الصاحلات  وعملوا 
يف  نصها  ابلارز  املركب  اجليل  اثللث  خبط  قرآنية  كتابات 

ادلائرة األوىل: ـهو اهلل، ونصها يف ادلائرة اثلانية: اذلي.

تقسيم 	  يف  الصدر  مع  يتماثل   :)25 )لوحة  الظهر 
نباتية،  زخارف  من  بها  حييط  وما  الكتابية  حبوره 
وتمثل ما بها من كتابات امتداًدا للكتابات القرآنية 
املستطيل  يف  نصها  ابلارز،  الرقعة  خبط  الصدر  ىلع 
يف  السكينة  أنزل  اذلي  ـهو  واحد:  سطر  يف  األول 
ونصها يف املستطيل اثلاين يف سطر  قلوب املؤمنني، 
واحد: ليدادوا إيمانًا مع إيمانهم وهلل. يف حني يشغل 

)لوحة 26( الجانب األيسر للمستوى األول من التركيبة. 

)لوحة 27( صدر المستوى الثاني )أ(. 
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خبط  قرآنية  كتابات  املستطيلني  أسفل  ادلائرتني 
اثللث اجليل املركب ابلارز، نصها يف ادلائرة األويل يف 
سطرين: ﴿ڦ  ڦ   ڄ  ﴾، ونصها يف ادلائرة اثلانية 

يف سطرين: ﴿ڄ  ڄ  ڄ﴾35.

اجلانب 	  مثال  ىلع  يأيت   :)26 )لوحة  األيرس  اجلانب 
األيمن يف تصميم حبوره الكتابية وزخارفها من حيث 
الشلك؛ أما مضمون ما بها من كتابات فيه امتداد 
الرقعة  خبط  األيمن  باجلانب  القرآنية  للكتابات 
واحد:  سطر  يف  األول  املستطيل  يف  نصها  ابلارز، 
ڍ﴾،  ڇ    ڇ   ڇ   چ   چچ   چ    ﴿ڃ  

ونصها يف املستطيل اثلاين: ﴿  ڍ        ڌ   ڌ  
ونصها  العظيم36،  اهلل  صدق  ڈ﴾  ڈ   ڎ   ڎ  
يف الشلك ابليضاوي أسفل املستطيلني خبط اثللث 

اجليل املركب ابلارز: ﴿ې   ى    ائ   ائ  ەئ  ەئ   
الشلك  ادلائرتني ىلع طريف  ونصها يف  وئ  وئ    ﴾37، 
ابليضاوي بنفس اخلط، يف ادلائرة األوىل: ال هلإ، ويف 

ادلائرة اثلانية: ﴿ڭڭ﴾38.

باألراكن 	  القوائم األساسية  باألراكن:  القوائم والزوايا 
األربعة تنتيه من أىلع بتيجان مركبة، زخارفها من 
وأوراق  وأزهار  وقواقع  وأصداف  ولفائف  ستائر 
األكنتس وأوراق معقوفة وزخرفة ابليضة والسهم39 
حني  يف  واتلفريغ،  والقطع  ابلارز  باحلفر  ووريدات 
الوسط ورقة  املساعدة يف  القوائم  أسفل  يدور حول 

نباتية ملفوفة. 

يعلو املستوى األول املربع من الرتكيبة رأسان منفصالن 
متجاوران، يمثل لك منهما املستوى اثلاين ىلع لك جانب من 

جوانب املستوى األول.

y  جوانب عن  املستوى  هذا  يرتد  )أ(:  اثلاين  املستوى 
املستوى األول، ويبلغ ارتفاعه 0.80م، وأبعاده 1.80م × 

0.75م. ويتكون من:

الصدر )لوحة 27(: يعلو صدر هذا املستوى مستطيل 	 
به كتابات خبط الرقعة ابلارز امللون باللون األصفر 
وبأسفله  الرحيم.  الرمحن  اهلل  بسم  نصها:  املذهب، 

لوحة )28( ظهر المستوى الثاني )أ(. 

لوحة )29( الجانب األيسر للمستوى الثاني )أ(. 

دائرة حتيط بها زخارف نباتية بارزة من فروع نباتية 
وثالثية  وثنائية  أحادية  بأوراق  مورقة  متماوجة 
كتابات  وبداخلها  ووريدات.  املرشرشة  والورقة 
قرآنية خبط اثللث املركب ابلارز املذهب املشكول 

ىلع مهاد من زخارف نباتية دقيقة، نصها: يطاف.



حممود سعد اجلندي

أجبديات 2018 164

كتابات 	  بداخله  مستطيل  يعلوه  األيمن:  اجلانب 
سطر  يف  نصها  املذهب،  ابلارز  الرقعة  خبط  قرآنية 
أن  لإليمان  ينادي  مناديًا  سمعنا  إننا  ربنا  واحد: 
شلك  وبأسفله  نلا،  فاغفر  ربنا  فآمنا  بربكم  آمنوا 
من  بارزة  نباتية  زخارف  وأسفله  بأعاله  بيضاوي 
جانبيه  وىلع  أحادية.  بأوراق  مورقة  نباتية  فروع 
وأوراق  وثالثية  ثنائية  بأوراق  مورقة  ملتوية  فروع 
مرشرشة وأنصاف مراوح خنيلية. وبداخله كتابات 
قرآنية خبط اثللث ابلارز املذهب املركب واملشكول، 
ذـهب  من  بصحاف  عليهم  واحد:  سطر  يف  نصها 

وأكواب.

بداخله 	  مستطيل  بأعاله  يوجد   :)28 )لوحة  الظهر 
كتابات قرآنية خبط الرقعة ابلارز املذهب، نصها يف 
سطر واحد: ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وبأسفله دائرة 
حييط بها زخارف نباتية بارزة قوامها الورقة املسننة، 

وأزهار منها زهرة القرنفل والزنبق، بداخلها كتابات 
قرآنية خبط اثللث ابلارز املذهب، نصها: وفيها.

مستطيل 	  بأعاله  يوجد   :)29 )لوحة  األيرس  اجلانب 
يضم كتابات قرآنية، تمثل امتداًدا لآليات السابقة 
واحد:  سطر  يف  نصها  املذهب،  ابلارز  الرقعة  خبط 

ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   ەئ     ەئ   ﴿ائ  
وبأسفله  ی   ﴾40،  ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   
إطار زخريف مربع حتيط به زخارف نباتية بارزة ىلع 
خبط  قرآنية  كتابات  بداخله  األيمن،  اجلانب  مثال 
اثللث املركب ابلارز املذهب يف سطر واحد، نصها: 

﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴾41.

القوائم والزوايا باألراكن: ىلع مثال القوائم األساسية 	 
أقل  اكنت  وإن  الرتكيبة،  من  األول  املستوى  بأراكن 

منها حجًما. 

أىلع 	  )أ(  اثلاين  املستوى  جوانب  يعلو  الكورنيش: 
فوق  ارتفاعه  يبلغ  كورنيش  الرأسني  ذات  الرتكيبة 
دائرة  الصدر  أىلع  يتوسطه  0.30م،  والظهر  الصدر 
كتب بداخلها خبط الرقعة ابلارز املذهب: أبو بكر، 
ثمانية،  وريدة  نصف  يعلوها  عثمان،  الظهر:  وأىلع 

ويكتنفها فروع نباتية بأوراق وحلزونات.

ويبلغ ارتفاع الكورنيش فوق اجلانبني األيمن واأليرس 
بداخلها  كتب  دائرة  األيمن  اجلانب  أىلع  يتوسطه  0.40م، 
األيرس  اجلانب  وأىلع  )عمر(  املذهب  ابلارز  اثللث  خبط 
)عيل(، يعلوها وريدة من ثمانية فصوص، ويكتنفها فروع 
نباتية مورقة بأوراق مرشرشة وأنصاف مراوح خنيلية بارزة 
حييط بها رسوم وأشجار، ويضم جوانب الكورنيش بأراكنه 

قوائم مربعة حمالة خبطوط اغئرة قمتها ىلع شلك هريم.

املستوى 	  صدر  يعلو   :)30 )لوحة  الكتايب  الشاـهد 
اثلاين )أ( من الرتكيبة شاهد مستطيل الشلك، تعلو 
وعبارات  وتأرخيية  جزنية  كتابات  به  عمامة،  قمته 
حمددة  مستطيالت  داخل  سطور  ثمانية  يف  داعئية 
ابلارز  الرقعة  خبط  نفذت  ومذهبة  بارزة  خبطوط 
املذهب، نصها: ـهو اليح ابلاىق/ تويف إىل رمحة اهلل/ 

)لوحة 30( الشاـهد الكتابي أعلى 
صدر المستوى الثاني )أ(. 

)لوحة 31( الشاـهد المضاـهي. 
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)لوحة 32( صدر المستوى الثاني )ب(. 

)لوحة 33( الجانب األيمن للمستوى الثاني )ب(. 

يف  عمران  عيل/  احلاج  املرحوم  بن/  عمران  املرحوم 
يوم االثنني/ ثالثة وعرشون مجاد/ أول سنة 1329 

ـهجرية/ بالًغا من العمر 45 سنة.

الكتايب 	  الشاهد  الشاـهد املضايه )لوحة 31(: يقابل 
بارزة،  نباتية  زخارفه  نبايت  آخر  شاهد  الظهر  أىلع 

)لوحة 34( ظهر المستوى الثاني )ب(. 

)شكل 10( ظهر المستوى الثاني )ب( من التركيبة 
ذات الرأسين. 
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من  خيرجان  ومتداخالن  متماوجان  فراعن  قوامها 
مزهرية إىل أىلع، ويتدىل ىلع جانبيها األزهار، منها 
زهرة كف السبع ويه زهرة نباتية عثمانية الطراز، 
واألوراق منها الورقة املرشرشة وورقة العنب، وثمار 

ووريدات.

املستوى اثلاين )ب(: يبلغ ارتفاعه 0.80م، وأبعاده 1.80م 	 
× 0.75م، ويرتد عن جوانب املستوى األول من الرتكيبة 

مثل املستوى اثلاين )أ( املجاور هل. ويتكون من:

الصدر )لوحة 32(: يعلوه مستطيل به كتابات خبط 	 
اهلل  بسم  نصها:  املشكول،  املذهب  ابلارز  الرقعة 
بارزة ومذهبة حييط  الرحيم. وبأسفله دائرة  الرمحن 
املستوى  صدر  مثال  ىلع  بارزة  نباتية  زخارف  بها 
اثللث  خبط  كتابات  بداخلها  املجاور،  )أ(  اثلاين 

املركب ابلارز املذهب، نصها: يا رمحن.

اجلانب األيمن )لوحة 33(: يعلوه مستطيل بداخله 	 
كتابات قرآنية خبط الرقعة ابلارز املذهب، نصها يف 
سطر واحد: اهلل ال هلإ إال ـهو اليح القيوم ال تأخذه 
من  األرض  يف  وما  السموات  يف  ما  هل  نوم  وال  سنة 
ذا اذلي يشفع عنده. وبأسفله شلك بيضاوي حتيط 
األيمن  اجلانب  مثال  ىلع  بارزة  نباتية  زخارف  به 
للمستوى اثلاين )أ( املجاور. ويضم بداخله كتابات 

)شكل 11( الكورنيش على المستوى الثاني من التركيبة. 

)لوحة 35( الكورنيش أعلى جوانب المستوى الثاني )ب(. 

قرآنية خبط اثللث املركب ابلارز املشكول، نصها يف 
سطر واحد: إن املتقني يف جنات وعيون.

الظهر )شلك 10( )لوحة 34(: بأعاله مستطيل يضم 	 
بداخله كتابات قرآنية خبط الرقعة ابلارز املذهب، 
تمثل امتداًدا لآليات السابقة، نصها يف سطر واحد: 
إال بإذنه يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم. وبأسفله 
بارزة ىلع مثال ظهر  نباتية  بها زخارف  دائرة حييط 
خبط  بداخلها  كتب  املجاور،  )أ(  اثلاين  املستوى 

اثللث ابلارز املذهب )يا رحيم(.

بداخله 	  مستطيل  بأعاله  يوجد  األيرس:  اجلانب 
نصها  املذهب،  ابلارز  الرقعة  خبط  قرآنية  كتابات 

وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ   ائ   ﴿ى   واحد:  سطر  يف 
ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   
زخريف  إطار  أسفله  ی   ﴾.42ويوجد  ی    ىئ  
مربع حييط به زخارف نباتية بارزة ىلع مثال جانيب 
املستوى اثلاين )أ( املجاور، بداخله كتابات قرآنية 
واحد،  املذهب يف سطر  ابلارز  املركب  اثللث  خبط 

نصها: ﴿ۈۈٴۇ﴾43.

جوانب 	  يعلو   :)35 )لوحة   )11 )شلك  الكورنيش 
املستوى اثلاين )ب( كورنيش ىلع مثال الكورنيش 
أىلع املستوى اثلاين )أ( املجاور، ويبلغ ارتفاعه فوق 

الصدر والظهر 0.30م، وفوق اجلانبني 0.40م.

الشاـهد الكتايب: يعلو صدر املستوى اثلاين )ب( من 	 
الرتكيبة شاهد مستطيل الشلك خاٍل من الكتابات، 
)موجودة  بأعاله  اكنت  اليت  العمامة  عنه  سقطت 

باملدفن(.

اثلاين )ب( من 	  املستوى  يعلو ظهر  انلبايت:  الشاـهد 
الرتكيبة، زخارفه نباتية بارزة ىلع مثال الشاهد أىلع 

ظهر املستوى اثلاين )أ( املجاور.



 ابلعد ادليين وأثره يف التشكيل الزخريف، تطبيًقا ىلع جمموعة من الرتاكيب
الرخامية اإلسالمية ابلاقية بمحافظة املنوفية )1299-‐1331ـه/ 1881-‐1912م(

167 hhhhhh hhh العدد اثلالث عرش

الخصائص والسمات الفنية للتركيبة: 
المادة الخام: الرخام األبيض.( 1)

العام ( 2) بشكلها  التركيبة  هذه  تتميز  العام:  الشكل 
وتصميمها، فضاًل عن ثرائها الفني والزخريف وضخامة 
حجمها؛ فهي عبارة عن تركيبة مربعة الشكل برأسين، 
تقوم على جلسة مستطيلة الشكل، ترتفع عن األرض 
بمقدار 0.25م، أبعادها 2.70م × 2.60م، يعلوها المستوى 
األول بارتفاع 0.85م ويرتد عن جوانبها وهو مستطيل 
الشكل تبلغ أبعاده 2.45م × 2.35م. ويضم جوانبه قوائم 
أساسية بتيجان مركبة باألراكن وأخرى مساعدة. ويعلوه 
رأسان يمثل أحدهما المستوى الثاني )أ(، وهو مستطيل 
0.75م،  وارتفاعه  0.75م   × 1.80م  أبعاده  تبلغ  الشكل 
جوانب  ويضم  )ب(.  الثاني  المستوى  اآلخر  ويمثل 
كل منهما قوائم ركنية بتيجان مركبة، يتوج كاّلً منهما 
كورنيش يبلغ ارتفاعه فوق الصدر والظهر 0.30م وفوق 
الجانبين 0.40م، يعلو صدر المستوى الثاني )أ( شاهد 
قبر كتابي مستطيل الشكل يتوجه عمامة وآخر نباتي 
فوق الظهر، في حين يعلو صدر المستوى الثاني )ب( 
شاهد خاٍل من الكتابات، سقطت عنه عمامته – موجودة 

بالمدفن – يقابله شاهد نباتي فوق الظهر.

العناصر الزخرفية:( 3)

بشلك 	  نفذت  اليت  الزخارف  ويه  كتابية:  زخارف 
كبري ىلع هذه الرتكيبة خبطوط متنوعة، منها كتابات 
قرآنية بدائر املستوى األول العلوي، نصها: قال اهلل 

﴿ٱ      ٻ    ٻ  ٻ  ٻ     تبارك وتعاىل يف كتابه الكريم 
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ڤ     ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ      ٿ   ٿ  
ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ  
ڇ﴾  ڇ   ڇ   چ   چچ   چ    ڃ   ڃ  
ْتَِها  ْرِي ِمن حتَ ُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت تَ

ْ
ُمْؤِمننَِي وَال

ْ
يِلُْدِخَل ال

نصها:  والظهر،  الصدر  ىلع  السفيل  وبدائرة  ْنَهاُر، 
َ
األ

ِعْنَد  ِصْدٍق  َمْقَعِد  يِف  َوَنَهٍر  َجَنّاٍت  ُمَتِّقنَي يِف 
ْ
ال إَِنّ 

األيمن  اجلانبني  ىلع  السفيل  وبدائرة  َملِيٍك ُمْقَتِدٍر، 
الصاحلات  آمنوا وعملوا  اذلين  إن  نصها:  واأليرس، 

اكنت هلم جنات الفردوس نزالً خادلين فيها ال يبغون 
عنها حوالً، وقوهل تعاىل: ـهو اهلل اذلي ال هلإ اال ـهو.

)أ(  اثلاين  املستوى  بدائر  قرآنية  كتابات  ونفذت 
َسِمْعَنا  َنا  إِنَّ َربََّنا  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  نصها:  العلوي، 
ِفْر 

ْ
اغ

َ
ف َربََّنا   ۚ آَمنَّا 

َ
ف بَِربُِّكْم  آِمُنوا  ْن 

َ
أ يَماِن  ِ

ْ
لإِل ُيَناِدي  ُمَناِديًا 

بَْرارِ َربََّنا َوآتَِنا َما 
َ ْ
َنا َمَع األ

َّ
ْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتََوف فِّ

َ
َا ُذنُوَبَنا َوك

َ
نل

ْلُِف  ختُ  
َ

ال إِنََّك   ۚ ِقَياَمِة 
ْ
ال يَْوَم  ِْزنَا  ختُ  

َ
َوال ُرُسلَِك   ٰ

َ
ىلَع َنا  َوَعدتَّ

ن َذـَهٍب  ْيِهم بِِصَحاٍف مِّ
َ
 َعل

ُ
ِميَعاَد، وبدائرة السفىل: ُيَطاف

ْ
ال

ْعنُيُ ۚ.
َ ْ
ُّ األ

َ
نُفُس َوتَل

َ ْ
َواٍب ۚ َوفِيَها َما تَْشَتِهيِه األ

ْ
ك

َ
وَأ

ونفذت كتابات قرآنية ىلع املستوى اثلاين )ب( بدائرة 
ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ﴿ڻ   نصها:  العلوي، 
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۇ   ڭ  ڭ      ڭ   ڭ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  
ائ   ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۋ    ۅۅ   ۋ  
ۈئېئ   ۈئ   ۆئ            ۆئ   ۇئۇئ   وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ  
ېئ       ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی   ﴾، وبدائرة السفيل، نصها 
وعيون  جنات  املتقني يف  إن  واأليرس:  األيمن  اجلانبني  ىلع 
والظهر  الصدر  السفيل ىلع  ادخلوها بسالم آمنني، وبدائرة 

سجلت عبارات داعئية، نصها: يا رمحن يا رحيم.

وعبارات  وتارخيية  جزنية  كتابات  سجلت  كذلك 
داعئية ىلع شاهد القرب أىلع صدر املستوى اثلاين )أ(، نصها: 
ـهو اليح ابلايق/ تويف إىل رمحة اهلل/ املرحوم عيل بن عمران/ 
بن احلاج عيل عمران/ يف يوم األحد ثمانية/ ذو القعدة سنة/ 

1327 ـهجرية/ إىل روحه الفاحتة/ بالًغا من العمر 17.

بالشلك  الشلك  حيث  من  الكتابات  هذه  تمزيت  وقد 
ىلع  انلص  توزيع  وحسن  والرتكيب  واتلداخل  واإلعجام 
املساحة املتاحة؛ وأما من حيث املضمون فقد أحسن الفنان 
فيها  هلم  وما  باجلنات  املؤمنني  تبرش  اليت  اآليات  اختيار 
فيها ادلاعء  يتوارد  اليت  واآليات  ونعيم مقيم؛  من كرامات 
آيات  ولكها  الكريس،  وآية  اجلنة؛  ودخول  الغفران  وطلب 

تناسب وظيفة اتلحفة ومقام املوت.

بكرثة 	  انلباتية  الزخارف  نفذت  نباتية:  زخارف 
ظهرها  أىلع  الشاهدين  وىلع  الرتكيبة  هذه  بدن  ىلع 
كعنرص رئييس يف صور شىت، منها الفروع انلباتية، 
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واألوراق متعددة الفصوص واألوراق املسننة وورقة 
العنب وورقة األكنتس، واألزهار مثل زهرة الاللة 
السبع، والوريدات متعددة  والقرنفل والزنبق وكف 
وثمار  وأشجار  خنيلية،  مراوح  وأنصاف  ابلتالت 
مثل ثمار العنب والزيتون وابللح والرمان، ويعتربها 
األتراك من فواكه اجلنة44، ولفائف وستائر وحلزون؛ 
أرضيات  عمل  يف  ثانوي  كعنرص  واستخدمت 
زخرفية دقيقة للزخارف الكتابية. وقد جتلت عليها 

اتلأثريات العثمانية واألوروبية.

اهلندسية 	  الزخارف  استخدمت  ـهندسية:  زخارف 
ثانوي يف عمل ابلحور واخلراطيش واألطر  كعنرص 
تضم  اليت  ابليضاوية  واألشاكل  وادلوائر  الزخرفية 

بداخلها الزخارف الكتابية وانلباتية.

أنواع الخط: استخدمت في تنفيذ الكتابات على بدن ( 4)
الثلث  وخط  الرقعة  خط  منها  خطوط،  عدة  التركيبة 

والثلث المركب والثلث الجلي المركب.

)لوحة 36( منظر عام للتركيبة الرخامية على قبر المرحوم الحاج 
إبراـهيم عمران، بالجبانة )1331ـه/ 1912م(. 

)لوحة 37( صدر المستوى األول من التركيبة. 

قبر  على  الرخامية  التركيبة  من  األول  المستوى  12( صدر  )شكل 
المرحوم الحاج إبراـهيم عمران، بالجبانة   )1331ـه/ 1912م(. 

طريقة تدوين التاريخ: تم تدوين التاريخ على الشاهد ( 5)
الثاني )أ( بذكر اسم اليوم وهو  أعلى صدر المستوى 
ثالثة  وهو  بالحروف  الشهر  من  وموقعه  االثنين،  يوم 
أول  جماد  وهو  العريب  الشهر  اسم  وذكر  وعشرون، 
الحسابية  باألرقام  السنة  ذكر  مع  الهجري،  بالتقويم 
ويتبعها  السنة  أول  في  أي  أول،  كلمة  يسبقها   1329
كلمة هجرية، ثم اإلفصاح عن عمر المتوىف بالًغا من 

العمر 45 سنة.

األلقاب والوظائف: المرحوم، الحاج.( 6)

األساليب الصناعية:( 7)



 ابلعد ادليين وأثره يف التشكيل الزخريف، تطبيًقا ىلع جمموعة من الرتاكيب
الرخامية اإلسالمية ابلاقية بمحافظة املنوفية )1299-‐1331ـه/ 1881-‐1912م(

169 hhhhhh hhh العدد اثلالث عرش

يف 	  الصنايع  األسلوب  هذا  استخدم  ابلارز:  احلفر 
الزخرفية  واألطر  وانلباتية  الكتابية  الزخارف  عمل 

اهلندسية اليت تضمها. 

األطر 	  تذهيب  يف  األسلوب  هذا  استخدم  اتللوين: 
الزخرفية والكتابات.

املركبة 	  اتليجان  استخدم يف عمل  واتلفريغ:  القطع 
أىلع القوائم الركنية بالزوايا واألراكن.

الشطف: استخدم يف عمل جوانب الرتكيبة ىلع شلك 	 
بساطيم ظهر حية.

)5( التركيبة الرخامية على قبر المرحوم 
الحاج إبراهيم عمران45 بالجبانة )1331هـ/ 

1912م(

توجد هذه الرتكيبة الرخامية )لوحة 36( ىلع قرب املرحوم 
احلاج إبراهيم عمران بمدافن آل عمران جببانة القرية. ويه 
ىلع  تقوم  الشلك،  مستطيلة  األبيض  الرخام  من  تركيبة 
بمقدار  األرض  عن  ترتفع  مستطيلة،  الرخام  من  جلسة 

0.25م، وتبلغ أبعادها 3.30م × 2.40م.

y  عن يرتد  الشلك  مستطيل  وهو  األول:  املستوى 
أبعاده  وتبلغ  0.90م،  بمقدار  فوقها  ويرتفع  جلستها، 

2.70م × 1.70م. ويتكون من:

إطار 	  بأعاله  يوجد   :)37 )لوحة   )12 )شلك  الصدر 
قرآنية  كتابات  ىلع  داخله  حيتوي  مستطيل  زخريف 
خبط الرقعة ابلارز ىلع أرضية زرقاء يف سطر واحد، 

ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ       الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  نصها: 
ٻ ﴾، وبأسفله إطار زخريف مسنن بيضاوي الشلك 
نباتية  ورقة  بأراكنه  واألصفر  باألخرض  وملون  بارز 
ثالثية، حيتوي داخله ىلع كتابات قرآنية خبط اثللث 
اجليل ابلارز ىلع أرضية زرقاء، نصها يف سطر واحد: 

﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾.

حييط بابلحور الكتابية واألطر الزخرفية زخارف نباتية 
بارزة وملونة باألخرض واألصفر، قوامها فروع نباتية ممتدة 

)لوحة 38( الجانب األيمن من المستوى األول. 

)لوحة 39( ظهر المستوى األول. 

)لوحة 40( الجانب األيسر من المستوى األول. 

الرحمية  والورقة  وثالثية،  أحادية  بأوراق  مورقة  ومتماوجة 
املرشرشة، ومزهرة بزهرة القرنفل، وزهور متفتحة وثمار.

حبران 	  بأعاله  يوجد   :)38 )لوحة  األيمن  اجلانب 
مستطيالن متجاوران داخل أطر زخرفية، بأطرافهما 
ىلع  بداخلها  حتتوي  متفتحة،  وأزهار  نباتية  أوراق 
كتابات قرآنية خبط الرقعة ابلارز ىلع أرضية زرقاء، 

نصها يف املستطيل األول يف سطر واحد: ﴿پ  پ  
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پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ﴾.

ويوجد بأسفل املستطيلني إطار زخريف مسنن بيضاوي 
صدرها،  مثال  ىلع  واألصفر  باألخرض  وملون  بارز  الشلك 
مورقة  نباتية  فروع  من  بارزة  نباتية  زخارف  به  حييط 
ومزهرة  املسننة،  والورقة  وثالثية  وثنائية  أحادية  بأوراق 
بزهرة القرنفل، والاللة وزهور متفتحة، وحلزونات حتتوي 
ىلع  ابلارز  اجليل  اثللث  خبط  قرآنية  كتابات  ىلع  بداخلها 

أرضية زرقاء، نصها يف سطر واحد: ﴿ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ﴾. 

الظهر )لوحة 39(: يوجد بأعاله إطار زخريف مستطيل 	 
حيتوي داخله ىلع كتابات قرآنية خبط الرقعة ابلارز 

ىلع أرضية زرقاء يف سطر واحد، نصها: ﴿ٹ  ڤ    
ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ﴾. وبأسفله إطار 
زخريف مسنن بيضاوي الشلك بارز وملون، حتيط به 
زخارف نباتية ىلع مثال الصدر، حيتوي بداخله ىلع 
أرضية  ىلع  ابلارز  اجليل  اثللث  خبط  قرآنية  كتابات 

زرقاء، نصها يف سطر واحد: ﴿   ۉ   ۉ  ې   ﴾.

حبران 	  بأعاله  يوجد   :)40 )لوحة  األيرس  اجلانب 
ىلع  زخرفية  أطر  داخل  متجاوران  مستطيالن 
كتابات  ىلع  بداخلها  حتتوي  األيمن،  اجلانب  مثال 
نصها  زرقاء،  أرضية  ىلع  ابلارز  الرقعة  خبط  قرآنية 

يف املستطيل األول يف سطر واحد: ﴿ڄ  ڄ   ڄ  
املستطيل  يف  ونصها  چ     ﴾،  ڃ   ڃ   ڃڃ  
اثلاين يف سطر واحد: ﴿ چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ 

صدق اهلل العظيم46.

بيضاوي  مسنن  زخريف  إطار  املستطيلني  أسفل  يوجد 
الشلك بارز وملون حييط به زخارف نباتية بارزة ىلع مثال 
خبط  قرآنية  كتابات  ىلع  بداخله  حيتوي  األيمن،  اجلانب 
اثللث اجليل ابلارز ىلع أرضية زرقاء، نصها يف سطر واحد: 
﴿ې  ې  ې  ى   ﴾ صدق اهلل العظيم47. 

جوانب 	  يضم   :)41 )لوحة  باألراكن  والزوايا  القوائم 
وظهرها  صدرها  مع  الرتكيبة  من  األول  املستوى 

)لوحة 41( القوائم والزوايا بأراكن المستوى األول. 

)لوحة 42( صدر المستوى الثاني من التركيبة. 
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وحمفورة  مشطوفة  مستطيلة  أبدانها  ركنية،  قوائم 
بالبساطيم، تنتيه من أىلع بتيجان مركبة بزخارف 
نباتية من ورق األكنتس وحلزونات وستائر ولفائف 
يأخذ  الشمع  بيت  منها  لك  يعلو  وأزهار،  ووريدات 
بمسامري  مثبت  بتالت،  ثماين  من  وريدة  شلك 

معدنية ىلع قاعدة مربعة.

y  املستوى اثلاين: وهو مستطيل الشلك يرتد عن املستوى
وتبلغ  0.80م،  بمقدار  عنه  ويرتفع  ادلاخل،  حنو  األول 

أبعاده 2.20م × 1.10م. ويتكون من:

داخل 	  مستطيل  بأعاله  يوجد   :)42 )لوحة  الصدر 
إطار زخريف، حييط به زخارف نباتية بارزة من أوراق 
متفتحة  وأزهار  وحلزونات  مسننة  وأخرى  ثالثية 
كتابات  بداخله  ويضم  واألخرض.  باألصفر  ملونة 
قرآنية خبط الرقعة ابلارز ىلع أرضية زرقاء، نصها يف 
سطر واحد: بسم اهلل الرمحن الرحيم. وبأسفله شلك 
بيضاوي حتيط به زخارف نباتية بارزة من وريدات 
وحلزون وأوراق مسننة وأزهار منها زهرة القرنفل. 
ىلع  ابلارز  اثللث  خبط  قرآنية  كتابات  وبداخله 

أرضية زرقاء، نصها: وفضل.

بأعاله مستطيل 	  يوجد  )لوحة 43(:  األيمن  اجلانب 
وأزهار  نباتية  أوراق  طرفيه  ىلع  زخريف  إطار  داخل 
متفتحة، بداخله كتابات قرآنية خبط الرقعة ابلارز 

ۀ   ﴿ڻ   واحد:  سطر  يف  نصها  زرقاء،  أرضية  ىلع 
ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ  
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ  
بيضاوي  مسنن  زخريف  إطار  وبأسفله  ۋ    ۅۅ   ﴾–. 
فروع  من  بارزة  نباتية  زخارف  به  حييط  الشلك 
مورقة وزهور متفتحة وحلزونات ووريدات رباعية، 
املركب  اجليل  اثللث  خبط  قرآنية  كتابات  بداخله 
ابلارز ىلع أرضية زرقاء، نصها يف سطر واحد: اهلل 

املجاهدين ىلع القاعدين أجًرا عظيًما.

داخل 	  مستطيل  بأعاله  يوجد   :)44 )لوحة  الظهر 
إطار زخريف، حييط به زخارف نباتية بارزة ىلع مثال 

)لوحة 43( الجانب األيمن من المستوى الثاني. 

)لوحة 45( الجانب األيسر من المستوى الثاني. 

)لوحة 44( ظهر المستوى الثاني. 
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ابلارز  الرقعة  خبط  قرآنية  كتابات  ويضم  الصدر. 
ىلع أرضية زرقاء، نصها يف سطر واحد: يعلم ما بني 
بيضاوي، حتيط  وبأسفله شلك  وما خلفهم.  أيديهم 
متديلة  نباتية  فروع  من  بارزة  نباتية  زخارف  به 
ووريدات  القرنفل  وزهرة  وأوراق  مقلوبة  بأزهار 
ابلارز  اثللث  خبط  قرآنية  كتابات  بداخله  وستائر، 

ىلع أرضية زرقاء، نصها: درجات.

داخل 	  مستطيل  بأعاله   :)45 )لوحة  األيرس  اجلانب 
إطار زخريف ىلع مثال اجلانب األيمن، يضم كتابات 
نصها  زرقاء،  أرضية  ىلع  ابلارز  الرقعة  خبط  قرآنية 

وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ   ائ   ﴿ى   واحد:  سطر  يف 
ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   
مسنن  زخريف  إطار  وبأسفله  ی   ﴾.48  ی    ىئ  
ىلع  بارزة  نباتية  زخارف  به  حتيط  الشلك،  بيضاوي 
خبط  قرآنية  كتابات  بداخله  األيمن،  اجلانب  مثال 
اثللث اجليل املركب ابلارز ىلع أرضية زرقاء، نصها يف 
سطر واحد: ﴿ڃڃڃچچچچڇ﴾49.

القوائم والزوايا باألراكن: تضم جوانب املستوى اثلاين 	 
ركنية،  قوائم  أربعة  وظهره  صدره  مع  الرتكيبة  من 
قطاعها مستطيل، تنتيه من أىلع بتيجان مركبة حمالة 
من  وأزهار، وحمالة  أوراق  من  بارزة  نباتية  بزخارف 

أسفل بستائر وحلزونات وأوراق نباتية مفرغة.

من 	  اثلاين  املستوى  جوانب  أىلع  يدور  الكورنيش: 
شلك  ىلع  0.35م،  ارتفاعه  يبلغ  كورنيش  الرتكيبة 
باألخرض  وملونة  بارزة  نباتية  زخارفه  فرنتون،50 
سداسية،  ووريدات  مسننة  أوراق  من  واألصفر 
بداخله  هالل  يتوجه  اللوتس.51  زهرة  منها  وأزهار 
ىلع  ويتكون  والظهر،  الصدر  ىلع  سداسية  وريدة 
مورقة  نباتية  فروع  من  واأليرس  األيمن  اجلانبني 
ىلع  سداسية  وريدة  بداخله  هالل  يتوسطه  وأزهار، 
جانبيه وريدتان رباعيتان ملونتان باللون األخرض، 
منها  لك  يعلو  قصرية  قوائم  الكورنيش  وبأراكن 
ملونة  ثمانية فصوص  من  وريدة  بهيئة  الشمع  بيت 

باألزرق واألخرض.

اثلاين 	  املستوى  يعلو   :)46 )لوحة  الكتايب  الشاـهد 
الشلك  مستطيل  شاهد  صدرها  ناحية  الرتكيبة  من 
يتوجه عمامة، عليه كتابات قرآنية وجزنية وتأرخيية 
وعبارات داعئية خبط الرقعة ابلارز ىلع أرضية زرقاء 
يف ستة أسطر حمددة خبطوط، نصها: إنا هلل وإنا إيله 
عمران  إبراـهيم  احلاج  املرحوم  قرب  ـهذا  راجعون/ 
 1331 سنة  أول  ربيع   12 اثلالثاء/  يوم  يف  املتويف 
متجاوز السبعني من عمره رمحه اهلل/ رمحة واسعة 

إىل روحه الفاحتة52.

الشاـهد املضايه )لوحة 47(: يعلو ظهر املستوى اثلاين 	 
وهو  الكتايب،  للشاهد  مقابل  نبايت  شاهد  للرتكيبة 
مستطيل الشلك يتوجه ورقة نباتية ثالثية، رسمت ىلع 
وجهه زهرة متفتحة، خيرج منها فروع مورقة وملونة، 

ورسمت ىلع ظهره شجرة الرسو باللون األخرض. 

الكتابي  46( الشاـهد  )لوحة 
أعلى صدر المستوى الثاني. 

)لوحة 47( الشاـهد المضاـهي. 
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الخصائص والسمات الفنية للتركيبة
المادة الخام: الرخام األبيض.( 1)

على ( 2) تقوم  الشكل  مستطيلة  التركيبة  العام:  الشكل 
جلسة مستطيلة ترتفع عن األرض 0.25م، ويبلغ طولها 
يرتد  مستويين  من  وتتكون  2.30م.  وعرضها  3.30م 
المستوى األول عن الجلسة نحو الداخل ويرتفع عنها 
بمقدار 0.90م، ويبلغ طوله 2.70م وعرضه 1.70م، يعلوه 
2.20م  طوله  ويبلغ  0.80م،  بارتفاع  الثاني  المستوى 
0.35م،  ارتفاعه  يبلغ  كورنيش  يتوجه  1.10م،  وعرضه 
الظهر  أعلى  يقابله  كتابي  شاهد  الصدر  عند  يعلوه 

شاهد نباتي، وبأراكنه فوق قوائم قصيرة بيت الشمعة.

بمقارنة هذه الرتكيبة بالرتكيبة الرخامية ىلع قرب السيدة 
الرفايع  بمسجد  إسماعيل  اخلديوي  زوجة  هانم  جنانياز 
بالقاهرة اليت ترجع إىل نفس الفرتة املؤرخة بسنة )1331ه/ 
1912م(، ويه تركيبة مستطيلة الشلك تقوم ىلع قاعدة من 
اثلاين  املستوى  يمتاز  مستويان  يعلوها  األخرض،  الرخام 
بالرثاء الزخريف وتعدد عنارصه الفنية خاصة اآليات القرآنية 
خبط النسخ ابلارز، ويعلو صدره شاهد كتايب بأبيات شعرية 

وتاريخ بطريقة حساب اجلمل يقابله شاهد مضاٍهـ53.

العناصر الزخرفية:( 3)

األول 	  املستوى  بدن  يغطي  كتابية:  زخارف   ۚ3/1
نصها:  قرآنية،  كتابات  العلوي  بدائرة  الرتكيبة  من 

﴿ٱ      ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ   بسم اهلل الرمحن الرحيم 
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
ڤ     ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ      ٿ   ٿ  
ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ  
ڇ﴾ ڇ   ڇ   چ   چچ   چ    ڃ   ڃ  

وبدائرة السفيل كتابات قرآنية،  العظيم،  صدق اهلل 
ۆۈ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ڭ   نصها: 
ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ې  ې   ې  ې  ى﴾ صدق اهلل 

العظيم.

 ويغطي بدن املستوى اثلاين بدائرة العلوي كتابات 	 
ۀ   ﴿ڻ   الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  نصها:  قرآنية، 
ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ  
ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ  
 ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  
ېئ       ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی ﴾ُ، وبدائرة السفيل 
﴿ٺٺٺٺٿ نصها:  قرآنية،  كتابات 
ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤ  ٿ
ڃڃ ڄڄ  ڦڄ ڦڦڦ

ڃڃچچچچڇ﴾.

ىلع  وداعئية  وتأرخيية  وجزنية  قرآنية  كتابات  وتوجد 
يف  الرتكيبة  من  اثلاين  املستوى  صدر  أىلع  الكتايب  الشاهد 
ستة أسطر، نصها: إنا هلل وإنا إيله راجعون/ هذا قرب املرحوم 
احلاج إبراهيم عمران املتويف يف يوم اثلالثاء/ 12 ربيع أول 
سنة 1331 متجاوز السبعني من عمره رمحه اهلل/ رمحة واسعة 

إىل روحه الفاحتة.

بالشلك  تتمزي  كما  بتنوعها،  الكتابات  هذه  تتمزي 
املساحة  ىلع  انلص  توزيع  الفنان  أجاد  وقد  واإلعجام. 
املتاحة، كما أجاد اختيار اآليات اليت تبرش باجلنة وغفران 
مقام  تناسب  نصوص  ولكها  وثوابه.  اجلهاد  وفضل  اذلنوب 

املوت ووظيفة اتلحفة وطبيعة املاكن.

نباتية 	  زخارف  الرتكيبة  بدن  يغطي  نباتية:  زخارف 
فروع  من  الزخريف،  التشكيل  يف  رئييس  كعنرص 
والورقة  الفصوص  متعددة  بأوراق  مورقة  نباتية 
ومزهرة  العنب  وورقة  األكنتس  وورقة  املرشرشة 
ووريدات  والقرنفل  الاللة  وزهرة  متفتحة  بأزهار 
متعددة الفصوص وأنصاف مراوح خنيلية، باإلضافة 
وتيجان  وفرنتون  وستائر  وحلزونات  لفائف  إىل 
مركبة وأهلة ورسوم أشجار مثل شجرة الرسو، ويه 
اجلنة،  أشجار  من  أنها  يعتقد  اخلرضة  دائمة  شجرة 
كما  واألوروبية،  العثمانية  اتلأثريات  عليها  يتجىل 
يف  ثانوي  كعنرص  دقيقة  نباتية  زخارف  استعملت 

عمل أرضيات زخرفية للكتابات.
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اهلندسية 	  الزخارف  استخدمت  ـهندسية:  زخارف 
كعنرص ثانوي يف التشكيل الزخريف يف عمل إطارات 
زخرفية مستطيلة وبيضاوية تضم بداخلها كتابات.

أنواع الخطوط: ( 4)

خط الرقعة: استخدم خط الرقعة يف تنفيذ كتابات 	 
قرآنية ىلع بدن الرتكيبة بدائرة العلوي ىلع املستوى 
األول واثلاين من الرتكيبة، وكتابات جزنية وتأرخيية 

وعبارات داعئية ىلع الشاهد أىلع صدرها.

4/2ۚ خط اثللث اجليل: استخدم هذا اخلط يف تنفيذ 	 
كتابات قرآنية ىلع بدن الرتكيبة بدائرة السفيل ىلع 

املستوى األول من الرتكيبة.

تنفيذ 	  يف  اثللث  خط  استخدم  اثللث:  خط   ۚ4/3
كتابات قرآنية ىلع بدن املستوى اثلاين من الرتكيبة 

بدائرة السفيل.

طريقة تدوين التاريخ: تم تدوين التاريخ على الشاهد ( 5)
التركيبة  من  الثاني  المستوى  صدر  أعلى  الكتابي 
الثالثاء،  يوم  وهو  اليوم  اسم  بذكر  الهجري  بالتقويم 
الشهر  اسم  ذكر  ثم   ،)12( باألرقام  الشهر  من  وموقعه 
العريب ربيع أول، ثم ذكر السنة الهجرية 1331، يلي ذلك 

اإلفصاح عن عمر المتوىف متجاوز السبعين من عمره.

األلقاب والوظائف: المرحوم، الحاج.( 6)

األساليب الصناعية:( 7)

احلفر ابلارز والغائر: استخدم هذا األسلوب يف تنفيذ 	 
العنارص الزخرفية الكتابية وانلباتية واهلندسية ىلع 
وبيوت  الركنية  القوائم  زخرفة  ويف  الرتكيبة،  بدن 

الشمع.

هذا 	  استعمل  واتللوين:  املتعددة  باأللوان  الرسم 
مثل  نباتية،  زخرفية  عنارص  رسم  يف  األسلوب 
األشجار ىلع الشاهد انلبايت أىلع ظهر الرتكيبة، ويف 

تلوين العنارص انلباتية واهلندسية ابلارزة.

عمل 	  يف  األسلوب  هذا  استخدم  واتلفريغ:  القطع 
تضم  اليت  الركنية  القوائم  أىلع  املركبة  اتليجان 

جوانب الرتكيبة، ويف عمل بيوت الشمع.

استخدم هذا األسلوب يف شطف جوانب 	  الشطف: 
أو   )–( وشواهدها ىلع شلك حرف  وقوائمها  الرتكيبة 

ظهر حية.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

الرتاكيب  من  نادرة  ملجموعة  فنية  آثارية  دراسة  بعد 
الرخامية بقرية رسسموس بمحافظة املنوفية، ودراسة حتليلية 
مقارنة لعنارصها الزخرفية، فقد توصل ابلحث إىل عدة نتائج 

وتوصيات، جنمل أهمها فيما يأيت:

النتائج
أثبتت ادلراسة أثر ابلعد ادليين يف صياغة وتشكيل 	 

موضوع   – الرخامية  الرتاكيب  جمموعة  ىلع  الزخارف 
ابلحث – نظًرا لطبيعة املاكن ووظيفة اتلحفة. 

الكتابية 	  الزخرفية  العنارص  سيادة  ادلراسة  أثبتت 
الرتاكيب  جمموعة  أبدان  ىلع  ادليين  ابلعد  ذات 
الرخامية، خاصة اآليات القرآنية والعبارات ادلاعئية 

واجلزنية والكتابات اتلأرخيية.

أثبتت ادلراسة سيادة العنارص الزخرفية انلباتية ذات 	 
ابلعد ادليين ىلع جمموعة الرتاكيب الرخامية، خاصة 
األشجار دائمة اخلرضة، مثل شجر الرسو اذلي يعتقد 
املورقة  الفروع  إىل  باإلضافة  اجلنة،  أشجار  من  أنه 

واألزهار وفاكهة اجلنة وثمارها.

أثبتت ادلراسة مدى توفيق الفنان يف اختيار اآليات 	 
واملوت  احلياة  إىل  يشري  ما  وهو  ودالالتها؛  القرآنية 
والعقاب  واثلواب  والنشور  وابلعث  وابلقاء  والفناء 
واإلجابة،  وادلاعء  الغفران  وطلب  وانلار  واجلنة 
أشجار  مثل  ورمزيتها،  انلباتية  الزخرفة  وعنارص 



 ابلعد ادليين وأثره يف التشكيل الزخريف، تطبيًقا ىلع جمموعة من الرتاكيب
الرخامية اإلسالمية ابلاقية بمحافظة املنوفية )1299-‐1331ـه/ 1881-‐1912م(
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املاكن  طبيعة  مع  يتناسب  بما  اجلنة،  وفاكهة  وثمار 
ووظيفة اتلحفة.

كشفت ادلراسة عن اتلحديات واملخاطر اليت تهدد 	 
خماطر  من  وزواهلا؛  انلادرة  اتلحف  هذه  بتدمري 
واملياه  والرطوبة  اتلعرية  عوامل  يف  تتمثل  طبيعية 
يف  ضارة  آثار  من  هلا  ملا  واألتربة  واتللوث  اجلوفية 
إهماهلا  يف  تتمثل  برشية  وخماطر  الرخامية،  اتلحف 
واحلفاظ  محايتها  يضمن  بما  كأثر  تسجيلها  وعدم 

عليها؛ األمر اذلي يهددها بالسلب وانلهب.

جببانة 	  الرخامية  الرتاكيب  هذه  بعض  لوجود  نظًرا 
القرية، ومن خالل الزيارات املتكررة، فقد لوحظ أن 
احليوانات املفرتسة اليت تسكن أحواش املقابر تقوم 
بانلبش أسفل هذه الرتاكيب؛ وهو ما يهدد بسقوطها 

وتدمريها.

كشفت ادلراسة عن أن بعض هذه الرتاكيب الرخامية 	 
قد  وبعضها  ومكوناتها،  أجزائها  بعض  فقدت  قد 
نزع من ماكنه، مثل بعض الشواهد والعمامات اليت 
تعلوها، وبعض بيوت الشمع، وبعض الكرانيش اليت 

تتوجها واألسقف اليت تعلوها.

التوصيات
–أوىص ابلحث برضورة توثيق وتسجيل هذه املجموعة 	 

اآلثار  عداد  يف  الرخامية  الرتاكيب  من  انلادرة 
وىلع  عليها  واحلفاظ  محايتها  لضمان  اإلسالمية 

قيمتها الفنية واألثرية.

أوىص ابلحث بإعداد خطة ترميم متاكملة ىلع أسس 	 
علمية مدروسة تتاكمل مع هذه ادلراسة؛ لرتميم هذه 
عليها،  واحلفاظ  الرخامية  الرتاكيب  من  املجموعة 

وفق مبادئ احلفاظ الوقايئ واحلفاظ العاليج.

أو تصور شامل 	  أوىص ابلحث برضورة وضع خمطط 
مبين ىلع أسس علمية مدروسة، وفق مبادئ احلفاظ 

املستدام تلأهيلها وإماكنية االستفادة منها.

الهوامش

جامعة 	   اآلداب،  كلية  المساعد،  اإلسالمية  اآلثار  أستاذ 
 mselgendy1@gmail.com بورسعيد؛

هو الحاج علي عمران عضو مجلس شورى النواب في دور االنعقاد   1
الثاني سنة )1288ه/ 1871م(؛ عمدة سرسموس، منوفية، بدالً من علي 
أفندي شعير؛ عمدة كفر عشما. ويف سنة )1293ه/ 1876م( عودة 
إلى الحياة النيابية بانتخاب الهيئة النيابية الثالثة، وهم الذين شغلوا 
مراكز النيابة إلى أوائل عهد الخديوي توفيق باشا، واكن من بين نواب 
المنوفية الحاج علي عمران؛ عمدة سرسموس. عبد الرحمن الرافعي، 

عصر إسماعيل، ج2 )القاهرة، 2001(، 162، 161. 

وهو   2 1875م(،  )1292ه/  سنة  إلى  إنشائه  تاريخ  يرجع  المسجد  هذا 
هذا  وقتنا  إلى  العامة  تعرفه  ولذلك  بالقرية؛  المساجد  أقدم  من 
’بجامع  أيًضا  تعرفه  كما  اللواتي‘،  عمران  و’جامع  الكبير‘  ’بالجامع 
أكبر  عمران  علي  الحاج  زوجة  هي  هذه  وعائشة  وحسيبة‘.  عائشة 
أبناء الحاج عمران؛ وأما حسيبة فهي شقيقتها، وربما قامتا بترميم 
المسجد وتجديده بعد فترة من إنشائه فنسب المسجد إليهما. وقد 
تم تسجيله مؤخًرا في عداد اآلثار اإلسالمية بالقرار الوزاري رقم 117 
لسنة 1983، المعدل بالقرار رقم 3 لسنة 2010م بتاريخ 15 يوليو 2015م.

قرية سرسموس هي من القرى القديمة، وردت في قوانين ابن مماتي   3
ويف تحفة اإلرشاد، ويف التحفة من أعمال المنوفية، ويف االنتصار سقط 
المقطع األول فوردت باسم سموس من األعمال  المذكورة، والقرية من 
تم  1941م  سنة  الكوم، ويف  شبين  لمركز  تابعة  واكنت  القديمة  البالد 
رمزي،  محمد  له.  تابعة  سرسموس  وأصبحت  الشهداء،  مركز  إنشاء 
إلى  المصريين  المصرية من  عهد قدماء  للبالد  الجغرافي  القاموس 

سنة 1945، القسم الثاني، الجزء الثاني )القاهرة، 1994(، 189. 

أراضيها نحو ألف فدان، وردت   4 تبلغ مساحة  الشهداء بلدة زراعية 
إنشاء مركز  تم  1941م  الشهداء‘، ويف سنة  ’مقابر  البلدان  في معجم 
القاموس  رمزي،  محمد  له.  تابعة  سرسموس  وصارت  الشهداء، 

الجغرافي، القسم الثاني، الجزء الثاني، 185.

لدرجة   5 مدموك  متماسك  الجيري  الحجر  من  بلوري  ضرب  الرخام، 
وقد  رمادًيّا،  أو  أبيض  عادة  ويكون  شديًدا،  صقاًل  بصقله  تسمح 
األلوان.  لون، وكثيًرا ما يكون مجزًعا بمختلف  بأي  يكون ملوًنا 
ألفريد لواكس، المواد والصناعات عند قدماء المصريين، ترجمة زكي 

إسكندر ومحمد زكريا )القاهرة، 1945م(، 666.

تعددت أسماء الرخام بتعدد أشكاله وموطنه، وأغلب هذه التسميات   6
تسميات أهل الصنعة؛ ذلك أن المرخم يلجأ كثيًرا إلى إضفاء صفات 
األنواع  على  لونها  حيث  من  والطير  والحيوان  النبات  وأسماء 
آمال  الفهم.  من  قريبة  لتكون  يستعملها  التي  الرخام  من  المختلفة 
العمري، إعادة استعمال الرخام في العصر المملوكي، دراسات آثارية 

إسالمية، المجلد األول )القاهرة، 1982(، 255.

سورة البقرة، آية الكرسي، آية 255.  7
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التركيبة،   8 يتوج  كان  الذي  الكورنيش  من  المفقودة  األجزاء  بعض 
وكذلك العمامة التي كانت تتوج شاهد القبر موجودة بحجرة المدفن.

صفات   9 وثائقية(  )مصطلحات  بالوثائق  يرد  كما  المرخمون  يطلق 
مواطن  أو  استخراجه  بمصادر  أو  باللون  تتعلق  للرخام  مختلفة 
استيراده، وذلك إلى جانب مصطلحات الصناع )مصطلحات مهنية(، 
واألصفر  واألسود  األبيض  فمنه  لونه؛  على  صراحة  يدل  ما  فمنها 
النباتات،  بعض  لون  إلى  نسبة  لونه  على  يدل  ما  ومنها  واألحمر، 
يدل  ما  ومنها  والمشمشي،  والسويسي  والسماقي  الياسمين  مثل 
على لونه نسبة إلى بعض الطيور مثل الزرزور والغرابي والقطقاطي. 
محمد محمد أمين، ليلى علي، المصطلحات المعمارية في الوثائق 

المملوكية )648–923ه/ 1250– 1517م(، )القاهرة، 1992م(، 53–54.

الثاني   10 حلمي  عباس  الخديوي  عمائر  علوان،  الجواد  عبد  مجدي 
الدينية الباقية بالقاهرة والوجه البحري، دراسة أثرية معمارية مقارنة 

)مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، 2003(، 94، 103.

يرجع أصول استخدام الورقة النباتية في الزخرفة إلى الفن الهلينستي   11
والبيزنطي والساساني. واكتسب الشكل الزخريف للورقة النباتية منذ 
أن ظهر في سامراء أشكال عدة؛ إذ عمد الفنان المسلم إلى تحويرها 
الثالثية  للورقة  الزخريف  الشكل  واحتفظ  الطبيعة،  في  شكلها  عن 
ببعض أصوله القديمة، ومن ذلك خروج العناصر النباتية من بعضها 
عنصر  منه  يخرج  فرع  إلى  ويتحول  العنصر،  طرف  يمتد  بحيث 
آخر. وقد ظهرت نماذج لهذه الزخارف في زخارف الشام في العصر 
مجلة  سامراء،  وطرز  زخارف  شافعي،  فريد  اإلسالم.  قبل  البيزنطي 

كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مجلد 13 )1952(، 13.

على   12 السابقة  القديمة  الفنون  إلى  الوريدات  استخدام  أصول  ترجع 
اإلسالم؛ حيث ظهرت نماذجها في الفن البيزنطي في مصر والشام، 
الزخرفة  في  استعمالها  وانتشر  والعراق،  إيران  في  الساساني  والفن 
اإليرانية  الفنون  حسن،  محمد  زكي  فصوصها.  وتعددت  اإلسالمية 

)القاهرة، 1946(، 271.

لالستزادة عن هذه العناصر الزخرفية النباتية عثمانية الطراز انظر:   13
سعاد ماهر محمد، الخزف التركي )القاهرة، 1960(.

ترجع أصول هذه الزخرفة إلى الفنون القديمة السابقة على اإلسالم؛   14
ومنها  وأنصافها،  النخيلية  المراوح  زخارف  اإلغريق  استخدم  إذ 
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