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قــــواعد الن�شــــــــــر

التقديم االأولي للمقاالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
التعديالت  بع�س  اإدخال  مع   Chicago Manual of Style

التي �شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقاالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  •	يقدم 
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق	•
اأحد الوجهين فقط،  American، وتكون الكتابة على 

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

.Dr اأو .Prof �شواء فـي داخل  مثل  األقاب  ت�شتخدم  •	ل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

.)     ( مثل:  هاللية  الأقوا�س  جميع  • تكون 
.’    ‘ مثل:  دائًما  المفردة  التن�شي�س  عالمات  •	ت�شتخدم 

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب  	•
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  •	تكتب 
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم  	•
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
غير  الخط  من  نوع  باأي  التحرير  هيئة  تزويد  يتم  	•

القيا�شي اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�سي ال�سفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�س  الحوا�شي  •	تكتب 

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  •	تكون 

تو�شع بين قو�شين.
واإذا  حا�شية،  اإلى  اإ�شارة  اأية  المقال  عنوان  يت�شمن  •	ل 
ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك  كان 
وما اإلى ذلك يو�شع فـي العنوان عالمة النجمة * وتكون 

قبل الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
مقدمة  فـي  وذلك  كلمة(   150 اأق�شى  )بحد  ملخ�س  يقدم  	•
المقال، وي�شتخدم الملخ�س فـي ا�شترجاع المعلومات ويكتب 
بحيث يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

االخت�سارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  •	بالن�شبة لخت�شارات 

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu. Abréviations des périodiques 

et collections en usage à l’IFAO, 4éme éd. (Le 

Caire, 2003). 
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ويمكن الح�شول عليها من الموقع:
www.ifao.egnet.net 

تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن  	•
فـي  كثيًرا  اإليها  ي�شار  التي  العناوين  فـي  بالكامل 
ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية،  المقالت 
 المقبولة )المتعارف عليها(، مثل القامو�س الطوبوغرافـي
 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 

المراجع الأخرى كالآتي:
مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة

J.D. Ray. ‘The Voice of Authority: Papyrus 

Leiden I 382’, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson. ‘Magnetometer Surveys on Kiln 

Sites at Amarna’, in B.J. Kemp (ed.), Amarna 

Reports VI, EES Occasional Publications 10 

(London, 1995), 218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd. ‘The Late Period, 664-323 BC’, in 

B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O’Conner and A.B. 

Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V., 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V. 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�سل�سلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 

BSAE 12 (London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�سائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 

قــــواعد الن�شــــــــــر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�سائل االإلكترونية 
•	عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوفر هذه 
المعلومات، لبد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .org /ar temis / fu l l record .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند  	•
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب: 

Chicago Manual of Style.

وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  لبد  	•
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى،  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار، 
 Ibid, Op.cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc.cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�سور
 300 تقدم ال�شور والأ�شكال مم�شوحة م�شًحا �شوئيًّا بدقة  	•
نوع  ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة 

.TIFF

•	ل يزيد حجم ال�شور عن ثلث حجم البحث.  
بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم  	•

الإلكتروني. 

تعليقات ال�سور واالأ�سكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  لبد  	•
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  لبد  	•
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
•	تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
•	اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب. 	•

للمزيد يرجى االطالع على:
http:/ /www.bibalex.org/call igraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx

قــــواعد الن�شــــــــــر
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خالل ال�شنوات الخم�شة الما�شية حملت حولية ‘اأبجديات’ على عاتقها �شد الثغرة القائمة في مجالت درا�شات الكتابات 
والخطوط. ولم تكن هذه الفجوة على الم�شتوى المحلي فقط بل كانت على الم�شتوى الإقليمي كذلك؛ فلم يكن هناك حولية 
اأهداف مركز  ‘اأبجديات’ اأهم  الع�شور؛ حيث تحمل حولية  العالم عبر  الكتابات والخطوط في  ب�شئون  تعنى  علمية محكمة 
درا�شاتهم،  في  اإليها  يحتاجون  التي  والنقو�س  الكتابات  من  بالنادر  المتخ�ش�شين  اإمداد  الخطوط وهي  الكتابات  درا�شات 
ون�شر التوعية بالكتابات والنقو�س على م�شتوى غير المتخ�ش�شين، ولعل هذا هو �شبب اعتماد لجنة الآثار بالمجل�س الأعلى 

للجامعات لحولية ‘اأبجديات’ كحولية اإقليمية. 

يعد هذا العدد ب�شفة خا�شة من اأهم الأعداد التي اأ�شدرتها حولية اأبجديات، وقد �شعدنا - كفريق عمل تحرير الحولية - 
كثيًرا عندما وجدنا العديد من الباحثين يتناف�شون في ن�شر اأبحاثهم في الحولية؛ حيث تلقى فريق تحرير الحولية العديد من 

الأبحاث من مختلف البلدان ومن كافة الجامعات؛ مما �شاعدنا في الرتقاء بالم�شتوى العلمي لحولية ‘اأبجديات’. 

كذلك من الأ�ش�س التي تحر�س عليها حولية ‘اأبجديات’ ت�شجيع الباحثين ال�شباب على ن�شر اأبحاثهم �شمن اأعداد الحولية، 
ومن المعروف لدى الجميع اأن من اأهداف مكتبة الإ�شكندرية هو ت�شجيع ودعم الباحثين ال�شباب في كافة المجالت البحثية 
والعلمية؛ لذا فقد ا�شتقبلت الحولية عدًدا من اأبحاث الباحثين ال�شباب، الذين هم على الم�شتوى العلمي الماأمول، بعد اأن اأقرت 

باأبحاثهم لجنة التحكيم العلمي الخا�شة بالمكتبة و�شهدت لأبحاثهم بالكفاءة، والجودة، وال�شالحية للن�شر.

والمتابع لأبحاث الحولية يجد تنوًعا كبيًرا في مو�شوعات الأبحاث التي تعر�شها الحولية، فبالرغم من اأن كلها تحمل 
هدًفا واحًدا هو الهتمام بالنقو�س والكتابات ولكن نجد الأبحاث المعرو�شة تتناولها من منظورات مختلفة، فمنها ما يتناولها 
من منظور لغوي بحت، ومنها ما يتناولها من منظور لغوي تاريخي، ومنها ما يتناولها ب�شكل فني؛ مما ي�شكل توازًنا  لكافة 

محاور البحث العلمي.

 يزخر العدد ال�شاد�س من حولية ‘اأبجديات’ بمجموعة من الأبحاث القيمة والتي منها ما يتعلق بنقو�س اللغة الم�شرية 
القديمة، �شواء تلك التي عثر عليها في منطقة �شرابيط الخادم اأو في منطقة وادي الحمامات اأو في منطقة وادي جوا�شي�س، 
اأو تلك التي ترجع اإلى ع�شر النتقال الثاني، اأو ما يتعلق بالألقاب الإدارية في م�شر القديمة، اأو ما تناولته بع�س البرديات 
في الكتابة عن العالم الآخر طبًقا لعقيدة الم�شري القديم، اأو اجتهادات بع�س الباحثين في مجال اللغة الم�شرية القديمة؛ مثل 
الدكتور اأحمد با�شا كمال ومعجمه اللغوي، ومنها ما يتعلق بالكتابات في الع�شر القبطي والتي تم تناولها من منظور فني 
تحدث عن �شكل الأيقونات، ومنها ما تم تناوله من منظور تاريخي يتحدث عن اأول الأقباط الذين كتبوا باللغة العربية، ومنها ما 

المـقدمـــــــــة



يتعلق بالكتابات في الع�شر الإ�شالمي؛ حيث تناول كتابات البيوت الدم�شقية في الع�شر العثماني والكتابات على الم�شكوكات 
الإ�شالمية النادرة والتركيبات الكتابية مثل المونوجرام الملكي في الع�شر الحديث والنقو�س على بع�س الجوامع.

ومن هنا ن�شتطيع القول باأن هذا العدد قد اأتاح الفر�شة ل�شباب الباحثين بن�شر اأبحاثهم، مقدًما تنوًعا علميًّا ر�شيًنا من 
�شاأنه ا�شتكمال م�شيرة قد بداأها مركز الكتابات والخطوط منذ ت�شع �شنوات.

اأحمد من�سور           
     مدير مركز الخطوط بالإنابة
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Abstract
Written emblems present an important stage in the history of Arabic calligraphy and Arabic 

writing in general, especially that they are one of the emblems of ruling. An important stage 
in the history of the written emblems appeared in Egypt during the era of the Muhammad 
Ali family, which succeeded, but did not spread; known as ‘the Monogram’. Studying the 
phenomenon of emblems in general, and the Monogram in particular, requires a vision that 
does not fragment Arabic calligraphy or Arabic writing by isolating them from their historical 
and cultural reality, or by studying them as scripts or writings on buildings. Therefore, we 
strived to establish methodological steps through which we can widely study written emblems. 

ال�شارات الكتابية في م�شر في ع�شر اأ�شرة محمد علي )1805-1952م(
اأنموذًجا’ ‘المونوجرام 

 Written Emblems in Egypt during the Era of the
Muhammad Ali Family (1805-1952 CE)

‘Monogram Model’

حممد ح�سن
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كمخطوط �أو كتابة على �لعمائر، لذلك حاولنا جاهدين �أن 
ن�سع خطو�ت منهجية يمكننا من خاللها در��سة �ل�سار�ت 
ا و�أن منهج ‘درا�سة ال�سكل  �لكتابية ب�سكل و��سع، خ�سو�سً
للمو�سوعات  �لثر�ء  يعطي  وال  قا�سًر�  �أ�سبح  والم�سمون’ 
�لمنهجية،  نقي�س مدى جدوى هذه  �أن  �لكتابية، ويمكن 
�لمنهج  هذ�  تنفيذ  خالل  من  للمناق�سة  قابلة  ونجعلها 
�لكتابية  �ل�سار�ت  على  تنفيذه  ثم  �أواًل،  �لمونوجر�م  على 

�الأخرى، ويقوم هذ� �لمنهج على �لنقاط �لتالية: 

الظهور والأ�سل: تتناول تلك �لنقطة ��ستعر��س �لظروف   -
�لتاريخية، و�لفنية، و�الجتماعية؛ لظهور تلك �ل�سارة 

�لكتابية.  

�لكتابية،  �لظاهرة  ى  ُم�سمَّ طبيعة  به  نق�سد  ى:  الُم�سمَّ  -
�لمونوجر�م(  �أم  �لطغر�ء  �أم  )�لرنك  �ال�سم  كان  �سو�ء 
�لكتابية’،  ‘�ل�سارة  فهي م�سميات لظاهرة و�حدة هي 
لكن �أ�سل �لت�سمية �لذي �ُسميت به �أمر �آخر، وعموًما 

فهي مر�آة لثقافة وتاريخ ع�سرها.     

المبتكر: هنا ن�سع تعريًفا ال�سم مبتكر ‘�ل�سارة �لكتابية’   -
مع  �لمبتكر،  ��سم  �إلى  �لتو�سل  �لباحث  �أمكن  �إن 

��ستعر��س للخلفيات �لتعليمية لهذ� �لخطاط.    

�أو  �لخط  بتحليل  �لباحث  يقوم  الم�ستخدم:  الخط   -
مجموعة �لخطوط �لم�ستخدمة في �لتكوين، ومعرفة 
�أو  ما �إذ� كان �لخط على �سورته �لقاعدية ‘�الأولية’،  

ت �إ�سافة بع�س �لِحليات �إليه.      تمَّ

�ل�سيغ  �ل�سعار،  ب�سيغة  نق�سد  وفكرته:  ال�سعار  �سيغة   -
�لدعائية �لتي ُتكتب �سمن �ل�سعار، �سو�ء �أكانت ذ�ت 
ُبعد ديني �أم ع�سكري �أم ح�ساري، ومعرفة ما �إذ� كانت 

تدخل في �سلب �لتكوين �أم هي �سكل ثانوي فيه.   

كان  �إذ�  ما  معرفة  بالخ�سو�سية  ويق�سد  الخ�سو�سية،   -
يمكن  �أم  �لحاكم؛  على  قا�سرين  وتكوينه  �ل�سعار 

��ستخد�م �لتكوين الأفر�د �ل�سعب.   

اأواًل: منهج البحث في ال�سارات الكتابية

�لخط  تاريخ  �لكتابية مرحلة هامة في  �ل�سار�ت  ُتمثِّل 
�إحدى  و�أنها  خا�سًة  عموًما،  �لعربية  و�لكتابة  �لعربي، 
لل�سلطان  اأن  ‘اعلم  خلدون:  �بن  يقول  �لحكم،  �سار�ت 
ويتميز  بها،  فيخت�ص  والبذخ  الأبهة  تقت�سيها  واأحواًل  �سارات 

بانتحالها عن الرعية والبطانة و�سائر الروؤ�ساء في دولته ’.1

‘�لخرطو�س  �لقديمة  �لم�سرية  �لح�سارة  عرفت 
تكوينها  يقوم  بالفرعون  خا�سة  �سارة  وهي  �لملكي’، 
�لكتابي  �لرمز  وظلَّ  �لهيروغليفية،  �لعالمات  بع�س  على 
هذه  باإحدى  �لم�سيح  لل�سيد  فُرمز  �الأ�سا�سية،  �الأمور  من 
�ل�سار�ت �لكتابية، و��ستعمل �لنبي  تلك �ل�سارة كخاتم 
ب�سيط في �لخطابات �لمن�سوبة �إليه، وفي �لدولة �الإ�سالمية 
من  �الإ�سالمية  �لح�سارة  خالل  �لكتابية  �ل�سار�ت  ظهرت 
�لمتعددة،  باأ�سكاله  �لمملوكي’  و‘�لرنك  ‘�لطر�ز’،  خالل 
�ل�سار�ت  تاريخ  لتتوج  �لعثمانية’؛  ‘�لطغر�ء  و�أخيًر� جاءت 
هامة  مرحلة  لكن  فيها.  و�لفن  �لكتابة  باإحكام  �لكتابية 
ع�سر  في  م�سر  في  ظهرت  �لكتابية  �ل�سار�ت  تاريخ  في 
لها  يكتب  لم  لكن  �لنجاح،  لها  ُكِتب  �أ�سرة محمد علي، 
�لعربية،  �لكتابية  �ل�سار�ت  مر�حل  �آخر  وهي  �النت�سار؛ 
د فيها، لكن �لم�سكلة كانت  و��سُتخدم �لخط �لعربي �لمجوَّ
يت  في طبيعة �لع�سر �لذي ظهرت فيه، و�ال�سم �لذي �ُسمِّ
ت�ستوعب  �أن  ت�ستطيع  منهجية  و�سع  من  البد  فكان  به، 
و�لظروف  بالمونوجر�م  تتعلق  �لتي  �لمعرفية  �الأفرع  كل 

�لتاريخية و�لفنية �لتي كان نتاًجا لها.               

�لعلمية  �لخطو�ت  هي  عموًما  �لبحث  ومنهجية 
نتائج  �إلى  ي�سل  لكي  �لباحث؛  عليها  ي�سير  �لتي  و�لعملية 
�إيجابية في مو�سوع بحثه؛ بحيث يكت�سف �لحقائق ويرفع 
 - �سحيح  منهج  ع  َو�سْ �إن  �إ�سكالية.  �أيَّة  في  �لو�قع  �للَّب�س 
لكي ندر�س ظاهرة ‘�ل�سارة �لكتابية’ عموًما، و�لمونوجر�م 
ا - ي�ستلزم روؤية ال تجتزئ �لخط �لعربي �أو �لكتابة  خ�سو�سً
�لعربية بعزلها عن و�قعها �لتاريخي و�لثقافي،2 �أو �أن تدر�سها 
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�لثقافية في �لمنطقة كان لها من قبل من خالل جامعة 
�الأزهر �لعتيدة، ولكن بعد �أن تغيَّر �لطابع �لديني، فقد 
�لدور،  بهذ�  تقوم  حديثة  موؤ�س�سة  �إقامة  مطلوًبا  كان 
�أنه  غير  1908م،  عام  �لم�سرية  �لجامعة  فظهرت 
بالثقافات  �لعالم �لعربي على نحو و��سع  بعد �ختالط 
موؤ�س�سة خا�سة؛  �الأمر  تطلب  بها،  وتاأثُّره  �الأوروبية، 
�إعالن  وَمثَّل  �لقر�آن،  لغة  مات  مقوِّ على  للحفاظ 
و�إلغاء  �لتركية،  �لجمهورية  �أتاتورك5  كمال  م�سطفى 
و�إ�سد�ر  1924م،  مار�س   3 في  �الإ�سالمية  �لخالفة 
قانون توحيد �لتعليم، وقامت �لدولة باإغالق �لمد�ر�س 
نف�سه،6  �لتاريخ  في  �ل�سرعية  �الأوقاف  ووكالة  �لدينية 
�سدمة �سيا�سية وثقافية كبيرة، لكن �أ�سد تلك �لقر�ر�ت 
�الأمر  بالالتينية،  �لعربية  �لحروف  ��ستبد�ل  هو  ق�سوة 
قلنا  �إن  نبالغ  ال  بل  هناك،  �لعربي  بالخط  �أ�سرَّ  �لذي 

�إنه �أماته.

وكانت �أحالم �لملك فوؤ�د، �أن يمالأ �لفر�غ �لتركي 
دفع  �لذي  وهو  1924م،  عام  �لخالفة  �سقوط  منذ 
�لملك فوؤ�د الأن تدغدغه �أحالم خالفة �لم�سلمين، و�أن 
�لجديدة، و�سحب ذلك  �لقاهرة مقرَّ �لخالفة  ت�سبح 
�لطبيعة  ذ�ت  و�لموؤ�س�سات  �لمن�ساآت  من  كثير  �إن�ساء 
ُم�ستوَحى  وبع�سها  جديد  بع�سها  �لمتفردة،  �لثقافية 
من تر�ث �إ�سطنبول، و�أيًّا كان و�سع تلك �لموؤ�س�سات، 
�لتنويرية  فوؤ�د  �لملك  لروؤية  وفًقا  �إن�ساوؤها  كان  هل 
ل بها مقر �لخالفة �لجديدة؟ �إال �أن  �لمح�سة �أم ليجمِّ
�لو�قع �لذي ال يدع مجااًل لل�سك �أن تلك �لموؤ�س�سات 
يومنا  حتى  وجه  �أكمل  على  خدمتها  تقدم  ماز�لت 
�لمو�سيقى  و‘معهد  �لعربية’،  �للغة  ‘مجمع  مثل  هذ� 
 - �لمقام  هذ�  في  يهمنا  ما  وهو   - و�أخيًر�  �لعربية’، 
�الأمر  يقف  ولم  �لملكية’،  �لخطوط  ‘مدر�سة تح�سين 
ئ نمًطا و�سعاًر� كتابيًّا  عند هذ� �لحد، فقد �أر�د �أن ُين�سِ

فنيًّا جديًد�، على غر�ر �لطغر�ء �لعثمانية.

�سهولة القراءة والتمييز، وتقوم  هذه �لنقطة على تحليل   -
معه  �لتعامل  يمكن  ب�سري  كتكوين  �لكتابي؛  �ل�سعار 
�أم ي�ستلزم م�سقة في قر�ءته، ومقارنته ب�سبيهه  ب�سهولة 

من �لتكوينات �الأخرى من نف�س �لنوع. 

�ل�سكلي،  �لتطور  فكرة  �لنقطة  هذه  وتعالج  التطور،   -
و�ل�سياغي للتكوين.   

النماذج، ويتم ح�سر �لنماذج �لتي ظهرت، ُمَرتَّبة وفق   -
منهج تاريخي وفني، ح�سبما تقت�سي �سرورة �لعر�س. 

ثانًيا: المونوجرام الملكي في م�سر في ع�سر اأ�سرة محمد علي

الظهور واالأ�سل

في �لوقت �لذي كان فيه �لخط �لعربي يلقى حرًبا 
في تركيا، كانت م�سر ت�ستقبل نه�سة و��سعة فيه على 
محبًّا  كان  �لذي  م�سر،  ملك  �الأول  فوؤ�د  �لملك  يد 
للفنون، وله �أياٍد في �إن�ساء �لجامعة �الأهلية بم�سر ودعم 
ومجمع  �لعربية،  �لمو�سيقى  معهد  و�إن�ساء  م�سيرتها، 
يكتب  �أن  في  ر�غًبا  فوؤ�د  �لملك  وكان  �لعربية،  �للغة 
تركيا  من  فا�ستقدم  م�سحًفا،  �لخطاطين  كبار  �أحد  له 
�ل�سيخ عبد �لعزيز �لرفاعي �سنة 1340هـ/ 1921م، 
�لذي كتب له �لم�سحف في 6 �أ�سهر، وذّهبه وزخرفه 

في 8 �أ�سهر. 

لتعليم  خا�سة  مدر�سة  بفتح  فوؤ�د  �لملك  �أمر  كما 
من  وكان  1922م،  1341هـ/  �سنة  �لعربي  �لخط 
و�نتظم  �لرفاعي،  �لعزيز  عبد  �ل�سيخ  يها  ُمدر�سِ بين 
دفعة  �أول  جت  تخرَّ وقد  �لطالب،  ع�سر�ت  فيها 
لهذه  وكان  1925م،  1344هـ/  �سنة  �لمدر�سة  في 
�د فنِّ �لخط �لعربي في  ج روَّ �لمدر�سة �لف�سل في تخرُّ
فوؤ�د  �لملك  لعهد  وُيعَزى  �لع�سرين،  �لقرن  في  م�سر 
من  عدد  ن�ساأة  في  �سخ�سيًّا4،  وله  بل  �لف�سل،  �الأول 
�ل�سبق  �أك�سبت م�سر ق�سب  �لتي  �لثقافية  �لموؤ�س�سات 
في �لثقافة في �لمنطقة �لعربية، �سحيح �أن دور �لريادة 
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ى الُم�سمَّ

يونانيين،  مقطعين  من  ‘مونوجر�م’  كلمة  تتكون 
و�لثاني  �أحادي؛  �أو  و�حد  �إلى  ترمز   ’Mono‘ �الأول 
‘Gram’ �ل�سيء �لمكتوب �أو �لمر�سوم، وباالإنجليزية 
�إلى �سخ�س ما، وتتاألف  عالمة ترمز   ’Monogram‘
من �أحرف ��سمه �الأولى ُمرقَّمة على نحٍو مت�سابك،7 
ُمت�سابك  ��سم  هو   ’Monogramme‘ وبالفرن�سية 

�الأحُرف.8  

�آنذ�ك؛  �لمنت�سرة  هي  �الأوروبية  �لثقافة  وكانت 
�لتعريف  وهو  ‘�لمونوجر�م’،  ى  ُم�سمَّ ُ�ختير  لذلك 
�الأوروبي لل�سارة �لكتابية )لوحة 1(، وقد تمَّ و�سع 
تعريف للمونوجر�م هو ‘عالمة كتابية ترمز اإلى �سخ�ص 
ب�سكل  ا�سمه  من  حروف  اأو  كاماًل  ا�سمه  من  تتكون  ما 
بع�ص  في  يعتمد  زخرفي  وباأ�سلوب  ومت�سابك  مت�سل 
الأحيان على حلية متولدة من ج�سم الحرف نف�سه اأو من 
ن�ستعمل  ب�ساطة  �أكثر  مفهوًما  �أردنا  و�إذ�  خارجه’، 

كلمة ‘�سارة كتابية’. 

المبتِكر

�أ�سا�س  و�سع  �لذي  �لخطاط  بالمبتِكر  ونق�سد 
�لت�سميم، وفي حالة �لمونوجر�م كان م�سطفى بك 
غزالن �أول من و�سع �لت�سميم لهذ� �ل�سعار �لكتابي، 
تلك  من  كثير  ت�سميم  في  كثيرون  ذلك  بعد  وتبعه 
غزالن  وم�سطفى  �لمالكة.  �لعائلة  الأفر�د  �ل�سار�ت 
تقريًبا،  1860م  عام  بالمنوفية،  �لباجور  ببلدة  ُولد 

م�سطفى  �ل�سيخ  عن  و�لثلث  �لن�سخ  خطي  و�أخذ 
�لغر9، و�أخذ خط �لرقعة عن �الأ�ستاذ محمود ناجي 
عهد  من  �ل�سلطاني10،  �لعالي  بالديو�ن  �لموظف 
�ل�سلطان ح�سين كامل، حتى �أو�ئل عهد �لملك فوؤ�د، 
ثم  �لم�ساحة  بديو�ن  خطاًطا  غزالن  م�سطفى  �أُلحق 
�أيام �ل�سلطان ح�سين كامل، وهناك  بالق�سر �لملكي 
تعلَّم �لخط �لديو�ني على يد �الأ�ستاذ ح�سين ح�سني 
با�سا  محمود  عن  �لريحاني  �لخط  و�أخذ  �أفندي،11 

�سكري، �لذي كان رئي�س �لديو�ن �لعالي �لملكي. 

ا  خ�سو�سً جميًعا،  �لخطوط  هذه  في  برع  وقد 
�لذي  �لكبير  �لجمالي  بالتطوير  و��سُتهر  �لديو�ني 
ه عنايته �لخا�سة �إلى  �أحدثه على �لخط �لديو�ني، فوجَّ
فاأ�سفى  بجمالياته،  و�الرتقاء  �لديو�ني  �لخط  تطوير 
عليه جمااًل ور�ساقة و�ن�سجاًما حتى �أُطلق على �أ�سلوبه 

�لديو�ني �لغزالني )لوحة 2(.

بالديو�ن  �لتوقيع  لقلم  رئي�ًسا  بك  غزالن  ُعّين 
�الأول،  فوؤ�د  م�سر  لملك  خطاًطا  و�أ�سبح  �لملكي، 
عرف غزالن بك �أنو�ع �لخطوط �لعربية، وفي مقدمتها 
بع�س  عليه  �أدخل  وقد  ‘�لهمايوني’،  �لديو�ني  �لخط 
فاأ�سبح  با�سمه،  �ُسمي  حتى  و�لتح�سينات  �لتعديالت 
وقد  �لغزالني’،  ‘بالديو�ني  هذ�  وقتنا  حتى  ُيعرف 
�لتقاعد  �إلى  �أُحيل  ثم  �لخط،  �أخرج كر�ري�س من هذ� 
�لخط  لتدري�س  ذلك؛  بعد  و�نُتدب  1920م،12  �سنة 
�لديو�ني بمدر�سة تح�سين �لخطوط بباب �ل�سعرية، ثم 
�أُ�سند �إليه كتابة ثوب �لكعبة �لمعظمة في �سنة 1356هـ/ 

)لوحة 1( بع�ض �شور لل�شارات الكتابية الملكية الأوروبية.

)لوحة 2( لوحة فنية بخط غزلن بك م�شتخدًما الديواني على النمط الغزلني.
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1937م، �لذي كانت تر�سله م�سر �إلى �لحجاز، وقد 
تتلمذ على يديه عدد كبير من خطاطي م�سر �لمبدعين، 

ُتوفي غزالن بك في 13 فبر�ير 1938م.13

الخط الم�ستخدم

�الأول  �لخطوط  من  بنوعين  �لمونوجر�م  ُكتب 
�لزخرفية  �لحلية  هو  و�لثاني  �لديو�ني،  �لخط  هو 
هذ�  ن�ساأة  وترجع  �لتاج،  خط  في  ظهرت  �لتي 
�لخط  هذ�  �ُسمي  وقد  �لعثماني،  �لع�سر  �إلى  �لخط 
وقد  �لعثمانية،  �لدو�وين  في  ال�ستعماله  بالديو�ني؛ 
من   � �سرًّ �لعثمانية  �لخالفة  في  قديًما  �لخط  هذ�  كان 
َمن  �أو  كاتبه  �إال  يعرفه  ال  �ل�سلطانية  �لق�سور  �أ�سر�ر 
�لملكية  �الأو�مر  جميع  به  ُتكتب  كانت  لذلك  ندر، 
و�الإنعامات و�لفرمانات، وينق�سم �لخط �لديو�ني �إلى 
نوعين: ‘ديو�ني رقعة’ وهو ما كان خالًيا من �ل�سكل 
و�لزخرفة، والُبدَّ من ��ستقامة �سطوره من �أ�سفل فقط؛ 
�لظاهر، وهو  �لو��سح  بمعني  و�لجلي  ‘ديو�ني جلي’ 
ما تدخلت حروفه وكانت �سطوره م�ستقيمة من �أعلى 
ومن �أ�سفل، وال بد من ت�سكيله بالحركات وزخرفته؛ 

حتى يكون كالقطعة �لو�حدة. 

فوؤ�د  �لملك  لرغبة  نتيجة  �لتاج؛  خط  وظهر 
توؤدي  �لهجائية  للحروف  �سور  �بتكار  في  �الأول 
في   ،’Capital letters‘ �لكبيرة  �لحروف  توؤديه  ما 
‘خطاط  محفوظ  محمد  �بتكرها  �الأجنبية،  �للغات 
تالميذ  من  وهو  �لعمومية’  �لمعارف  نظارة  ديو�ن 
ا خبيًر� للخطوط بالمحاكم  محمد موؤن�س وعمل �أي�سً
�لجديدة  �لحروف  هذه  ت�سمية  وترجع  �لم�سرية، 
بـ‘حروف �لتاج’؛ الأن �ساحب �لتاج - يق�سد �لملك 

فوؤ�د - هو �ساحب هذه �لفكرة. 

بو�سع  فنية  زيادة  �أنها  في  �لتاج  فكرة  وتتلخ�س 
�سكل  على  نف�سه’  �لحرف  ج�سم  من  متولدة  ‘حلية 

�أما في خط  ‘حرفي �لالم �ألف مقلوبة �أعلى �لحرف’، 
�لرقعة فهي مجرد �سكل ي�سبه �لرقم ‘8’، وتو�سع فوق 
�لحرف �الأول للكلمة، �إال حرف �لكاف �لتي تو�سع 
�لكاف،  من  �الأعلى  �لجزء  مع  تبد�أ  مختلفة  بز�وية 
و��ستخدمت هذه �لحروف مثل �لحروف �الإنجليزية  

.’Capital letters‘

�سيغة ال�سعار وفكرته

تعتمد فكرة �لت�سميم �أ�سا�ًسا علي �ل�سكل �لبي�ساوي 
�أ�سا�سية من  و�لحركات �لد�ئرية نتيجة المتد�د�ت غير 
ل�سكل  �لبي�ساوي  �لت�سميم  ن  ُتكوِّ بحيث  �لحروف؛ 
�لحلية  بي�ساوية تمثل تلك  �لمونوجر�م مع خلق حلية 
حروف خط �لتاج ب�سكل مقلوب، وفي بع�س �الأحيان 
تكون بو�سعها �لطبيعي كما في مونوجر�م فاروق �الأول 
وليًّا للعهد، وتكوين وترتيب �لكلمات يقوم على كتابة 
��سم �لملك فقط، وكلمة ‘�الأول’ كاأ�سا�س حامل ال�سم 
�لملك، دون �أية �إ�سافات �أو عبار�ت �أخرى، كما في 
�لمونوجر�م �لخا�س بالملك فوؤ�د �الأول و�لمونوجر�م 

�لخا�س بالملك فاروق )�سكل3(.

التطور

خالل  من  �لمونوجر�م  تطور  نلم�س  �أن  يمكننا 
على  قا�سًر�  يعد  فلم  له،  �لمختلفة  �ال�ستخد�مات 
كتابة �أ�سماء �الأفر�د فقط، بل تعد�ه ليكون رمًز� لبع�س 
�لعبار�ت  بع�س  به  كتبت  ا  و�أي�سً �لدولة،  موؤ�س�سات 

)لوحة 3( مونوجرام الملك فوؤاد الأول، ومونوجرام الملك فاروق.



ال�شارات الكتابية يف م�رس يف ع�رس اأ�رسة حممد علي )1805-1952(  “املونوجرام اأمنوذًجا”

135 �لعدد �ل�ساد�س 

عن  �لتكوين  خروج  نعتبر  �أن  ويمكننا  �لمختلفة، 
�أكثر من �سيء به  �لماألوف - وهي �الأ�سماء - وكتابة 
تطوًر� مقبواًل، �إلى جانب ذلك فقد تم كتابة كثير من 
على  �أ�سا�سي  ب�سكل  معتمدة  �لكريمة  �لقر�آنية  �الآيات 

هذ� �لتكوين و�ل�سكل. 

�سهولة القراءة والتمييز

بين  �لتمييز  في  �ل�سعوبة  بع�س  نلم�س 
مونوجر�م  ا  و�أي�سً �الأول  فوؤ�د  للملك  مونوجر�مين 
ا ال�ستر�ك �الثنين في  �لملك فاروق �الأول؛ خ�سو�سً
وعموًما  و�لو�و،  �لفاء  حرف  مثل  �أ�سا�سية  حروف 
�لكتابية هي  �ل�سار�ت  �سمات  من  �أ�سا�سية  �سمة  فاإن 
�لت�سابه �ل�سديد، وبالتالي �سعوبة �لقر�ءة و�لتمييز بين 

�أ�سكالها �لمتنوعة.    

الخ�سو�سية

��ستخد�م  ‘ق�سر’  فكرة  �لم�سطلح  بهذ�  ونعني 
�أم تعد�ه ليكون  �ل�سعار على �لذ�ت �لملكية وحدها، 
�لمونوجر�م  �أن  �لزعم  ويمكننا  �لعاديين،  لالأ�سخا�س 

على  ��ستخد�مه  تق�سر  �لتي  �لقو�نين  له  تظهر  لم 
من  �لكثير  وجدنا  بل  وحدها،  �لمالكة  �الأ�سرة  �أفر�د 
الأ�سخا�س  �لملكي  �لع�سر  في  ظهرت  �لت�سميمات 
ا  عاديين )�سكل 4(، بل وعلى و�جهات �لمباني، و�أي�سً

�سممت للكثيرين من �لملوك �الأجانب.    

النماذج 

�إلى  �إلينا  و�سلت  �لتي  �لنماذج  تق�سيم  يمكن 
يتعلق  �لذي  وهو  �الأول  رئي�سية،  مجموعات  ثالث 
يتعلق  ما  �لم�سرية، و�لثاني هو  �لمالكة  �الأ�سرة  باأفر�د 
بال�سخ�سيات �لعامة، و�أخيًر� ثالًثا ت�سميمات �أخرى.  

المجموعة الأولى: ‘الأ�سماء الملكية’

�سكل املونوجرامامل�سممال�سم
غزالن بك1- �لملك فوؤ�د �الأول

غزالن بك2- فاروق ‘وليًّا للعهد’

)لوحة 4( ا�شتخدام لت�شميم المونوجرام ك�شارة لعالمة تجارية.
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غزالن بك3- فاروق ‘ملًكا’

غزالن بك4- �لملكة فريدة 

فاروق  �لملك  ��سما   -5
قر�نهما  عقد  وقت  وفريدة 

�سنة 1938م.

غزالن بك

غري معروف6- �لملكة ناريمان 

7- �الأميرة فائزة

8- �الأميرة فوزية 
‘�الإمبر�طورة، زوجة �ل�ساه’

حممد �إبر�هيم9- �لملك �أحمد فوؤ�د �لثاني
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10- ت�سميمات �أخرى، 
�الأول ‘مزرعة �أن�سا�س’، 

و�لثاني ‘عيد �لميالد’. 

والآثار  الوثائق  على  ‘المونوجرام  الثالثة:  المجموعة 
المختلفة’. 

مونوجر�م �لملك فوؤ�د �الأول على مبنى �ل�سكك �لحديدية بمدينة 
�الإ�سكندرية.

طابع يوؤرخ لعقد قر�ن �لملك فاروق، ويظهر مونوجر�م �لملك 
فاروق، و�لملكة فريدة على جانبي �لطابع، يناير 1938م.

المجموعة الثانية: ‘الأ�سماء الأجنبية”

 ڤيكتور عمانويل، بقلم غزالن.

��سم ‘محمد ر�سا بهلوي’، ت�سميم محمد عبد �لقادر.

��سم ‘�لملك �سعود’، ت�سميم مكاوي.
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تذكار �لقر�ن �لملكي، مايو 1951م، و�أ�سفل مونوجر�م �لملك فاروق.

طابع بمنا�سبة ميالد �الأمير �أحمد فوؤ�د �لثاني، يناير 1952م، 
ت�سميم محمد عبد �لقادر. 

مقالة بعنو�ن ‘جمال �لفن في �لخط �لعربي’، بقلم م�سطفى بك 
غزالن، من�سورة بمجلة �لهالل عدد نوفمبر 1935م.

وثيقة عقد قر�ن �لملك فاروق وناريمان، ويعلوها مونوجر�م �لملك فاروق.
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نتائج البحث 

�لمونوجر�م  للفظ  ترجمة  و�سع  في  �لم�ساهمة   -1
Monogram ، وو�سع تعريف للمونوجر�م عموًما.        

محاولة لح�سر مجموعة من �لمونوجر�مات �لملكية   -2
ما  فترة  وثائق  در��سة  في  �لباحثين  لت�ساعد  �لم�سرية؛ 

قبل ثورة يوليو 1952.

�ل�سكل  مفهوم  تتجاوز  منهجية  و�سع  في  �لم�ساهمة   -3
و�لم�سمون �لقا�سر �لذي ال يفي �لمو�سوع حقه.

ودالالتها  �لفنية  و�لظاهرة  �لتاريخ  بين  �لربط  محاولة   -4
�ل�سيا�سة و�ل�سيادية ومظاهر �لتاأثر بالثقافة �الأوروبية.

�إدر�ك نقاط مختفية بالن�سبة للخط �لغزالني، �لذي يعد   -5
بمثابة ميالد جديد لخط قديم يمثل �لمدر�سة �لم�سرية 

في �لخط �لعربي.

الهوام�س

�بن خلدون، عبد �لرحمن بن حممد )ت 808 هـ(، �ملقدمة، حققها   1
و�رشحها وعلق عليها وعمل فهار�سها دكتور علي عبد �لو�حد و�يف، 

�جلزء �لثاين )�لقاهرة، 1981م(، 661.
م�سطلحات،  عدة  �إىل  �لكتابة  مفهوم  بني  و�لتفريق  �رشح  على  ُ�تفق   2
بدر��سة  ُيعَنى  �لذي  �لعلم  وهو   ،Calligraphy �لكاليجر�يف  �أواًل: 
ُح�سن �خلط وجماله وفنون �لكتابة، ويطلق هذ� �مل�سطلح على �لكتابة 
Epigraphy، وهو علم  �الإِبيجر�يف  ثانًيا:  �ل�سينية،  و�لكتابة  �لعربية 
�لهجائية  �حلروف  و�أ�سكال  و�لكتابة  �خلط  �أمناط  بدر��سة  يهتم 
ثالًثا:  �ملختلفة،  للخطوط  و�لتطوير  وحماوالت �لتجميل  وتطورها 
�لقدمية،  �لكتابات  در��سة  علم  وهو   ،Paleography �لباليوجر�يف 
وهي كلمة ُمكونة من مقطعني يونانيني، �الأول بااليو�س ويعني قدمي 
و�لثاين جر�فني ويعني يكتب. وُيعَنى بدر��سة �أ�سلوب �لكتابة و�ملو�د 
�ملُ�ستخدمة فيها وما يتعلق بها. وعلى �لرغم من و�سوح �ملعاين �لثالثة 
من حيث �ملفهوم ودالالته، ومنهجية �لبحث و�أ�سوله لدى �لباحث 
�لعرب،  �لباحثني  عند  كثرًي�  �ختالًفا  يختلف  �الأمر  فاإن  �لغربي، 
فماز�لت �ال�سطالحات �لثالثة ت�ستبك فيما بينها يف كثري من �الأمور 
�لبحثية و�ملنهجية، �الأمر �لذي �أ�رش بعلم �لكتابة و فن �خلط �لعربي.    
�إ�سماعيل ولد يف 26 مار�س 1868م، تعلم  فوؤ�د �الأول �بن �خلديو   3
 يف �إيطاليا وتخرج يف كليتها �حلربية، ُعني بعد تخرجه ياوًر� لل�سلطان 
عبد �حلميد �لثاين، عاد �إىل م�رش �سنة 1890م، وعني ب�سئون �لثقافة 
فر�أ�س �للجنة �لتي قامت بتاأ�سي�س وتنظيم �جلامعة �مل�رشية �الأهلية وذلك 
عام 1906م، وعند وفاة �أخيه �ل�سلطان ح�سني كامل عام 1917م 
�عتلى عر�س م�رش، ثم تغري �للقب و�أ�سبح ملًكا بداًل من �سلطان و�سار 

ينادى مبلك م�رش منذ �إعالن ��ستقالل م�رش يف 12 مار�س 1922م، يف 
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