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اإ�صافة جديدة اإلى النقو�ش الكتابية الإ�صالمية المكت�صفة في م�صر

جمدي عبد اجلواد علوان
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الكوفي  بالخط  فيه  الكتابة  نظمت   ،)1 )لوحة  اأ�سفل 
اأ�سطر،  ت�سعة  في  الزخرفية،  الزيادات  ذي  التذكاري 
عمل  تم  �سم،   32-30 بين  �سطر  كل  طول  يتراوح 
هام�سين فراغ - اأيمن واأي�سر طولهما 5 �سم، وهام�سين 
اآخرين علوي و�سفلي يتراوح طولهما بين 5- 6�سم، 
من  العليا  ال�سطور  بين  الفارغة  البي�ساء  الم�سافة  تت�سع 

�سطر1- 5، وت�سيق في ال�سطورال�سفلى من 9-6.

عالمات  اأو  اإطارات  اأية  من  ال�ساهد  خال  كما 
زخرفية في محيط الكتابة .6

ُيقراأ ن�ص الكتابة كما يلي: 

1- )ب�سـم الــ( له الرحـ)من الر( حيم 

2- )هـذا( مـا ي�ســـهد بــه )...( 

3- الحـ�سن بن اأحـمد ي�ســ)هد اأ( ال اإلـه 

4- اإال اللـه وحـده ال �ســ )ريك  لـه و( اأن

5- محمـًدا  عبـده ور�ســو)لـه �سلـى ا( هلل

6- علـيه و�سلـم و�سـهد اأن المـوت و

7- البعـث والجـنة والنـار حـق واأن اهلل

8- يبعـث من في القبـور توفى في ذى )ا(

9- لحجة �سنة ثالث ع�سـرة وثلـثـمـاية 

ذي  الكوفي  بالخط  الن�ص  كتب  الخط:  نوع   -1
الزيادات الزخرفية )لوحة 1، �سكل1(، وهو نوع 
الحروف  تتخذ  الكوفي،  الخط  اأنواع  من  مبكر 
�سرطة  هيئة  على  زخرفية  زيادات  فيه  ونهاياتها 
هذا  ظهور  ويرجع  مثلث،7  اأو  �سوكة  اأو  �سغيرة 
النوع من الخط اإلى القرن الثاني الهجري الثامن 

الميالدي، ومن اأمثلته في م�سر:

نق�ص كتابي ل�ساهد قبر محفوظ بمتحف الفن  اأ -  
االإ�سالمي، موؤرخ �سنة 191هـ/ 806م با�سم 

بين  متقدمة  مكانة  العربية  االأثرية  الكتابات  احتلت 
الم�سادر المادية الالزمة لدرا�سة االآثار االإ�سالمية من حيث 
ال�سكل والم�سمون، وذلك تمييًزا  لدورها في اإبراز ماهية 
المختلفة،  باأنواعها  والت�سكيلية  التطبيقية  والفنون  العمائر 
والعالمة  االأعظم  الم�سترك  القا�سم  العلماء  اعتبرها  حتى 

المميزة بين االآثار االإ�سالمية في جميع البلدان.1 

لنق�سين  البحث درا�سة جديدة  ويتناول مو�سوع هذا 
كتابيين في م�سر يتم ن�سرهما علميًّا  الأول مرة، من خالل 
االإ�سالمية،  االآثار  لوحتين حجريتين غير م�سجلتين �سمن 
اإحدى القرى  اأبيار3  لبلدة  عثر عليهما2 في قريتين تابعتين 
الكبيرة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، النق�ص االأول 
عبارة عن �ساهد قبر موؤرخ �سنة 313هـ/925م )لوحة 1، 
تاأ�سي�سي لجامع  الثاني عبارة عن ن�ص  �سكل 1(، والنق�ص 
مندثر ترجع اأ�سوله اإلى الع�سر المملوكي البحري في عهد 
اأمرائه  بن قالوون وين�سب الأحد  النا�سر محمد  ال�سلطان 

موؤرخ �سنة 730هـ/ 1329م )لوحة 2، �سكل 3(.

النق�ش الأول 

313هـ/925م  �سنة  موؤرخ  قبر  �ساهد  عن  عبارة 
بقبة  تعرف  �سريحية  قبة  في  عثرعليه   ،)1 �سكل  )لوحة1، 
موؤرخة  قبة  وهي  اإبيار،5  قليب  بقرية  الحلفاوي4  اإبراهيم 
الميالدي، وهذا  التا�سع ع�سر  الهجري  الثالث ع�سر  بالقرن 
ال�ساهد غير مثبت في تركيبة القبر وال في اأحد جدر القبة وال 
يمت للقبة ب�سلة، ومن المرجح اأنه نقل من قرافة القرية القريبة 
من موقع القبة المذكورة، وربما اأنه كان في االأ�سل موجوًدا 

في مو�سع القبة وتم االحتفاظ به من قبل �سدنة ال�سريح.

 الدرا�صة الفنية

اأواًل من حيث ال�شكل:
 42x42 اأبعاده  مربع،  رخامي  لوح  عن  عبارة 
تاآكل من  اآثار  به  يتراوح �سمكه بين 4-7 �سم،  �سم2، 
اأعلى ومن اأ�سفل اأدى اإلى حدوث �سطفين جانبيين من 
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الفن  بمتحف  المحفوظة  الفاطمية  التطبيقية  التحف 
االإ�سالمي.16 

القيروان،  من  قبر  �ساهد  المغرب  في  اأمثلته  ومن 
موؤرخ �سنة 341هـ/ 952م، با�سم علي بن برهون بن 

الزاكي.17 

2-  �شكل الكتابة: تميزت كتابة ال�ساهد من ناحية �سكل 
�سكل1(  )لوحة1،  فنية  مالمح  بعدة  الحروف 

نجملها فيما يلي:

نهايات  في  البارزة  ال�سنة  اأو  المثلثة  الهامة    -1/2
 - الحاء   - الالمات  االألفات-  حروف: 

الباء - النون - الهاء. 

الياء الراجعة في كلمات: في - توفى - ذى    -2/2
)�سطر 8(. 

زيادة حرف الجيم اأ�سفل الم�ستوى االأفقى    -3/2
)�سطر  الحجة  الجنة -  في كلمتي:  لل�سطر 
7، 9(، وعدم وجود هذه الزيادة في حرف 
حرف  لقراءة  الخطاط  من  تمييًزا  الحاء 

الجيم.

اأال - ال -  �سفر االألف والالم في كلمتي:    -4/2
ثالث )�سطر 3، 4، 9(.

كلمات:  في  الثاء  حرف  الخطاط  ر�سم    -5/2
)�سطر7،8، 9(،  ثالث   - يبعث   - البعث 

على هيئة حرف الدال.  

كتبت كلمة )َثاَلث( في ال�سطر االأخير بالالم    -6/2
األف مد ولم تكتب )ثلث(18 )�سطر9(.

خال اللوح الحجري لل�ساهد من اأية اإطارات    -7/2
زخرفية تحيط بالكتابة.

واأي�سر  اأيمن  هام�سين،  الخطاط  ترك    -8/2
مت�ساويين من حيث الم�ساحة. 

عبد اهلل بن عبد الرحمن بن موهب الخ�سرمي 
8  )لوحة 4(.

بالرو�سة  النيل  مقيا�ص  بجدران  كتابي  نق�ص  ب-  
بالقاهرة، موؤرخ �سنة247هـ/861 م9.

االإخ�سيدي  الع�سر  من  حجري  قبر  �ساهد  ج-  
موؤرخ  �سليمان،  بن  محمد  بن  اأحمد  با�سم 
�سنة 328هـ/939م، محفوط بمتحف الفن 

االإ�سالمي بالقاهرة.10

ومن اأمثلته في اإيران �ساهد قبر من االأالب�ستر، منفذ 
بالحفر البارز المج�سم، با�سم يو�سف بن يعقوب، موؤرخ 

بالقرن الرابع الهجري العا�سر الميالدي )لوحة 5(.11 

م�سر،  في  الكوفي  الخط  تطور  لمراحل  وطبًقا  
ببدايات  الموؤرخ  ال�ساهد  هذا  كتابة  خط  نمط  فاإن 
القرن الرابع الهجري العا�سر الميالدي -  متاأخر لحد 
بعيد عن هذه المراحل، فقد تطور الخط الكوفي في 
القرنين الثالث والرابع من الهجرة التا�سع والعا�سر من 
الميالد، لت�سبح الزيادات في الحروف على هيئة ورقة 
المورق12 وهو  الكوفي  بالخط  عرف  ما  وهو  نباتية 

عدة اأنواع،13 ومن اأمثلته في م�سر ما يلي:

بمتحف  محفوظ  قبر  ل�ساهد  كتابي  نق�ص  اأ-  
الخطاط  توقيع  ي�ستمل على  االإ�سالمي،  الفن 
�سنة  موؤرخ  المكي41،  مبارك  وا�سمه 
243هـ/857م، با�سم عائ�سة ابنت �سالم بن 

ب�سير العقبى51 )�سكل 2(.

 ب- النق�ص الكتابي التاأ�سي�سي لجامع اأحمد بن طولون 
الموؤرخ �سنة 265هـ/879م )لوحة 3(.

الرابع  القرن  خالل  التوريق  درجة  وارتقت 
اإلى ر�سم وريقات وزهور  الميالدي  العا�سر  الهجري 
كتابات  اأمثلته  اأروع  ومن  نخيلية،  مراوح  واأن�ساف 
وكتابات  االأزهر،  بالجامع  الفاطمى  المحراب 
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لهذا  الفنية  الخ�سائ�ص  درا�سة  من  لنا  ويت�سح 
ال�ساهد - مدى تاأخر نوع الخط الكوفي الذي �سجلت 
به كتاباته عن اأ�سكال الخطوط المعا�سرة له من الخط 
تطور  رغم  اأنه  على  يدل  مما  المورق،  الكوفي  
الهجري  الثالث  القرن  منذ  المورق  الكوفي  الخط 
التا�سع الميالدي )لوحة 3، �سكل 2(، والقرن الرابع 
ا�ستعمال  فاإن هذا لم يمنع  الميالدي  العا�سر  الهجري 
الكتابية،  النقو�ص  على  الزيادات  ذي  الكوفي  الخط 
مدن  من  بعيد  مكان  في  لوجوده  ذلك  يعزى  وربما 
الوجه البحري عن مراكز حركة التطور الفني بالمدن 
الم�سرية الكبيرة مثل: الف�سطاط والع�سكر والقطائع.

الكتابات  ت�سمنت  الم�سمون:  حيث  من  ثانًيا  
في  توفرت  التي  العنا�سر  بع�ص  ال�ساهد  على  الواردة 
فقد  االإ�سالمية،19  القبور  ل�سواهد  الكتابية  النقو�ص 
ا�ستهل بالب�سملة في ال�سطر االأول، واالإقرار بال�سهادة 
ابن  الح�سن  وهو  المتوفى  ا�سم  ثم  الثاني،  ال�سطر  في 
اأحمد،20 وذكر ال�سهادتين وذكر اهلل ور�سوله وال�سالة 
على الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم في ال�سطور من )3 
- 6(، واتبع ذلك اإ�سارات االإيمان والتوحيد ب�سهادة 
في  والنار  والجنة  والموت  بالبعث  واإيمانه  المتوفى 
بتاريخ  الكتابي  الن�ص  واختتم   ،)8-6( من  ال�سطور 
وفاة المتوفى بال�سهر وال�سنة في ذي الحجة �سنة 313 

هجرية.

ويت�سم م�سمون كتابة ال�ساهد ب�سفة عامة بالق�سر 
الن�سبي، هذا ولم يرد بالنق�ص توقيع الخطاط ال�سانع.

الأهمية الآثارية للنق�ش

جديدة  اإ�سافة  منه  يجعل  الذي  المبكر-  تاريخه   -1
القبور  ل�سواهد  الكتابية  النقو�ص  لت�سنيفات 
الهجري  الرابع  القرن  خالل  م�سر  في  االإ�سالمية 
العا�سر الميالدي، قبل الع�سر االأخ�سيدي و�ساهد 

�سنة  الموؤرخ  �سليمان  بن  محمد  بن  اأحمد  قبر 
328هـ/939م بمتحف الفن االإ�سالمي بالقاهرة، 

ونق�ص مقبرة محمد بن علي طباطبا.21

ال�سخ�سيات  اأحد  عن  جديدة  معلومة  اإ�سافة   -2
وقرى  مدن  و�سكنت  بم�سر  نزلت  التي  العربية 
والتي  اأحمد،  بن  الح�سن  وهو  البحري   الوجه 
�سبق ذكر مثال لها في �ساهد قبر اإبراهيم القر�سي 
153هـ/770م بقرية بلتاج مركز قطور بمحافظة 

الغربية.

اإبراز دور مدن وقرى الدلتا في احتفاظها بالعديد   -3
في  العالية  االآثارية  القيمة  ذات  الفنية  التحف  من 
فقط  االأمر  يقت�سر  ال  اإذ  الكتابية،  النقو�ص  مجال 

على عوا�سم م�سر االإ�سالمية.

الكوفي  الخط  �سيوع  من  الرغم  على  اأنه  بيان   -4
الرابع  القرن  خالل  م�سر  في  والمزهر  المورق 
الهجري العا�سر الميالدي، فاإن الخط الكوفي ذا 

الزيادات  كان ما زال م�ستعماًل في اأقاليم م�سر.

   النق�ش الثاني

تاأ�سي�سي  ن�ص  على  ت�ستمل  رخامية  لوحة  عن  عبارة 
حيث  حاليًّا   مثبته  مندثر،  لجامع  المملوكي  الثلث  بخط 
عثر عليها في جدار القبلة بجامع غنيم غالي بقرية اأبيج22 
)لوحة 2، �سكل 3(، وهو جامع مجدد حديًثا وال توجد به 
اأية وحدات اأوعنا�سر معمارية وزخرفية اآثارية، مما يت�سح 
معه اأن هذا الن�ص التاأ�سي�سي يخ�ص الجامع االأ�سلي الذي 
اأن�ساأه اأحد اأمراء ال�سلطان النا�سر محمد بن قالوون23 �سنة 
730هـ/1329م ولم يتبق منه �سوى هذه اللوحة، ثم اآلت 
الت�سمية فيما بعد الأحد ال�سخ�سيات من اأهل القرية والذي 
قام بتجديد الجامع في فترة من الفترات وهو اأمر �سائع في 

العمائر الدينية بالدلتا.
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الدرا�صة الفنية

اأواًل من حيث ال�شكل:
اأبعادها  الرخام،  من  م�ستطيلة  لوحة  عن  عبارة 
75x45 �سم2، مثبتة في جدار قبلة الجامع الحديث 
فيها كتابة  المحراب )لوحة 1(، نظمت  بالقرب من 
ثمانية  في  المملوكي،24  الثلث  بالخط  البارز  بالحفر 
اأ�سطر محددة باإطار م�ستطيل، يتراوح طول كل �سطر 
بين 42 – 45 �سم، ويتراوح عر�ص ما ُخ�س�ص للكتابة 
– 8 �سم، تف�سلها خطوط بارزة  في كل �سطر بين 7 
)لوحة  حديث  مذهب  بدهان  طليت  2�سم،  عر�سها 

2، �سكل 3(.

 ُيقراأ ن�ص الكتابة كما يلي:

م�ساجد  يعمر  اإنما  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم   -1
اهلل 

من اآمن باهلل واليوم االآخر واأقام ال�سالة واآتى   -2

اأن  اأولئك  فع�سى  اهلل  اإال  يخ�سى  ولم  الزكاة   -3
يكو 

الجامع  هذا  باإن�ساء  اأمر  المهتدين  من  نوا   -4
المبارك 

5- ابتغا لوجه اهلل تعالى العبد الفقير اإلى اهلل تعالى 

6- الراجى عفو اهلل تعالى الجناب العالى قـتـمر 
العـالى 

7- الملكى النا�سرى وذلك في �سهر ذى القعدة 

8- �سنة ثالثين و�سبعماية من الهجرة النبوية �سلى 
اهلل على محـ)مد(

 ثانيًا  من حيث امل�شمون:
1- االفتتاحية: ُا�ْسُتهل الن�ص التاأ�سي�سي بالب�سملة، تالها 
التوبة،  �سورة  من   18 رقم  االآية  من  قراآني  ن�ص 

وهي االآية االأكثر وروًدا على الن�سو�ص التاأ�سي�سية 
عالقة  من  فيها  لما  المملوكية،  الدينية  للعمائر 
والت�سييد،  بالبناء  الم�ساجد  عمارة  بين  وا�سحة 

والثواب من اهلل عز وجل.25

2- التعريف بالمن�شاأة المعمارية الواردة بالن�ص: حدد الن�ص 
التاأ�سي�سي ماهية المن�ساأة الوارد ذكرها )�سطر 4( 
- باأنها جامع، كما نعته بالمبارك، وفي ظل غياب 
الجامع  تخطيط  تحدد  التي  االآثارية  ال�سواهد 
بين  العالقة  نوع  تحديد  يمكن  فال  الندثاره، 
التخطيط المعماري والن�ص التاأ�سي�سي، ولكن في 
الغالب االأعم اأن تخطيطه كان عبارة عن التخطيط 
التقليدي لعمارة الجوامع المملوكية،26 والمكون 
اأروقة  باأربعة  اأو�سط مك�سوف محاط  من �سحن 
ت�ستمل على بالطات،27 ومن الم�ستبعد اأن يكون 
التخطيط من النوع ذي االإيوانات حول �سحن اأو 

دورقاعة.28  

االأمير  ا�سم  التاأ�سي�سي  بالن�ص  الن�ص:  ورد  3- �شاحب 
وهو  األقابه  ذكر  بعد  )�سطر7(،  الجامع  �ساحب 
االأمير  ال�سم  اخت�سار  وهو  العالئي’’  ـَْتُمر  ‘‘ق
ومقدم  مائة  اأمير  الجا�سنكير  العالي’’  ‘‘ُقْطُلْقَتُمر 
األف، اأحد اأمراء النا�سر محمد في ال�سنة ال�ساد�سة 
704هـ/1215م،  �سنة  اأى  الثانية29  واليته  من 
766هـ/  �سنة  في  �سفد  نيابة  تولى  والذي 
اأرغون  ابن  عمر  االأمير  عن  ا   عو�سً 1364م 
على  م�سر  اإلى  اأرغون  بن  عمر  وح�سر  النائب، 
اإقطاع قطلقتمر المذكور30 في �سابع �سهر رجب 
�سنة 779هـ/1377م  نف�سها،31 توفي  ال�سنة  من 

باالإ�سكندرية وهو �سكران.32 

ا�سم  كتابة  في  االخت�سار  هذا  وحدث 
ل�سيق  نتيجة  اأقتمر’’  ‘‘ُقْطُلو  اأو  ‘‘ُقْطُلْقَتُمر’’ 
الم�ساحة المخ�س�سة ال�سمه بعد �سل�سلة االألقاب 
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والنعوت الخا�سة به في نهاية ال�سطر ال�ساد�ص.

بن  الدين  �سرف  ذكر  فقد  اأخرى  ناحية  من 
البالد  باأ�سماء  ال�سنية  ‘‘التحفة  كتابه  في  الجيعان 
كثيرة �سمن  اإقطاعات  االأمير  لهذا  اأن  الم�سرية’’ 
بن  محمد  النا�سر  ال�سلطان  عليهم  اأنعم  الذين 
في  الزراعية33  باالإقطاعات  االأمراء  من  قالوون 
واأبيار  اأبيج  من  القريبة  والمنوفية  الغربية  اأعمال 
وجزيرة بني ن�سر منها: قرية ‘‘�سنويه’’ من اأعمال 
اأعمال  من  الكنانية’’  ‘‘بابن  وقرية  المنوفية، 
الغربية، ثم اآل االإقطاع34  فيهما اإلى االأمير اأزدمر 
انتهى  الجيعان  ابن  اأن  يوؤكد ذلك  االإبراهيمي،35 
من كتابه التحفة ال�سنية، بعد اإح�سائه لعبرة البالد 
وم�ساحتها في عهد ال�سلطان االأ�سرف �سعبان �سنة 

777هـ/1375م.

4- االألقاب الواردة بالن�ص:

1/4- العبد الفقير اإلى اهلل تعالى )�سطر5(:

1/4/أا - العبد: العبد �سد الحر، وهو االإن�سان 
المكاتبات  في  ورد  المملوك،  اأو  الرقيق 
نف�سه  المكاتبة  �ساحب  به  يلقب  كترجمة 
عن  ال�سالطين  به  يترجم  مما  وكان  بها، 
واقترن  الخلفاء،  اإلى  مكاتباتهم  في  اأنف�سهم 
لقب ‘‘العبد’’ بالعديد من ال�سفات كنوع من 
اأنواع االألقاب مثل: ‘‘العبد الفقير اإلى اهلل’’، 
اهلل’’  رحمة  اإلى  الفقير  ال�سعيف  و‘‘العبد 
في ع�سر  يطلق  المملوك’’ وكان ال  و‘‘العبد 

المماليك اإال على �سلطان متوف.36

التوا�سع  األقاب  من  الفقير:  1/4/ب- 
في  ورودها  يكثر  والتي  تعالى،  هلل  والتذلل 
نور  ال�سلطان  ا�ستعمله  الجنائزية،  الن�سو�ص 
النا�سر  وال�سلطان  زنكي  محمود  الدين 

�سالح الدين االأيوبى مركًبا، لما عرف عنهما 
من تقوى وتوا�سع، فكان يقال ‘‘العبد الفقير 
رحمة  اإلى  الفقير  و‘‘العبد  اهلل’’  رحمة  اإلى 
اهلل’’  اإلى  ‘‘الفقير  لقب  ي�ستعمل  ولم  ربه’’ 
�سلطان  األقاب  �سمن  المملوكية  النقو�ص  في 
العثماني  الع�سر  في  مركًبا  وا�ستعمل  قائم،37 
بكثرة، فقد ورد ب�سيغ مختلفه منها: ‘‘الفقير 
اإلى  اإلى اهلل’’ و‘‘الفقير  تعالى’’ و‘‘الفقير  اإليه 
اهلل  اإلى رحمة  العلّي’’ و‘‘المفتقر  ربه  رحمة 

تعالى’’.38  

مع  ي�ستعمل  )�سطر6(:  العالي  الجناب   -2/4
والجناب  لحاء،39  بال�سُ المخت�سة  االألقاب 
محلة  من  يقرب  ما  اأو  الفناء   - اللغة  في 
بداأ  التي  االأ�سول  االألقاب  من  وهو  القوم، 
الرجل  عن  معبًرا  المكاتبات  في  ا�ستعمالها 
بفنائه وما قرب من محلته من باب التعظيم، 
االأثرية  الكتابات  في  اللقب  هذا  يظهر  ولم 
ن�ص  في  اأمثلته  اأول  وردت  متاأخًرا،  في  اإال 
بدم�سق،  بتاريخ 650هـ/ 1252م  جنائزي 
ب�سنة  موؤرخ  جنائزي  نق�ص  في  القاهرة  وفي 
ديوان  م�سطلح  وا�ستقر  667هـ/1268م، 
على  البحرية  المماليك  ع�سر  في  االإن�ساء 
ما  ح�سب  ‘‘الجناب’’  لقب  مراتب  تدريج 
يلحقه من األقاب الفروع، وبذلك ق�سم اإلى: 
لقب  ودونه  العالي’’  الكريم  ‘‘الجناب  لقب 
اأرفع  باأنه  و�سف  الذي  العالي’’  ‘‘الجناب 
االألقاب للق�ساة والعلماء، واأو�سطها بعد لقب 
العرف  وجرى  لالأمراء،  بالن�سبة  ‘‘المقر’’ 
على  العالي’’  ‘‘الجناب  لقب  اإطالق  على 
الدرجة  من  االألوف  ومقدمي  حلب،  نائب 
اأمير  وعلى  ال�سلطانية،40  باالأبواب  الثانية 
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ال�سيوف  اأرباب  من  الوزراء  واأجالء  اآخور، 
واالأقالم.41

لقب   - الملك  )�سطر8(:  النا�سري  الملكي    -3/4
الزمنية،  لل�سلطة  االأعلى  الرئي�ص  على  يطلق 
بن  ر�سوان  الفاطمي  الع�سر  في  به  تلقب 
فلقب  اهلل،  لدين  للحفاظ  وزر  لما  ولخ�سى 
�سنة530هـ/  االأف�سل  الملك  االأجل  بال�سيد 
�سالح  ال�سلطان  به  لقب  كما  1135م، 
اأطلق  المماليك  وفى ع�سر  االأيوبي،42  الدين 
اإلى جانب لقب ال�سلطان، فنعت به عز الدين 
وا�ستعمل  البندقداري،  وبيبر�ص  وقطز  اأيبك 
من  كغيره  )الملكي(  الن�سبة  ياء  اإليه  م�ساًفا  
االألقاب، وكان ياأتى اأحياًنا  بعد ا�سم الملقب 
اأو وظيفته في النقو�ص الكتابية، ثم يتبع بنعت 
ال�سلطان الخا�ص م�ساًفا  اإلى ياء الن�سبة، وهو 
في هذه الحالة ي�سير اإلى تبعية �ساحب اللقب 
في  قائًما   ال�سلطان  واأن  المذكور،  لل�سلطان 
ذلك  ويت�سح  الن�ص،  كتابة  حين  الحكم 
بجالء في �سل�سلة االألقاب الفخرية والوظيفية 
العمائر  على  الكتابية  النقو�ص  ت�سمنتها  التي 
النا�سر  ال�سلطان  عهد  في  التطبيقية  والتحف 
محمد ابن قالوون،43 ومن اأمثلة ذلك ما يلي:

رنك  عليها  الجوكندار  لالأمير  م�سكاة   -1
البولو وكتابة ن�سها:

ال�سيفى  العالى  المقر  بر�سم  عمل  ‘‘مما   
الملكى النا�سرى’’.

الموؤرخة  الحاجب  اأُْلَما�ص  االأمير  م�سكاة   -2
رنك  وعليها  730هـ/1330م،  ب�سنة 
عمل  ‘‘مما  ن�سها:  كتابة  وتحمل  الهدف 
تعالى  اهلل  بذكر  المعمو]ر[  الجامع  بر�سم 

اأمير  األما�ص  ال�سيفى  العالى  المقر  وقف 
حاجب الملكى النا�سرى’’.44

رنك قاعدة �سمعدان با�سم االأمير طغيـدمر   -3
ال�سلحدار الملكي النا�سري.45

بالف�سة  المكفت  النحا�ص  من  �سينية   -4
محفوظة في المتحف البريطاني بلندن.46 

نق�ص كتابي با�سم االأمير قو�سون ال�ساقى،47   -5
بال�سروجية  المندثر  جامعه  مدخل  على 
والموؤرخ �سنة 730هـ/1329م 84 فيما 

ن�سه:

اهلل  بكرم  المبارك  الجامع  باإن�ساء هذا  ‘‘اأمر     
قو�سون  تعالى  اهلل  اإلى  الفقير  العبد  تعالى 
موالنا  اأيام  في  النا�سري  الملكي  ال�ساقي 
اأن�ساره  اهلل  اأعز  النا�سر  الملك  ال�سلطان 

وذلك في �سنة ثالثين و�سبع مائة’’.49

الجامع  اإن�ساء  بتاريخ  الن�ص  ُذيِّل  التاريخ:   -5
الهجري،  التقويم  من  وال�سنة  بال�سهر  محدًدا 
وكتب تاريخ المئات فيه محدًدا بكلمة )�سبعماية( 
مت�سلة؛ حيث ورد باأحد النقو�ص المعا�سرة لهذا 
الن�ص - منف�ساًل  )�سبع ماية( وهو الن�ص الكتابي 
ال�سابق ذكره،  بال�سروجية  لجامع االأمير قو�سون 
كما  )�سبعمئة(  بالهمزة  مت�سلة  اأحياًنا  وكتبت 
المارداني  الطنبغا  لجامع  التاأ�سي�سي  الن�ص  في 
اهلل  ‘‘ب�سم  ون�سه  المنبر  على  والم�سجل  بالتبانة، 
المبارك  الجامع  هذا  باإن�ساء  اأمر  الرحيم  الرحمن 
العبد الفقير اإلى اهلل تعالى الراجى عفو ربه األطنبغا 
�سنة  �سهور  في  وذلك  النا�سرى  الملكى  ال�ساقى 
محمد  �سيدنا  على  اهلل  و�سلى  و�سبعمئه  اأربعين 

واآله’’.50

محمد  �سيدنا  على  بال�سالة  الن�ص  وختم 
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�سلى اهلل عليه و�سلم بعبارة ن�سها ‘‘�سلى اهلل على 
محمد’’.

الخاتمة

1- ت�سمن البحث ن�سر نق�سين جديدين الأول مرة، اأحدهما 
313هـ/925م،  �سنة  موؤرخ  قبر  �ساهد  عن  عبارة 
�سنة  موؤرخ  لجامع  تاأ�سي�سي  ن�ص  عن  عبارة  واالآخر 
�سمن  جديدة  اإ�سافة  يعد  مما  730هـ/1329م، 
ت�سنيف النقو�ص الكتابية االإ�سالمية في م�سر من حيث 

ال�سكل والم�سمون.

�سنة  موؤرخ  قبر  ل�ساهد  االأول  النق�ص  درا�سة  اأكدت   -2
ذا  التذكارى  الكوفي   الخط  اأن  313هـ/925م، 
الزيادات واللواحق الزخرفية كان م�ستعماًل في اأوائل 
الع�سر  قبيل  الميالدي،  العا�سر  الهجري  الرابع  القرن 
والع�سكر  الف�سطاط  خارج  م�سر  في  االأخ�سيدي 
والقطائع، على الرغم من وجود نماذج ا�ستعمل فيها 
القرن  الثاني من  الن�سف  في  المورق  الكوفي   الخط 

الثالث الهجري التا�سع الميالدي.

اأثبت البحث من خالل النق�ص الثاني اأنه ن�ص تاأ�سي�سي   -3
واأنه من  �سنة 730هـ/1329م،  لجامع مندثر موؤرخ 
األف  مقدم  مائة  اأمير  العالي،  قطلقـتمـر  االأمير  اإن�ساء 
ال�سلطان  اأمراء  اأحد  779هـ/1377م،  �سنة  المتوفى 
الن�ساط  اأن  النا�سر محمد بن قالوون، مما يدل على 
يقت�سر  لم  النا�سر محمد  الأمراء  الملحوظ  المعماري 
فقط على كبار اأمرائه بالقاهرة اأمثال: قو�سون واألما�ص 
الحاجب وب�ستاك والطنبغا المارداني، بل امتد ناحية 

الوجه البحري .  

اأثبت البحث احتواء الوجه البحري على نقو�ص كتابية   -4
الناحية الفنية، من حيث مراحل  غاية في االأهمية من 
ف�سال  المملوكي،  الثلث  وخط  الكوفي  الخط  تطور 

الدينية  العبارات  من  النق�سين  هذين  م�سمون  عن 
ذلك  اقت�سار  وعدم  األقاب،  من  فيهما  وما  والدعائية 
على عوا�سم م�سر االإ�سالمية فح�سب، مما يوؤكد على 

المقولة ال�سهيرة:

)يوجد في النهر ما ال يوجد في البحر(.  

الهوام�ش
ح�سني عبد الرحيم عليوة، الكتابات االأثرية العربية درا�سة يف ال�سكل   1

وامل�سمون )مطبعة اجلبالوي، 1988(، 5.
االأثري  وامل�سح  امليداين  البحث  اأثناء  اللوحتني  هاتني  على  العثور  مت   2
الإدارة التوثيق االأثري مبنطقة االآثار االإ�سالمية والقبطية بو�سط الدلتا 
اأمين  االأ�ستاذ  الك�سف  بهذا  وقام  لالآثار،  االأعلى  باملجل�ص  بطنطا 
اخلراط مدير االإدارة، ورافقه مفت�سا االآثار االأ�ستاذ: ال�سيد حممد ح�سن 

واالأ�ستاذ: عمرو حممد عبد الرازق.
ا�سم  البئر خمفف الهمزة،  ثانية بلفظ جمع  اأوله و�سكون  اأَْبَيار: بفتح   3
حتفة  بطوطة،  ابن  واالإ�سكندرية.  م�رص  بني  ن�رص  بني  بجزيرة  قرية 
1966م(،  )القاهرة  االأ�سفار  وعجائب  االأم�سار  غرائب  يف  النظار 
)القاهرة،  االأول  اجلزء  البلدان،  معجم  احلموي،  ياقوت  27-19؛ 
1324هـ(، 100؛ االأ�سعد بن مماتي، قوانني الدواوين، حتقيق: عطية 
�سوريال )القاهرة، 1991(، 95؛ �رصف الدين ابن اجليعان، التحفة 
حممد  4-111؛   ،)1974 )القاهرة،  امل�رصية  البالد  باأ�سماء  ال�سنية 
رمزي، القامو�ص اجلغرافى للبالد امل�رصية من عهد قدماء امل�رصيني اإىل 
�سنة 1954، الق�سم الثاين البالد احلالية، اجلزء الثاين مديريات الغربية 
االآن  وهي   .120-119  ،)1994 )القاهرة،  والبحرية  واملنوفية 
قرية كبرية تتبع مركز كفر الزيات مبحافظة الغربية، وكان بها العديد 
الباقية: منارة اجلامع  اآثارها  اأهم  االإ�سالمية، ومن  االأثرية  العمائر  من 
ومدر�سة  امليالدي(،  ع�رص  ال�ساد�ص  الهجري  العا�رص  )القرن  العمري 
اأحمد البجم 1031هـ / 1622م؛ تفيدة عبد اجلواد، االآثار املعمارية 
ماج�ستري،  )ر�سالة  والعثماين  اململوكي  الع�رصين  يف  الغربية  مبحافظة 
علوان،  اجلواد  عبد  جمدي  80؛   -79 1989م(،  القاهرة،  جامعة 
ماج�ستري،  )ر�سالة  العثماين  الع�رص  نهاية  حتى  بالدلتا  الباقية  املاآذن 
اأ�ساليب  �سحاته،  توفيق  وليد  97-106؛   ،)1998 طنطا،  جامعة 
التغطية يف عمائر و�سط الدلتا يف الع�رصين اململوكي والعثماين )ر�سالة 

ماج�ستري، جامعة طنطا، 2011(، 35-29. 
العثور  فيها  يتم  التي  االأوىل  املرة  هي  هذه  لي�ست  اأنه  بالذكر  اجلدير   4
على �ساهد قرب يف مدن وقرى حمافظة الغربية، فقد عرث يف يناير عام 
1996م مبعرفة تفتي�ص اآثار مدينة املحلة الكربى على �ساهد قرب مثبت 
يف جدار القبة ال�رصيحية لل�سيخ عبد اهلل البلتاجي بقرية بلتاج التابعة 
ملركز قطور، ويعترب هذا ال�ساهد من االأهمية مبكان؛ حيث اإنه موؤرخ 
االأعراب  اأحد  القر�سي  الإبراهيم  وين�سب  770م،  153هـ/  �سنة 
النقو�ص  لت�سنيف  مهمة  اإ�سافة  ويعد  البحري،  بالوجه  اأقاموا  الذين 
الكتابية ل�سواهد القبور يف م�رص والعامل االإ�سالمي. عزة على �سحاته، 
اململوكي  الع�رصين  من  ال�سيخ  كفر  حمافظة  بعمائر  االأثرية  الكتابات 
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والعثماين )ر�سالة ماج�ستري من�سورة، جامعة طنطا، 1997(،135، 
136؛ عزة على �سحاته، النقو�ص الكتابية بالعمائر الدينية واملدنية يف 
العلم واالإميان، 2008(، 212،  الع�رصين اململوكي والعثماين )دار 
213؛ جمال عبد العاطي خري اهلل، درا�سة اأثرية يف تراكيب و�سواهد 
القبور بر�سيد يف الع�رص العثماين وع�رص اأ�رصة حممد على، بحث �سمن 
االإ�سدارات  �سل�سلة  املنيا،  جامعة  االإن�سانية،  والعلوم  االآداب  جملة 

اخلا�سة، جملد 38 )اأكتوبر 2000(، 190-118- 206.
قليب: من القرى القدمية تتبع االآن مركز كفر الزيات مبحافظة الغربية،   5
ا�سمها االأ�سلي قليب العمال، وردت يف كتاب امل�سالك البن حوقل 
اأنها بني حملة املحروم )حملة مرحوم مركز طنطا حاليًّا( وببيج )اأبيج( 
وايل(  )اأي  �سلطان  ولها  وحمام  جامع  فيها  كبرية  مدينة  وهي  قال: 
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اإال اأنه وجد هذا الن�ص القراآين م�سجاًل يف نق�ص كتابي لن�ص تاأ�سي�سي 
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اهلل  ب�سم   )1(‘ يلي:  كما  ن�سه  905هـ/1499م  الدقهلية  مبحافظة 
الرحمن الرحيم اإمنا يعمر م�ساجد اهلل من اآمن باهلل واليوم )2( االآخر 
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1407-1410م  813هـ/   -810 الكربى  باملحلة  املتويل  جامع 
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