




اإلسالمييفمرص الفن

العرصالطولوني نهاية إىل العربي الفتح من

تأليف
حسن محمد زكي



يفمرص اإلسالمي الفن

حسن محمد زكي

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

يرسي ليىل الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٨٩١ ٥ الدويل: الرتقيم

.١٩٣٥ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠١٩ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع

العامة. للملكية خاضعة األصيل

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


املحتويات

7 تصدير
9 تاريخية مقدمة

13 املباني وزخرفة العمارة األول: القسم
15 تمهيد
17 وسامرَّا الطولوني الفن -١
29 الدينية العمارة -٢
45 واملدنية الحربية العمارة -٣
55 املباني زخرفة -٤

65 الفرعية الفنون الثاني: القسم
67 تمهيد
69 املنسوجات -١
77 الخشب عىل الحفر -٢
85 الخزف -٣
93 التصوير -٤
99 خاتمة
103 املراجع
109 اللوحات





تصدير

هذا ر تطوُّ فيه نتتبع أن نريد وإنما عامة؛ اإلسالمي الفن دراسة هذا كتابنا موضوع ليس
العربية. اإلمرباطورية شملتها التي األقطار من غريها دون مرص يف الفن

تميِّزها، صفات هذه من ولكلٍّ وعصوًرا، مرصحلقاٍت يف اإلسالمي الفن لتاريخ أن عىل
بالفتح تبدأ األوىل: مراحل؛ ثالث إىل مرصاإلسالمية يف الفنون دراسة م نقسِّ أن آثرنا ثَمَّ ومن
الثالثة وتحتوي عرصالفاطميني، تشمل والثانية: الطولونية، الدولة بسقوط وتنتهي العربي
يَِرد لم مالكتان أرستان الحديثة العصور مرصقبل تاريخ يف بقيَْت وإن عرصاملماليك، عىل
يف الفن ألن إال ذلك فليس واأليوبيني؛ اإلخشيديني، أرستا: وهما التقسيم، هذا يف ِذْكر لهما
الذي الفن يتبع األحايني أكثر يف كان بل ظاهرة، كثرية مميزات صه تُخصِّ تكن لم عهَديهما

تاله. الذي للفن د ويُمهِّ سبقه،
كتابنا، من بجزءٍ املراحل هذه من مرحلة كل نُخص أن للدرس تسهيًال رأينا وقد
الفن ر تطوُّ فيه نتتبَّع األول، الجزء العربية اآلثار دار ولزائري للُقرَّاء اآلن نقدِّم أن نا ويرسُّ
العرص نجعل أن استطاعتنا يف كان وقد الطولوني. العرص نهاية حتى مرص يف اإلسالمي
اإلسالمية األبنية من يبَق لم أنه الُقرَّاء فسريى الكتاب، من الجزء لهذا عنوانًا الطولوني
الفنون تاريخ عن معلوماتنا أن كما الطولونيني، زمن قبل ما إىل بتمامه إرجاعه يمكن ما

وافية. غري ضئيلة طولون بني قبل الفرعية

حسن محمد زكي





تارخيية مقدمة

خلَّفه الذي اإلداري النظام يف كثريًا وا يغريِّ لم ولكنهم ميالدية، ٦٤١ عام مرص العرب فتَح
أولياء يعيِّنهم ُوالٌة يحكمه الزمن من قرنني زهاء النيل وادي فظل البيزنطي، العرص فيها
يف بالحوادث وثيًقا اتصالهم كان اإلسالم صدر مرصيف عرب أن عىل العرب. بالد يف األمر
وفد منهم سار قد بل وحروب، خالفاٍت من فيها املسلمني بني نشب وبما جزيرتهم، شبه

عثمان. الخليفة بقتل انتَهْت التي الحوادث يف كبريًا دوًرا لعب
ِقبَله من األول وأرسل ملعاوية، وأنصار لعيلٍّ، شيعة ذلك بعد النيل وادي يف كان ثم
بتسيريه كبريًا سياسيٍّا ً خطأ ارتكب الذي بكر، أبي بن محمد آخرهم ُوالة ثالثة مرص إىل
الجديد باملدد ساِعده تقوَّى أن بعد سفيان أبي ابن يلبث فلم الشام، إىل معاوية أنصار
فاستقر الشام؛ وانترصجيش العاص. بن عمرو رأسه عىل بجيش النيل وادي إىل بعث أن
عىل كافأه الذي معاوية ِقبَل من ٦٥٨ سنة عمرو حكمها إىل وعاد أمية، لبني مرص يف األمر

إدارتها. ونفقة جندها عطاء بعد له ُطْعَمة البلد جعل بأن ودهائه، إخالصه
واحد عمرو وفاة بعد ِقبَِلهم من مرص فويلَ لألمويني؛ الحكم واستتبَّ عيل، ُقِتل ثم
البلد منهم واحد وحكم مرات، ثالث وواحد مرتنَي، األمر منهم اثنان ويلَ واليًا: وعرشون
منها. فطرده الحكم؛ بن مرصمروان إىل سار أن إىل الزبري ابن عن نائبًا أشهر تسعة نحو
كغريهم عربًا، كلُّهم عهدها مرصيف ُوالة كان فقد بحتة، عربيًة األموية الدولة كانت وملَّا

وُموظَّفيها. الدولة ال ُعمَّ كبار من
،٧٥٠ سنة أمية بني بسقوط وانتهت هاشم، لبني الدعوة قويَِت ٧٤٩ سنة ويف
أمية، بني خلفاء آخر محمد بن مروان مرص إىل ففرَّ العباس؛ لبني الخالفة عوُد واستقام
وتقلَّد مروان، فقتل عباس، بن هللا عبد بن عيل بن صالح رأسه عىل عبايس جيش وتبعه



مرص يف اإلسالمي الفن

٨٦٨ سنة مرصحتى عىل وتواىل السفاح، العباس أبي ِقبَل من عيل بن صالح الحكم زمام
مرتني. الحكم آخرون تسعة وويلَ مرات، ثالث األمر أحدهم ويلَ حاكًما: وستون أربعة

الصبغة مرص عىل طغْت فقد عربًا، كلهم يكونوا لم العبايس العرص يف مرص وُوالة
أكتاف عىل العباسية الدولة قامِت إذ العربية؛ الدولة أجزاء بقية عىل طغت التي الفارسية

العرب. عىل وقدَّموهم خلفاؤها فاستعملهم املوايل،
الزيادة؛ يف وأخذ ظهر أن لبث العبايسما البالط خدمة يف األتراك من الُجند نفوذ ولكن
الدولة، وظائف أكرب عىل واستوَلوا وتوليتهم، الخلفاء وَعْزل األمر، مقاليد بيدهم أصبح حتى

.٨٤٦ سنة األصل تركي واٍل ل أوَّ مرص إىل وقِدم ال، والُعمَّ الوالة منهم فأصبح
أن الضعف عوامل استطاعت بحيث عة السَّ من كانت العربية اإلمرباطورية أن عىل
ُدويالت عدَّة نشأْت حيث املغرب؛ بالد وتبعتها األندلس، بالد فاستقلَّْت إليها؛ تتطرَّق
التي إفريقية، بالد إال العربية للخالفة تابًعا أفريقيا شمال بالد من يبَق ولم مستقلة،
البالد؛ هذه حكم عن عجزه رأى أن الرشيد هارون لبث وما تونس. ببالد اليوم تُعَرف
بسلطاٍن معرتفة اإلقليم تحكم ظلت التي األغالبة دولة فأقطعها فيها؛ والفتن ثوراتها لكثرة
جاء فقد مرص ا أمَّ اسميَّة.1 األوقات أكثر يف كانت جزية له وتدفع بغداد، لخليفة اسميٍّ
من الُجند ُقوَّاد ثم عهدهم، أولياء إقطاعها ُسنَّة الخلفاء بدأ حني ،٨٢٧ سنة نحو دورها
يف يرغبون يكونوا لم سائغة، ُطْعَمًة مرص يُمنَحون كانوا الذين الُقوَّاد هؤالء ولكن ك، الرتُّ
الخليفة يكن ولم ومكائد، دسائس من فيهما وما الخليفة وبالط الدولة حارضة عن البُعد
ولذا الطاعة؛ عصا وشقِّ االستقالل عىل يعملوا أن خشية عنه، ابتعادهم إىل يتوق نفسه
ِقبَلهم، من ال بُعمَّ إليها يبعثون كانوا وإنما مرصبأنفسهم، يحكموا لم الُوالة هؤالء أن ترى
واإلدارة، الدولة نفقات دفع بعد والجزية الخراج من يتبقى ما إليهم يرسلون هؤالء وكان
كانت مبالَغ مرص من ونه يتلقَّ مما الخليفة مال بيت إىل يدفعون اإلقطاع أصحاب وكان

قيمتها. تتفاوت
بن أحمد عليها فاستخلف باكباك، كي الرتُّ القائد مرص حكم تقلَّد ٨٦٨ سنة ويف

كبريًا. دوًرا النيل لوادي الفنيِّ التاريخ يف لعبَْت أرسًة فيها س أسَّ الذي طولون

VONDERHEYDEN: La Bérberie Orientale sous la Dynastie de Benon-L-Aglab راجع: 1

.١٩٢٧ سنة بباريس املطبوع
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تاريخية مقدمة

إىل بخارى حاكم أرسله منغوليا، بالد من تركيٍّا مملوًكا أحمد) (والد طولون كان وقد
الخليفة. لحرس قائًدا صار حتى يرتقي فظل بغداد، بالط

مدينة املعتصم الخليفة هجر ثم ،٨٣٥ سنة سبتمرب يف ببغداد طولون بن أحمد وُولِد
علومه طولون ابن ى تلقَّ حيث الجديدة)؛ (العاصمة سامرا إىل الحكومة وانتقلت املنصور،
طولون ابن وَفد ثم الدينية، العلوم من وافر بقسٍط — ذلك عن فضًال — وأخذ العسكرية،

زوجها. وفاة بعد طولون أرملة ج تزوَّ قد كان الذي باكباك ِقبَل من مرص إىل
ج تزوَّ قد طولون ابن كان آخر، تركيٍّا قائًدا مرص عىل الخليفة وىلَّ باكباك َ تويفِّ وملا
أن بعد له تابعًة اإلسكندرية وأصبحت نفوذه، وزاد طولون ابن قدم بذلك فثبتت ابنته؛

عنه. مستقل حاكم لها كان
بغداد؛ وبالط طولون ابن بني األمر بفساد إيذانًا الجديد الوايل هذا وفاة كانت ثم
وعجزه الجيش هذا فشل وكان طولون، ابن إلخضاع جيًشا العراق يف األمر أولو فأرسل
الطاعة، عصا فشقَّ مطامعه؛ يف املغاالة عىل طولون بن ألحمد ًعا مرصمشجِّ إىل التقدُّم عن
خطًرا فأصبح الصغرى، آسيا من جزء عىل سلطانه ومدَّ حملتنَي، سورية إلخضاع وسريَّ
انتهى قد وكان الدولة، يف األمر وصاحب الخليفة أخو ق املوفَّ بذلك وأحسَّ الخالفة، د يتهدَّ
فعمل طولون؛ ابن مواجهة عىل له قوة ال ذلك من بالرغم أنه ورأى الزنج، ثورة إخضاع من
رسيًعا والرجوع سورية ترك عىل أرغمه طولون ابن أصاب مرًضا أن غري مصالحته، عىل

.٨٨٤ سنة َ تويفِّ مرصحيث إىل
من سلسلة ولكن دولته، بانقراض إيذان طولون ابن موت أن الخليفة بالط وظن
العبايس الخليفة أرغَمِت العراق جيوش عىل خمارويه وخليفته ابنه أحرزها االنتصارات
— بعده من سنًة ثالثني مدة — وبورثته بخمارويه، فيها اعرتف معاهدة وعقد مساملته، عىل

وأرمينيا. الصغرى آسيا أقاليم وبعض مرصوسورية عىل والًة
الندى بقطر املعتضد خلُفُه ج وتزوَّ سنوات، ببضع ذلك بعد املعتمد الخليفة وتويفِّ
فقد طولون؛ بني إفقار بذلك قصد الخليفة أن املؤرخني من كثري وزعم خمارويه، ابنة
به ز تُجهَّ لم بما ابنته ز فجهَّ والعَظمة، األُبَّهة إىل توَّاًقا اإلرساف، جدَّ ُمِرسًفا خمارويه كان
َخَدمه قتله حني خاويًة تركها حتى الدولة؛ خزائن وغريه ذلك واستنزف قبل، من عروس

.٨٩٦ سنة
ابنه بعده البالد وويلَ خمارويه، وفاة بعد طولون بني دولة إىل االضمحالل وتطرَّق
وُقِتل. فُخِلع والرشاب؛ اللهو يف وانغمس الدولة، رجال ولكبار أبيه لُقوَّاد فتنكَّر جيش،
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روح وظهرت البالد، إدارة يف تمكَّن قد كان الداء ولكن خمارويه، بن هارون أخوه وخَلفه
أن ِبلَّة الطني وزاد الجيش، ُقوَّاد من قائًدا منها كل يؤيِّد ِفرًقا وانقسموا الُجند، يف الثورة

بالهزيمة. عاد منها جيش إليهم فسار مرص؛ وهدَّدوا الشام يف القرامطة ظهر
جيًشا القرامطة إلخضاع هذا فأرسل املكتفي؛ وخلَفه تويفِّ قد امُلعتضد الخليفة وكان
ولم مرص، إىل السري واصل ثم ُكربى. هزيمة بهم أوقع سليمان، بن محمد رأسه عىل
شيبان عمه وتولية هارون بقتل املوقف إنقاذ املرصيون وحاول تُذَكر، مقاومة فيها يلَق
سليمان بن محمد واستطاع أيام، بضعة عن تِزْد لم هذا والية ولكن طولون، بن أحمد بن
العباسية، للخالفة تابًعا إقليًما مرصثانيًة وأصبَحْت الطولونية، الدولة عىل القضاء وجنوده

ِقبَلها.2 من الُوالة إليه تُرَسل

ZAKY M. HASSAN: Les Tulunides, Etude de I’Egypte Musulmane à la fin du IXe راجع: 2

.Siècle 898–905 (Paris 1933)
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األول القسم

املباين وزخرفة العامرة





متهيد

كثريًا تأثَّر كما الرشقية، املسيحية الفنون عن أصوله من كثريًا اإلسالمي الفن أخذ
منها وكوَّنوا العرب فتحها التي البالد يف ازدهَرْت التي الفنون من وبغريها إيران بفنون
لهم، حضارة ال بدًوا جزيرتهم شبه يف العرب كان فقد غرو؛ وال العظيمة. إمرباطوريتهم
جاءِت وإنما بطابعهم؛ وينطبع بينهم، يرتعرع لفن خصبًا مرتًعا هذه بداوتهم تكن ولم
يف عريقة بأمم العرب واختلط نطاقها، واتسع اإلسالمية الدولة ِت وامتدَّ العربية، الفتوحات

فيهم. وأثََّرْت األمم هذه يف فأثَّروا واملدنية؛ املجد
ولغتهم، ديانتهم عليها وفرضوا مرص، فتحوا إنهم إذ جيلٌّ؛ فواضح العرب أثر ا أمَّ
بهم األمر وانتهى والدين، واألدب العلم لغة العربية وجعلوا إيران، بالد يف اإلسالم ونرشوا
أوروبية، هندية اللغة هذه أن علمنا إذا نتبيَّنه كبريًا، تأثريًا الفارسية اللغة يف التأثري إىل
بيَد شاسًعا، السامية اللغات وبني بينها الفرق وكان القديمة، السنسكريتية تشبه كانت
عن وأخذَْت العربية، بالحروف تُكتَب فصارت خليًطا، اإلسالمي الفتح بعد أصبَحْت أنها

والرتاكيب. املفردات آالف العربية اللغة
لهم َعْون أكرب وكانت العرب، يف بدورها أثََّرْت أمرها عىل ُغلبَْت التي األمم هذه أن عىل
ولكنَّ البارزة، شخصيتهم فيه وظهرت دينهم، بطابع العرب طبَّعه إسالمي، فن َخْلق عىل
عىل يُطَلق أن كبريًا ً خطأ كان ولذا ومرص. وكلديا وآشور وبيزنطة فارس مدنيات أساسه
الحارض، القرن أوائل حتى الفن ومؤرِّخو املسترشقون فعل كما العربي الفن اسم الفن هذا

مرص. يف اإلسالمي متحفنا عىل العربية» اآلثار «دار اسم وكإطالق
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ال ولكنا العمارة، يف كان املجاورة األمم من الفنون يف العرب اقتبس ما أكثر ولعل
فإن والشام؛ والكوفة والبرصة ومكة املدينة يف األوىل اإلسالمية لألبنية هنا نعرض أن نريد

اآلن.1 موضوعنا عن خروًجا يكون ذلك
عمرو بناه العتيق، الجامع أو عمرو، جامع هو مرص يف العرب سه أسَّ مسجد وأول
كبرية قيمته أن نظن ال ولكنَّا اإلسالم، يف املساجد أقدم من إذن فهو ٦٤٢؛ العاصسنة بن
معامله ت غريَّ التي العديدة للزيادات نظًرا مرص، يف اإلسالمية العمارة تاريخ دراسة يف
مكتفنَي هنا، لدراسته نعرض أال آثرنا ثَم ومن مختلفة، ُطُرز من مزيًجا وجعلته األوىل،
١٨٩١ سنة بك كوربت عنه نرشه الذي البحث إىل الُقرَّاء من بدراسته يهتمُّ َمن نُحيل بأن
VAN برشم فان عنه كتبها التي املختلفة األبحاث وإىل امَلَلكيَّة، اآلسيوية الجمعية مجلة يف
وبريجز ،CRESWELL وكريزول ،WIET وفييت ،HAUTECOEUR وهوتكري ،BERCHEM

وغريهم. أحمد أفندي ويوسف أحمد، محمود واألستاذ ،BRIGGS

ج١. CRESWELL: Early Muslim Architecture كتاب: من األول الفصل راجع 1
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األول الفصل

ا الطولوينوسامرَّ الفن

فاملثَّالون، للسلطان؛ يشء بكل َمدين أنه بذلك ونقصد بطبيعته، َمَلكيٌّ فن اإلسالمي الفن
لطلبه، إجابًة يشتغلون كانوا إنما الفن رجال من وغريهم واملهندسون، رون، واملصوِّ
الجميلة للفنون نجد فلن السلطان استثنينا إذ ونحن لشهواته. وإشباًعا لرغبته، وتحقيًقا
معيشتها يف وتعتمد العاصمة تسكن التي القليلة األَُرس يف أو وحاشيته، بالطه من إال ُرعاًة
ولكنَّا اإلسالمي؛ الفن عىل مقصور األمر هذا أن نقصد ولسنا ماله، وبيت السلطان عىل
التاريخ يف املختلفة املراحل تُنَسب أن معها يصحُّ كبرية ظاهرة فيه أصبح إنه نقول
فاطمي وفن طولوني، وفن عبايس، وفن أُموي، فن فيُقال: الحاكمة، األُرسات إىل اإلسالمي

إلخ. …
الفن، يف اإلسالمية للخالفة تابعًة الطولونيني قبل مرص تظلَّ أن غريبًا فليس وإذن
وحياته مرص يف اإلسالمي الفن نشأة تكون أن غريبًا وليس السياسة، يف تتبعها كانت كما

الغموض. من يشء بهما يحيط الطولوني العرص قبل فيها
الفراعنة، بأرض اإلسالمي الفن تاريخ يف جِليَّة واضحة مرحلة أول الطولوني والفن
ذلك يف العباسية الخالفة فن عن االستقالل كل مستِقالٍّ يكن لم أنه الُقرَّاء وسرَيَى
استطاع فقِد غرَو؛ وال له، منافًسا كان — منه واشتقاقه له تبعيَّته عىل — ولكنه العهد،
أُبَّهًة يَُفْقُه لم إن وبغداد، سامرَّا يف الخليفة كبالط بالًطا ألنفسهم يتَّخذوا أن طولون بنو
كانت حيث العرب؛ وبالد العراق يف ما عىل يربو مرص يف والرتف البذخ وأصبح وعظمة،

وجهودها. الحكومة أموال استنزَفْت قد الداخلية والفتن الزنج ثورة
يؤيِّد الفنون، وتعضيدهم الطولونيني عظمة بِذْكر حافلة واألدبية التاريخية واملصادر

األثرية. والطَُّرف األبنية من إلينا وصل ما ذلك



مرص يف اإلسالمي الفن

الفني التاريخ يف ُمستِقل الطولوني الفن أن اإلسالمية اآلثار علماء يُالحظه ا وممَّ
والعوامل الفارسية، بالتأثريات ُمشبًعا الفاطمي الفن كان فإن ومميزاته، صفاته له ملرص،
كان وإن أفريقيا؛ شمال يف الرببر فنون عن قليلة اقتباسات مع والطولونية، السورية
مغربية تأثريات بعض مع ومغولية، وسلجوقية فاطمية بذكريات احتفظ قد املماليك فن
الذي العراقي الفن عن أصوله كل أخذ قد يكون يكاد الطولوني الفن فإن وأوروبية؛

العباسية. الخالفة عاصمة سامرَّا يف ترعرع
وكتب طويَلني، ودرس جدل موضع بسامرَّا وعالقته الطولوني الفن كان وقد
وفان ،CORBETT كوربت منهم: نذكر واملسترشقني، اآلثار علماء من كثريون فيه
وسالدان ،HERZ PACHA باشا وهرتز ،SALMON وسلمون ،VAN BERCHEM برشم
،STRZYGOWSKI وشرتيجوفسكي ،HERZFELD وهرتزفلد ،SARRE وزرَّه ،SALADIN
وفييت ،HAUTECOEUR وهوتكري وعكوش، ،CRESWELL وكريزول ،FLURY وفلوري

.WIET

مرص يف الفنون إليه وصَلْت الذي التقدُّم VON LE COQ لوكوك فون األستاذ ويعزو
بل املتوحشني، الَهَمج من يكونا لم كيَّني الرتُّ «هذين أن إىل وبيربس طولون ابن عهد يف
الفن وورثا كية، الرتُّ الصبغة عليها غلبَْت التي (اآلريَّة) األوروبية الهندية القبائل من كانا
هذه بتأثري نسلِّم فنحن صحيح؛ غري زعٌم وهذا آسيا.»1 أواسط يف ازدهر الذي السيتي
سندرسها التي سامرَّا زخارف من األول الطراز يه نسمِّ ما عىل وفنونها كية الرتُّ القبائل
من وغريهم وبيربس طولون ابن مثل يدَّعي أن املحتمل غري من أنه نظن ولكنَّنا قريبًا،
كفنون حرضية، زاهرًة فنونًا القاحلة الصحراوية بالدهم عن ورثوا أنهم واملماليك األتراك
يف مرص يف اإلسالمي الفن عرف فقد ذلك عن وفضًال واملماليك، الطولونيني عهد يف مرص
كية الرتُّ الصبغة عليه غلبَْت الذي األوروبي الهندي الجنس من ليسوا (وهم الفاطميني عهد

سبتمرب-أكتوبر عدد Journal Asiatique مجلة: يف Exploration archéologique à Tourfan انظر: 1
ص٢٨. VON LE COQ: Buried Treasures of Chinese Turkestan قارن ص٣٢٣-٣٢٤. ،١٩٠٩ سنة
أوروبا ورشقيَّ آسيا، غربيِّ شمال سكنوا األوروبي، الهندي الجنس من بدو قبائل :SCYTHES السيت

بهم. املحيطة األمم فنون به تأثَّرْت فن لهم وكان امليالد، قبل قرون بضعة
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وسامرَّا الطولوني الفن

األبنية من إلينا وصل ما بدليل لهما، نظري ال وازدهاًرا ًما تقدُّ لوكوك) فون قول حد عىل
باهلل. املستنرص الخليفة كنوز عن املقريزي كتبه وما األثرية، والتحف

التاريخية املصادر وإىل طولون، بن أحمد مسجد إىل نظرة فإن يشء من يكن ومهما
الجزيرة، بالد يف فن من كان ا عمَّ مأخوذ الطولوني الفن بأن تقنعنا ألن تكفي العربية
طولون بن أحمد ظهر حني اإلسالمية اإلمرباطورية عاصمة كانت التي سامرَّا يف وخاصًة

السيايس. املرسح عىل
زرَّه األستاذَين حفائر فيها كشَفْت التي سامرَّا يف شبابه طولون بن أحمد قىض
والتحف الفنية والزخارف األبنية من مدهشة أنواع عن HERZFELD وهرتزفلد ،SARRE
يحرص كان الذي طولون ابن ذهن يف باقيًة العباسية العاصمة هذه ذكرى وظلَّت األثرية،
لعاصمة منافًسا يكون حتى مرص؛ يف وبعاصمته ببالطه يرتقي أن عىل الحرص كلَّ

فيها. وما الخالفة
أصول م لنتفهَّ العاصمة؛ هذه إىل االلتجاء إىل األحوال من كثري يف سنضطر إننا وإذ
فيها ازدهر ولِما لتاريخها لة ُمفصَّ بدراسة نبدأ أن بنا يجدر فإنه الطولونية؛ الزخارف

فنون. من

سامرَّا

وظلَّت ،٨٣٦ سنة املعتصم الخليفة بأمر األتراك، ُقوَّاد أحد «أشناس»، يد عىل َسْت أُسِّ
ثم املعتصم؛ هم: خلفاء، ثمانية فسكنها اإلسالمية، اإلمرباطورية عاصمة الدهر من حينًا
أحمد املستعني وبعده املتوكل، بن املنترص محمد ثم املتوكل؛ وجعفر الواثق، هارون ابناه:
أحمد واملعتمد الواثق، بن محمد واملهتدي املتوكل، بن هللا عبد أبو واملعتز املعتصم، بن

املتوكل. بن
وكان األتراك، الُجند رشاء من أكثر قد كان املعتصم الخليفة أن بنائها: يف والسبب
يقول كما — العجم األتراك هؤالء فكان بغداد، سكان وبني بينهم التوفيق الصعب من
عليهم فيثب وشماًال، يمينًا الناس فيصدمون ركضوا، الدواب ركبوا إذا — اليعقوبي2

Bibliotheca العربية الجغرافية املكتبة من السابع (املجلد ص٢٥٦ لليعقوبي، البلدان كتاب راجع: 2

(طبعة بعدها وما ص١٤ ج٣، الحموي، لياقوت البلدان ومعجم ،(Geographorum Arabicorum
ليبزج).
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مرص يف اإلسالمي الفن

املعتصم، عىل ذلك فثُقَل هدًرا، دماؤهم وتذهب بعًضا، ويرضبون بعًضا، فيقتلون الغوغاء
بغداد. من الخروج عىل وعزم

اليعقوبي؛ عبارة فهم يف قليًال أخطأ قد كان VIOLLET فيوليه الفرنيس األستاذ ولعل
الخليفة أن :(١٣٦ صحيفة ٤ (جزء اإلسالمية املعارف بدائرة سامرَّا عن مقالته يف فكتب
لنفسه يتخذ أن عىل فعمل والرببر؛ ك الرتُّ من املرتزقة جنوده بفتن بغداد يف ًدا مهدَّ كان

التهديد. لهذا ُعرضة وأقل أمنًا، أكثر فيها يكون عاصمة
فيه تُدفع الذي املكان بمعنى: القديمة، اإليرانية اللغة من مشتق سامرَّا اسم ولعل
موضعها أن ويزعمون رأى»، َمن «ُرسَّ يسمونها: العرب فإن يشء من يكن ومهما الجزية،

نوح. بن سام مدينة كان
شمايلَّ كيلومرت مائة بُعد عىل دجلة، لنهر اليُمنى الضفة عىل سامرَّا مدينة وتقع
حفظ وقد وُخلفاؤه. املعتصم فيها شيَّدها التي العظيمة األبنية إىل شهرتها وترجع بغداد،
كالجوَسق: الشاهقة، القصور هذه من عدد أسماء العرب مؤرخي من وغريه اليعقوبي لنا
للخليفة ووحيد: ومختار، وبلكوار، عروس، ثم للواثق؛ والهاروني: املعتصم، للخليفة
وتُنَسب له عاصمة يتخذها مدينة يبتني أن سنتني بنحو وفاته قبل عزم الذي املتوكل
تسعة بها قصوره يف وأقام الجعفرية،3 يَْت: ُسمِّ سامرَّا، شمايل جديدة حارضة فشيَّد إليه؛
وقصورها. الجعفرية فخربَِت سامرَّا؛ إىل انتقل الذي املنترص وخلفه ُقتل، أن إىل أشهر
يف شيَّد املعتمد الخليفة أن من وبالرغم األوىل، عظمتها إليها تَُعْد لم نفسها سامرَّا أن عىل
٨٨٣؛ سنة بغداد إىل والحكومة البالط وأرجع تركها، فقد املعشوق، قرص الرشقي جانبها
اآلن ا وأمَّ الجامع، املسجد إال اللَّهم اآلخر، بعد الواحد سقَطِت أن سامرَّا أبنية لبثْت فما
وبجانبها وتكريت، بغداد بني الطريق منتصف يف صغرية قرية إال املعتصم مدينة فليست

العظمى. الحرب نشوب ُقبَيْل األوروبية البعثات بها تقوم كانت حفائر آثار
أن يزعمون فهم تعظيمهم؛ ومحل الشيعة مزار سنة ألف منذ سامرَّا ظلت وقد
يف تُويفِّ الذي العسكري حسن محمد أبو عرش الحادي إمامهم قرب الجامع مسجدها بجوار
كان حيث سامرَّا؛ عسكر باسم: املعروف أحيائها أحد إىل يُنَسْب والذي ،٨٧٤ سنة سامرَّا

ص٦٦. ،ELSE REITEMEYER: Die Städtegründung der Araber كتاب راجع 3
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وسامرَّا الطولوني الفن

سامرَّا يف أن أيًضا الشيعة ويعتقد مراقبته. تحت وليكون جانبه، ليأمن نقله قد الخليفة
هذا يزورون وهم ٨٧٨ سنة املهدي محمد القاسم أبو إمامهم فيه اختفى الذي الرسداب

األيام. نهاية يف منه سيظهر املذكور املهدي أن معتقدين الرسداب
فإن اإلسالمي؛ الفن دراسة يف أهمية من سامرَّا أنقاض عن للكشف ما يخفى وال
أشهر املعتصم أحرض كيف لنا ذكرت اليعقوبي) كتبه ما سيَّما (وال التاريخية املصادر
منافس أكرب الجديدة عاصمته من ليجعل اإلسالمية؛ اإلمرباطورية أنحاء من الفنانني
بأجمعه، اإلسالمي التاريخ يف ازدهاًرا املدن أكثر من وواحدة املنصور، ه جدِّ مدينة لبغداد،
وسائر والنجارين ادين الحدَّ من املهن وأهل والَفَعَلة البَنَّاِئني إرسال يف كتب أنه وكيف
البرصة من األشجار وجذوع الخشب أنواع من وغريه الساج خشب حمل ويف الصناعات،
من استقدم املعتصم أن رصاحًة يخربنا واليعقوبي الشام. وسواحل وأنطاكية وبغداد
والنخيل، والزرع، العمارة، مهن من مهنًة يعالج أو األعمال، من عمًال يعمل َمن بلد كل
مرص من وحمل األرض، من بمواضعه والعلم واستنباطه، ووزنه املاء وهندسة والُغروس،
والُحُرص، والخزف الزجاج يعمل َمن البرصة من وحمل وغريها، القراطيس يعمل َمن
كل أهل من البلدان سائر ومن األدهان، يعمل وَمن الخرق يعمل َمن الكوفة من وحمل

وصناعة.4 مهنة
العاصمة، تلك آثار عن بالكشف األوروبية العلمية الهيئات اهتمت أن بغريب وليس
،DU BEYLIÉ بيلييه الجنرال الفرنسيَّان: بذلك فبدأ األثرية، البعثات فيها للبحث وتواَلْت
يرجع الفضل كل الفضل ولكن اإلنجليزية. BELL بل املس ثم ،VIOLLET فيوليه واملسيو
هرتزفلد والدكتور ،SARRE زرَّه الدكتور األستاذان: رأسها وعىل األملانية، البعثة إىل
املوضوعات أهم عىل والوقوف الباقية، األنقاض دراسة استطاعا اللذان HERZFELD
املؤلَّفات ويف العمل، عن تقاريرهما من ذلك يتبنيَّ كما فيها، املعمارية والطُُّرز الزخرفية

.Die Ausgrabungen von Samarra سامرَّا» «حفائر بعنوان: ُكتبَْت التي
املسجد هو إنما الحفظ من جيدة حالة يف الطولونية األبنية من إلينا وصل ما كان وملا
املسجد سامرَّا: آثار من األخص عىل يهمنا فإنه طولون؛ بن أحمد شيَّده الذي الجامع

Bibliotheca العربية الجغرافية املكتبة من السابع (املجلد ص٢٦٤ لليعقوبي، البلدان كتاب راجع: 4

.(Geographorum Arabicorum
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مرص يف اإلسالمي الفن

أَْرِوقة،6 ذو مسجد وهو و٨٥٢،5 ٨٤٦ عاَمي بني املتوكل الخليفة شيَّده الذي الجامع
السورية، املسيحية باألبنية متأثرة غري فعمارتهما وجوه، عدَّة من طولون ابن جامع يشبه
النبوي الحرم رسم كثريًا تشبه هي بل بدمشق، األموي واملسجد الصخرة قبة تأثََّرْت كما
له ا خاصٍّ بيتًا كان أو مسجًدا، النبي عهد يف الحرم هذا كان ذلك يف سواء املدينة، يف
سامرَّا ومسجد 7.CRESWELL كريزول واألستاذ ،CAETANI كيتاني املسترشق يرى كما
وسوف مستديرة،8 أبراج تتخلَّلها اآلُجر، من مرتفعة جدران ذي كبري مستطيل من مكوَّن

الطولوني. املسجد ندرس حني املختلفة أجزائه عن للكالم نعرض
األموية؛ األبنية عمارة عن االختالف كل تختلف سامرَّا يف األبنية عمارة أن عىل
أو الدعائم يف حتى يشء كل يف املستعمل هو اآلُجر بل سامرَّا، يف يظهر يكاد ال فالحجر

الخارجية. الزخارف ويف Piliers األَْرُجل
ُدور من وكثري امللكية، القصور بعض أنقاض األملانية البعثة حفريات كشَفْت وقد
سقوط كان فقد غرو وال اإليرانية، املعمارية والتقاليد األوضاع فيها تسود وكلها الخاصة،
والسورية البيزنطية التأثريات بضعف إيذانًا بغداد إىل العاصمة وانتقال األموية الدولة

الدكتور األستاذان: سامرَّا عن نرشها التي املختلفة املؤلَّفات يف املسجد هذا عن الحديث انظر 5

الدجلة إقليم يف أركيولوجية «رحلة كتابهما: وخاصًة ،HERZFELD هرتزفلد والدكتور ،SARRE زرَّة
وما و٨٧ بعدها، وما ص٦٩ ،Archäologische Reise im Euphrat-und-Tigris-Gebiet والُفرات»
ص٣١، ،SCHWARZ: Die Abbassiden-Residenz Samarra أيًضا: وانظر األول. الجزء من بعدها
E. DIEZ: Die Kunst derو و٥٦. ص٥٣ ،LE STRANGE: The Lands of the Eastern. Caliphateو

ص٤١. ،islamischen Völker
من بعدها وما ص٣٤٢ ،٣ جزء اإلسالمية، املعارف بدائرة «مسجد» املادة يف املختلفة املساجد أنواع انظر 6
ص٢٠٢-٢٠٣. ،HAUTECOEUR ET WIET: Les Mosquées du Caire أيًضا: وراجع الفرنسية. النسخة

بعدها. وما ص٢ ،١ جزء ،CRESWELL: Early Muslim Architecture راجع: 7

مناسبة يف و١٢) (ص١١ الطولوني الجامع عن كتبه الذي التاريخي البيان يف أحمد محمود األستاذ ذكر 8

لزيارة وفوزية فائزة واألمريتنَي فاروق، األمري امَلَلكي السموِّ أصحاب حرضات رحالت من الثانية الرحلة
ا ممَّ ا جدٍّ أقرص بالقطائع طولون ابن جامع وبني بسامرَّا املتوكل جامع بني املقارنة أن األثرية؛ املساجد
تسرتعي مظاهر عىل ينطوي ال الطولوني الجامع تخطيط بأن ذلك وعلَّل واألثريُّون، املؤرِّخون لنا ره صوَّ
رأيًا املوضوع هذا يف لنا أن القارئ وسريى النبوي. للمسجد األول للتخطيط تهذيبًا إال ليس ألنه النظر؛

آخر.
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وسامرَّا الطولوني الفن

الفارسية التأثريات ذلك بعد وغلبَْت بأكمله، اإلسالمي الفن يف بل العربية، العمارة يف
والساسانية. العراقية املعمارية واألساليب

يف سيَّما وال بسامرَّا، وَرَدهاتها األبنية قاعات يف كبريًا دوًرا تلعب الزخارف وكانت
رسوم عليها الِجصِّ من بطبقة مغطاة هذه كانت فقد الجدران؛ من السفلية األجزاء
نباتية؛ أو هندسية زخارفها ولكن متناهية، ة ودقَّ كبرية، بعناية محفورة وأخرى بارزة
ية الِجصِّ والطبقة السقوف كانت ما وكثريًا سامرَّا، يف تظهر ال تكاد الخطية فالزخارف

ملوَّنة.9 ُصَور تغطيها
يف كربى أهمية وبيوتها سامرَّا قصور يف ُوجدت التي ية الِجصِّ الزخارف ولهذه
الفروع من خالية بسيطة رسوم بني فترتاوح موضوعاتها ا أمَّ اإلسالمية. الزخارف تاريخ
ُعمًقا وأكثر زينًة أغنى ا جدٍّ تقليدية نباتية موضوعات إىل Arabesques العربية النباتية
تقليدية زهرة فنرى النباتية، باملوضوعات الهندسية املوضوعات تختلط وقد ، الِجصِّ يف
تنثني، أو تتقاطع بحبَّات أو بأرشطة ببعض بعضها ُمتَّصًال هندسية أشكاًال ط تتوسَّ
ألغصان دقيقة برسوم تُحيط عربية نباتيًة فروًعا ن تُكوِّ أو أخرى، هندسية أشكاًال فتتخذ

العنب. من وعناقيد
HERZFELDالزخارف هرتزفلد والدكتور ،SARRE زرَّه الدكتور درساألستاذان: وقد
يظنان الذي واملصدر خواصها، بحسب ُطُرز ثالثة إىل ماها وقسَّ وافية، دراسة املذكورة
املذكوَرين األملانيَّني العاِلَمني أن يَرون اإلسالمي الفن مؤرِّخي أكثر أن عىل إليه، ترجع أنها
املرونة.10 تنقصها طريقة واتَّبعا املختلفة، الطُُّرز بني الفروق يف هذا بتقسيمهما بالغا قد
لعناقيد رسوم فيه طراز ية الِجصِّ الزخارف هذه أقدم فإن يشء من يكن ومهما
أن من بالرغم الطبيعية، واألوراق العناقيد عن ا جدٍّ بعيدًة ليست وهي وأوراقها، عنب
نراها التي بتلك الزخارف هذه وتُذكِّرنا .Stylisation والتهذيب التنسيق من شيئًا فيها

،MICEON: Manuel d’art musulman وراجع: ،HERZFELD: Die Malereien von Samarra انظر: 9
للدكتور الُفرس» عند «التصوير وكتاب ص٣٥٩، ،KÜHNEL: Die Islamiche Kunstو ص١٠٨، ،١ جزء

حسن. محمد زكي
ص٢٣٥. ج١، ،G. MICEON: Manuel d’art musulman قارن: 10
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هذا ويُعترب الصناعة، يف الشبه من بينها ملا األردن برشق 11MSHATTA املشتى قرص يف
مصدره أن ويظهر هرتزفلد، الدكتور تقسيم يف الثالث الطراز سامرَّا زخارف من النوع
أواخر إىل تاريخه يرجع الذي الطوبة قرص يف نجد أننا عىل الرشقية، املسيحية وبالد إيران

كبري.12 شبه الثالث الطراز هذا زخارف وبني بينها زخارف األموي العرص
عن تبعد الثالث الطراز يف رشحناها التي الزخارف فإن الثاني الطراز يف ا وأمَّ
وهو — األول الطراز يف تصبح حتى والتنسيق التهذيب فيها ويزداد الطبيعية، الحقيقة
صلة الطبيعية الحقيقة وبني بينها وليس خطيَّة، قطوعها زخارف — جميًعا أحدثها
كما نفسها، الجدران يف محفورة وليست قالب، يف مصبوبة األول الطراز وزخارف تُذكر.

والثالث. الثاني الطراَزين زخارف يف الحال هي
مختلفة؛ رسوم فيها محفور الِجصِّ من بطبقة الجدران تغطية أن املعلوم ومن
من اإلسالمي القسم ففي والساسانيني؛ البارثيني عند ُوجدت قديمة زخرفيٌة صناعٌة
موضوعات بها الِجصِّ من بارزة نقوش بنيويورك املرتوبوليتان متحف ويف برلني، متاحف
سامرَّا، يف ية الِجصِّ الزخارف أصل اعتبارها يمكن Palmettes نخيلية ومراوح هندسية

.(1 رقم (اللوحة تكوينها13 سبيل يف أوىل خطوة أو
إىل طبيعيٍّا ًرا تطوُّ العباسية العاصمة هذه زخارف يف نرى أننا القول وصفوة
والتنسيق التهذيب يسودها والتي الطبيعة، عن البعيدة واملعنوية الزخرفية املوضوعات

اإلسالمي. الفن بهما يمتاز اللذان
يف مثلها نجد زخرفية وموضوعات صناعة إىل أدَّى قد ر التطوُّ هذا أن ننكر ولسنا
ولكنا التاريخ، هذا قبل والصني الهند يف أيًضا مثلها ونجد سامرَّا، تشييد قبل آسيا أواسط
كما آسيا أواسط بأساليب متأثرة عباسية زخارف نشأة أو زخرفية، ثورة ذلك يف نرى ال
إنما سامرَّا؛ لزخارف ر تطوُّ آخر بأن يقول الذي KÜHNEL كونل الدكتور األستاذ يعتقد

النسخة من بعدها وما ص٦٥٣ ،٣ (جزء املوضوع هذا يف اإلسالمية املعارف دائرة مقالة راجع 11

Early Muslim كتابه: يف عليه للكالم CRESWELL كريزول األستاذ عقده الذي والفصل الفرنسية)،
برلني. متاحف من اإلسالمي القسم أصدرها التي الرسالة أيًضا وراجع ،Architecture

.C79 لوحة ،CRESWELL: Early Muslim Architecture كريزول: انظر 12
DIMAND: Handbook of Mohammedan و ص٢٣٢، ،١ جزء ،MIGEON: MANUEL انظر: 13

ص٧٩. ،Decorative Arts
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س وأسَّ كاملة، زخرفيًة ثورة خلق أن األهمية من بلغ فقد كلها، حياتها يف ظاهرة أكرب هو
هي الجديد الطراز هذا تسود التي الروح ألن كبري؛ تركي تأثري فيه عباسيٍّا زخرفيٍّا طراًزا

وأساليبها.14 SCYTHES السيت قبائل فنون عن الطورانية القبائل ورثتها التي تلك
ولسنا ، السيتيِّ الفن أساليب من املقدار هذا سامرَّا زخارف يف نرى ال أننا فالواقع
قبل يستخدمونهم العباسيون الخلفاء أخذ الذين ك الرتُّ الُجند أهمية يف نبالغ أن إىل نميل
واإلدارة، السياسة يف كبريًا لعبوه الذي الدور كان فقد سنة؛ عرشين بنحو سامرَّا تأسيس
أكثر املجيد الفنيِّ بماضيهم الُفرس وكان لها، يكونوا ولم لهم تكن فلم الفنية الناحية ا أمَّ

اإلسالمية. الفنون يف للتأثري منهم استعداًدا
وجود عدم من نالحظه ما هذه: نظريتنا صحة عىل للداللة نسوقه أن نستطيع ومما
السيت قبائل أسلوب مثًال منها يتبنيَّ الهجري، التاسع القرن من معدنية أثرية ُطَرف
أهم من وصارت بها، وا اختُصُّ بطريقة بعض يف بعضها متداخًال الحيوانات، تصوير يف

روسيا.15 وجنوبيِّ آسيا أواسط يف آثارهم من ُكشف ما حها ويوضِّ فنونهم، مميزات
شرتيجوفسكي األستاذ مذهب املرء يذهب أن سهًال يكون فقد حال كل وعىل
فنونهم ALTAI الطاي وُسكان اآلريِّني عن أخذوا العرب أن فيقرِّر ،STRZYGOWSKI

قاطعة.17 علمية بأدلة النظريات هذه مثل تأييد اليسري من ليس ولكن البدوية،16
ُصَور بقايا عىل سامرَّا يف البيوت بعض أنقاض يف األملانية البعثة رجال عثر وقد هذا
يف أغلبها وكان ندر، فيما إال األصلية أمكنتها يف باقيًة — الحظ لسوء — تكن لم حائطية
متصًال مواضيع يكوِّن ال َور الصُّ هذه أكثر أن النظر يلفت ا وممَّ التَّلف. من سيئة حالة
يف وأشخاص لحيوانات زخرفيًة صَوًرا يشمل وإنما عمرا؛ ُقَصري يف كما ببعض بعضها

يرُقصن. لنساء أو الصيد،

ص٣٩٥. ،KÜHNEL: Die Islamiche Kunst راجع: 14

P. PELLIOT: Quelques Réflexions sur L’Art Sibérien etو :BOROVKA؛ Scythian Art راجع: 15

من (١٩٢٩ سنة (أبريل األول العدد يف ،L’Art Chinois à Propos des la Collection David-Weill
.Documents مجلة

ص٢٤. ،STRZYGOWSKI: Die Bildende Kunst des Ostens راجع: 16

ص١٧٧. ،BRIGGS: Muhammadan Architecture in Egypt قارن: 17
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بينما الفارسية،18 باألساليب متأثرة عمرا ُقصري صَور يف الحيوانات أن املعلوم ومن
فإن سامرَّا يف ا أمَّ األشخاص. وأوضاع الوجوه تقاطيع يف البيزنطية التأثريات تتجىلَّ
يف نراه الذي La symétrie التناُسب يف ذلك ويتبنيَّ غريها، عىل تتغلَّب الفارسية األساليب
عن فضًال هذا املالبس، ثنايا بها تُرسم التي الطريقة ويف والزخارف، األشخاص تصوير
كله ذلك ومع خوزستان، منسوجات من كلها سامرَّا يف صَورها تظهر التي املنسوجات أن
الحموي ياقوت فإن سامرَّا؛ تصاوير صناعة يف بيزنطي تأثري كل نفي إىل نذهب فلسنا
جملتها من عجيبة، صَور سامرَّا يف املتوكل بناه الذي املختار قرص يف كان أنه يحدثنا
إمضاءات بعض سامرَّا أنقاض يف هرتزفلد األستاذ وجد وقد ُرهبان.19 فيها بَيَْعة صورة
اشني النقَّ بعض َور الصُّ هذه رسموا الذين الفنانني بني يكون أن فيُحتمل إغريقية،20

اإلغريق.
صناعة يف التأثري بعض لهم كان الرشقية الطوائف مسيحيِّ من الفنانني أن عىل
يف رة امُلصغَّ َور الصُّ بصناعة النهضة يف األكرب الفضل لهم كان كما املذكورة، َور الصُّ
ألساليب يُذكر أثر أي سامرَّا تصاوير يف نرى ال أننا مالحظته تجُدر ا وممَّ املخطوطات،

آسيا. أواسط يف التصوير
مرص، يف الفاطميني عند التصوير عىل بدورها سامرَّا يف التصوير صناعة أثََّرْت وقد
،١٩٣٣ سنة شتاء يف العربية اآلثار دار عليها عثرت التي النقوش من ذلك يتبنيَّ كما
من وتتكوَّن الفاطميني، إىل عهدها يرجع والتي القاهرة، جنوبيِّ يف السعود أبي بجهة
الدكتور بمبالغة يشهد واضح، ساساني تأثري صناعتها ويف الجدران،21 عىل كانت صَور
تلك عليه كانت ا عمَّ فكرة أيَّ يعطينا ما آخر سامرَّا تصاوير أن يزعم حني هرتزفلد

الساسانيني.22 عهد يف الصناعة

BINYON, WILKINSON & GRAY: أيًضا: وقارن ،DALTON: Treasure of the Oxus, p. LXII قارن: 18
ص٢٠. ،Persian Miniature Painting

ص٤٤٠. ،٤ جزء البلدان، معجم ياقوت: راجع: 19

ARNOLD: Painting in وقارن: .٩٩ ص٩٦، ،HERZFELD: Die Malereien von Samarra انظر: 20
ص٣١. ،Islam

وانظر ،١٩٣٥ سنة بالقاهرة ُعقد الذي الفاريس الفن معرض ألبوم من ٥٣ واللوحة ٥٢ اللوحة انظر 21
حسن. محمد زكي للدكتور الُفرس، عند التصوير كتاب: من رقم١ اللوحة

ص١٠٧. ،HERZFELD: Die Malereien von Samarra انظر: 22
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يف ُكشف ما إىل نشري أن املعتصم مدينة عن الفصل هذا نختم أن قبل يفوتنا ولن
وغريها،23 الفسطاط ويف إيران، ببالد الرَّيِّ يف بون املنقِّ وجده ما يشبه خزف من أنقاضها

الفرعية. الفنون عن نتحدث حني عليه الكالم إىل نعود وسوف

.F. SARRE: Die Keramik von Samarra راجع: 23
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الثاني الفصل

الدينية العامرة

والفضل يُذَكر، بمكان الصعوبة من أمًرا الطولونيني عهد يف الدينية العمارة دراسة ليست
معامله، من كثريًا الطويلة العصور تُغريِّ لم الذي طولون بن أحمد جامع إىل يرجع ذلك يف
وال اإلسالم. صدر يف تقدُّم من العمارة بلغته ما عىل دليًال الحارض العرص حتى فبقي
يكن ولم بعيًدا، شأًوا فيها فبلغوا املسلمني، عند الفنون أجلَّ العمارة كانت فقد غرو؛
أخذوا، ما بها اختلطوا التي األمم عن فأخذوا بالعمارة، إال ُقوام لديهم الفرعية للفنون

والجمال. العظمة يف غايًة جديدًة أساليب وابتدعوا
عرص يف كان كما حاله عىل يبَق لم العاص بن عمرو جامع أن الحظنا إذا ونحن
غريَّ ما امُلستحدثة األبنية من إليه وأُضيف الكثرية، اإلصالحات من عليه أُدِخل وأنه بنائه،
عىل شاهد وأقدم مرص، يف العربية اآلثار أهمَّ طولون ابن جامع أن رأينا األوىل؛ معامله

فيها. اإلسالمية املدنية
طولون؛ بن أحمد إىل يُنَسب الذي الوحيد املسجد ليس الجامع املسجد هذا أن عىل
أن بعد املقطم جبل أعىل يف طولون ابن بناه التنُّور، مسجد ونه: يُسمُّ آخر مسجد فهناك

الشعب. وعامة األمري ُجند من باملصلني العسكر جامع ضاق
تنُّور موضع هو التنُّور مسجد إن الخطط: كتب أصحاب من وغريه املقريزي وقال
إذا وكذلك يريد، ما له فاتخذوا بركوبه علموا النار رأوا فإذا عليه، له يوَقد كان فرعون،
أن إىل بحاله املوضع هذا يف يزل لم فرعون تنُّور إن ويُقال: شمس. عني من منرصًفا ركب
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تحته، وحفر فهدمه قاطرميز، وصيف له يُقال طولون ابن أحمد ُقوَّاد من قائد إليه خرج
مسجد القاص سعيد الطولوني الشاعر ويذكر شيئًا. فيه يجد فلم ماًال، تحته أن وقدَّر
الطولونية:1 الدولة مناقب فيها يُعدِّد التي املشهورة قصيدته من اآلتية األبيات يف التنُّور

وع��ر ش��اه��ق ع��ل��ى ع��اٍل ج��ب��ٍل ع��ل��ى ق��ل��ة ف��وق ال��ذي ف��رع��ون وت��نُّ��ور
ي��س��ري م��ن ض��لَّ إن ال��ل��ي��ل ف��ي ب��ه وي��ه��دي ب��ن��اؤه ي��روق ف��ي��ه م��س��ج��ًدا ب��ن��ى
ل��ل��س��ف��ر ال��ل��ي��ل ف��ي الح م��ا إذا ُس��ه��ي��ًال وض��ي��اءه ق��ن��دي��ل��ه س��ن��ا ت��خ��ال

الخليفة أن نعلم ونحن 2، قطُّ الجمعة فيه تَُقم لم التنور مسجد أن الظاهر ولكن
مسجًدا منهم كل يتخذ أن فيها اله ُعمَّ إىل كتب األمصار، مرصَّ ملا الخطاب بن عمر
الجماعة، مسجد إىل لالنضمام الجمعة يوم ترتكها أخرى مساجد القبائل وتتخذ للجماعة،
وبجامع العاص بن عمرو بجامع تُقام الجمعة كانت مرص ديار طولون ابن قِدم وملا

يشكر. جبل عىل الجامع مسجده األمري بنى أن إىل العسكر،
الذي يشكر أن: يروي دقماق فابن الجبل، هذا تسمية سبب يف مختلفون والرواة
لخم قبيلة من ُجزيلة بن يشكر إىل: ينسبه والقضاعي صالًحا،3 رجًال كان إليه ينسبونه

مرص.4 فتح للعرب تمَّ أن بعد الجبل هذا يف خطتها اتخذَْت التي
جانبه يتضاءل كبري مسجد له يكون أن أراد طولون ابن فإن يشء من يكن ومهما

عرصه. يف البالد ورخاء األمري، عظمة عىل ويدل العسكر، وجامع عمرو جامع

وما ص٢٧٣ ،ZAKY M. HASSAN: Les Tulunidesو ص٢٥٥؛ للكندي، والُقضاة الُوالة كتاب راجع: 1

بعدها.
لعكوش، الطولوني الجامع ووصف وتاريخ و٢٧٦؛ و٢٧٥ ص٢٤٤ ج٢، املقريزي، خطط راجع: 2

ص١٠٥.
ص١٢٣. ج٤، دقماق، البن االنتصار انظر: 3

ص٣٤٤. ج٣، للقلقشندي، األعىش وصبح ص١٢٥؛ ج١، املقريزي: خطط 4
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إنشائه وتاريخ الطولوني الجامع موقع

٢٦٣ سنة ابتدأ بنيانه إن املقريزي:5 فقال الجامع، إنشاء تاريخ يف املؤرخون اختلف
بردي، تغري بن املحاسن وأبو دقماق ابن وخالفه ميالدية). ٨٧٦-٨٧٧) هجرية 
أن الِكندي ويذكر  (٨٧٣-٨٧٤م).6 ٢٥٩ه سنة كان تشييده يف وع الرشُّ أن إىل فذهبا
٢٦٦ه  سنة يف ه وأتمَّ  (٨٧٧-٨٧٨م)، ٢٦٤ه سنة مسجده تشييد يف ابتدأ طولون ابن
كان الجامع بناء من الفراغ أن من املقريزي ذكره ما الصواب ولكن (٨٧٩-٨٨٠م)،7
ُوجدْت التي التاريخية الكتابة يف الوارد التاريخ وهو (٨٧٨-٨٧٩م)، ٢٦٥ه  سنة يف
كتاب يف ها نصَّ القارئ يجد والتي الرخام،8 من لوح عىل الكويفِّ بالخط منقوشًة بالجامع

بعدها). وما (ص٢١ الطولوني الجامع عن عكوش محمود األستاذ
اآلن، زينب السيدة حي يف والفسطاط القاهرة بني قائًما طولون ابن جامع يزال وال
والقطائع والعسكر الفسطاط بني طويلة قرون منذ امتدت قد املباني أن نجهل ولسنا
الحالية. العاصمة هو واحًدا، بلًدا وأصبحت كلها، مرص عواصم اتصَلْت حتى والقاهرة
بفضائله، الناس يعتقد مبارًكا، موضًعا الجامع عليه أُقيم الذي يشكر جبل كان وقد

عليه.9 موىس كلَّم وجلَّ عزَّ هللا أن ويزعمون فيه، يُستجاب الدعاء وبأن

الجامع مهندس

والتي — املعافر بظاهر أرادها التي والَعني الجامع، مسجده ببناء طولون ابن َعِهد
نرصانيٍّا رجًال كان بأنه املقريزي يصفه مسيحي، مهندس إىل — عليها الكالم سيأتي
لقال األصل؛ بيزنطيَّ كان لو املهندس هذا أن الظن وأكرب بها، حاذًقا الهندسة حسن
ألن مرص؛ من مسيحيٍّا كان بأنه القول أيًضا نستطيع ولسنا رومي، إنه املقريزي

قبطيٍّا. كان املهندس بأن والنص ذلك إيضاح عن ليغفل يكن لم املقريزي

ص٢٦١. ج٢، املقريزي: خطط 5

ص٩. ج٣، املحاسن: ألبي الزاهرة والنجوم ص١٢٣؛ ج٤، دقماق: البن االنتصار 6
ص٢١٩. والُقضاة: الُوالة كتاب 7

.10 رقم اللوحة انظر 8
دقماق: البن واالنتصار ص١٢٥؛ ج١، املقريزي: وخطط ص٣٤٤؛ ج٣، للقلقشندي: األعىش صبح انظر: 9

ص١٢٣. ج٤،
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قد يكون أن يبعد وال األصل، عراقيَّ كان املذكور املهندس أن إذن ح نُرجِّ فنحن
عقد عندما استدعائه يف أرسل قد هذا يكون أن أو طولون، ابن ِركاب يف مرص إىل قِدم

األبنية. من وغريه الجامع املسجد تشييد عىل العزم
فضًال عراقية، صناعة عن يُنبئ الطولونية العمارة طراز فإن يشء من يكن ومهما
سامرَّا، من أتى الطولونيَّ املهندس بأن نحكم يجعلنا ية ِجصِّ زخارف من بها ما أن عن

فنون. من فيها ازدهر بما خبريًا األقل عىل كان أو

ووصفه الجامع رسم

نحو أي مرتًا؛ ٩١٫٩٥ × ٩٢٫٣٠ مساحته مكشوف، مربَّع صحن من الجامع ن يتكوَّ
فيه األروقة هذه وأكرب األربعة، جوانبه من أروقة به وتحيط مربًعا، مرتًا ٨٤٨٧
األخرى الثالثة األروقة من كل يشمل بينما ،travées بالطات خمس ويشمل القبلة.
بالطات حول خارجية أروقة ثالثة الخارجي وسوره الجامع جدران وبني بالطتنَي.
الخارجية األروقة وهذه والغربية. الرشقية الشمالية الجهات من أي والجانبني؛ ر املؤخِّ
مربًعا ن تُكوِّ نفسه الجامع مساحة إىل مضافة دقماق) ابن يسميها كما الزيادات (أو

مرتًا.10 ١٦٢٫٥٠ × مرتًا ١٦١٫٧٣ ِضلعاه
البن فقالوا املصلني، عن ضاق الجامع بأن األروقة هذه بناء دقماق ابن ويُعلِّل

بظاهره.11 الزيادة هذه فيه فزاد زيادة؛ فيه لنا تزيد أن نريد طولون:
بسامرَّا الجامع املسجد يف موجوًدا كان الزيادات هذه مثل بأن اآلن نعلم ولكنا

دلف.12 أبي مسجد ويف (٨٤٧م)
أن إىل راجع الزيادات هذه أصل أن من العلماء بعض إليه يذهب ما نؤيد ولسنا
املنصورة للجيوش ة ُمعدَّ تكن لم وأنها حربية، مساجد كانت سامرَّا يف األوىل املساجد
جيوش سامرَّا يف يكن لم أنه والواقع املعسكرات.13 شكل تتخذ كانت بل فحسب،

الطولوني. الجامع ووصف تاريخ يف عكوش األستاذ كتاب من ٣ رقم وشكل ،٢ رقم شكل انظر: 10
ص١٢٣. ج٤، دقماق: البن االنتصار 11

ص٤٠. ،E. DIEZ: Die Kunst der Islamischen völker كتاب: من ٥١ وشكل ،٥٠ شكل انظر 12
ص٢٠٨. ،HAUTECOEUR ET WIET: Les Mosquées du Caire قارن: 13
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كونل الدكتور األستاذ كتب وقد الجيوش. لتلك املساجد يف معسكرات وال منصورة
الجدران «إن بسامرَّا: الجامع املسجد جدران يف األبراج عن كالمه عند DR. KÜHNEL
Die mit Rundtürmen املعسكرات» بمساجد تُذكِّر األبراج تقويها التي الخارجية

14.verstärkte Umfassungsmauer erinnert noch an die Lagermoscheen
سامرَّا. يف توجد لم نفسها املعسكرات مساجد ولكن

الفن عن كتابها يف AHLENSTIEL-ENGEL أنجل آلنشتيل اآلنسة زعَمِت وقد
املعسكرات. مساجد من كان الطولوني الجامع أن العربي15

طولون، ابن عرص قبل بُني املعسكرات مساجد من آخر مسجًدا إن أيًضا: وقالت
أنشأها التي املدن عىل اإلسالم يف أُطِلق االسم هذا أن وفاتها العسكر. اسم: عليه وأُطلق
التي الضاحية عىل َعَلًما مرص يف أصبح وأنه معسكراتهم، محل اإلسالمية الجيوش ُقوَّاد
بهذا العسكر جامع وُسمَي الفسطاط، شمايلَّ للبالد حارضًة العباس بني ُوالة اتخذها

فيها. أُقيم التي الضاحية تلك إىل نسبًة االسم
إحاطة من الغرض أن من كوست باسكال إليه ذهب ما عكوش األستاذ وذكر

الخارج.16 من الضوضاء إليه تصل أن عن بعيًدا يكون أن باألرِوقة: املسجد
ببناء أمر (٨٥٢ (سنة مسكني بن الحارث املرصي القايض أن املعروف ومن هذا

عمرو.17 جامع غربيَّ زيادة
غري ويف الطولوني، املسجد غري يف اتُّخذت الزائدة األروقة هذه مثل أن الظن وأكرب
الرغبة وهو دقماق، ابن ذكره ما إليها الباعث أن رأينا ويف دلف، وأبي سامرَّا مسجَدي

وزيادته. الجامع تكبري يف
توازي أسوار بها تحيط الطولوني الجامع يف الخارجية الثالثة األروقة وكانت
أبواب وبها الشكل، غريبة ُمخرَّمة رشفات وعليها االرتفاع، يف عنها وتقل املسجد جدران
يف األبواب من اتُِّخذ ما الفخامة يف تضاِرع ال بسيطًة كلها كانت املسجد، أبواب تُقابل

َرة. املتأخِّ املساجد

ص٣٩٠. ،DR. KÜHNEL: Die Islamische Kunst انظر: 14
ص٢٣-٢٤. ،AHLENSTIEL-ENGEL: Arabische kunst انظر: 15

ص٣٢. لعكوش، الطولوني الجامع ووصف تاريخ راجع: 16

ص٤٦٩. للكندي، والقضاة الُوالة كتاب انظر: 17
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البناء مواد

× ٠٫٠٨ × ٠٫١٨ املتوسط يف مقياسه غامق، أحمر بآُجر ُمشيَّد طولون ابن وجامع
بعرض يُرصُّ آخر يليه الجدار، امتداد عىل الطوبة بطول يرص واحد ومداميكه ،٠٫٠٤
يقول كما — البناءون يسميه الذي النحو عىل وهكذا الجدار، طول عىل عموديٍّا الطوبة
وفيه سميك، ببعض بعضه اآلُجر ولحام وشناوي،18 أدِّية مداميك — عكوش األستاذ
كالعادة كلها، الجامع أبنية تُغطي الِجصِّ من سميكة طبقة وهناك االنتظام، من يشء

بسامرَّا. العمارة يف اتُِّبَعْت التي
خواصِّ من خاصًة كان البناء مواد من غريهما دون واآلُجر اللَِّبن استعمال أن ومع
بناء أن نظن ال فإننا األحجار؛ وقلَّة األرض طبيعة تتطلبه حيث العراق؛ يف العمارة
سالدان األستاذ ظن كما الوطن عراقي املهندس أن سببه كان باآلُجر الطولوني الجامع

19.H. SALADIN
ُمشيَّد الروضة يف النيل مقياس وهو مرص يف اإلسالمية األبنية أقدم أن والواقع
حتى واآلُجر اللَِّبن استعملوا مرص يف البنَّائني أن ذلك من بالرغم نعلم ولكننا بالحجر،
باب يف مرة ألول مستعمًال الحجر نرى حني العارش)، القرن (آخر الفاطمي العرص أوائل
العمارة يف معروَفني كانا واللَِّبن اآلُجر أن نجهل ولسنا هذا وَمنارتَيْه.20 الحاكم مسجد

املرصيني.21 قدماء عند
الجامع تشييد عىل العزم عقد ملَّا طولون ابن أن زعموا فقد يشء من يكن ومهما
بالجري يُبنى له: فقيل بقي، غرقت وإن بقي، مرص احرتَقْت إن بناءً أبني أن أريد قال:

ص٣٩. لعكوش، الطولوني الجامع ووصف تاريخ راجع: 18

ص٩١. ،Manuel d’art musulman, L’architecture انظر: 19
FRANZ PASCHA: Die Baukunst des Islam (Handbuch der Architektur, Zweiter راجع: 20

،BRIGGS: Muhammedan Architectureو ص٣٠، Theil, Die Baustile, 3. Band, zweite Hälfte)
ص٢٠٠. ج٢، ،G. WIET: Précis de I’histoire d’Egypteو ص١٨٤–١٨٦،

،BOREUX: Antiquités égyptiennesو ص١٠، ،MASPERO: L’archéologie égyptienne راجع: 21

ص٣١١. ج٢،
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ال فإنه رخام؛ أساطني فيه يُجَعل وال السقف، إىل النار القويِّ األحمر واآلُجر والرماد
البناء.22 هذا فبناه النار. عىل لها صرب

الدعائم

مرفوعة طاراتها أو األرِوقة أقواس أن طولون: ابن جامع يف اآلثار علماء نظر يلفت ا وممَّ
نالحظ ال مرة أول فتلك ، الِجصِّ من سميكة بطبقة امُلَجلَّل اآلُجر من ضخمة دعائم عىل
كما القديمة، واملعاهد الكنائس من يأخذونها املسلمون كان التي الُعُمد استعمال فيها
الستخدام األثرية؛ األبنية يهدمون كانوا حني VISIGOTHES والقوط القبط قبلهم فعل

جديدة.23 أبنية يف موادها
فيها توجد التي املباني كانت طولون ابن عرص يف أنه ر نتصوَّ أن السهل ومن
عن فضًال كاَدْت، أو محتوياتها نفَدْت قد الجديدة األبنية إىل نقلها يمكن التي األعمدة
تيجانها بني والتوفيق وأحجامها أشكالها بني التوحيد فإن عليها؛ الحصول تيرسَّ لو أنه

قصري. غري ووقتًا باهظة، نفقات يتطلَّب كان وقواعدها
— له قيل كما — ظانٍّا الرخام، أعمدًة مسجده يف يستخدم أال أراد األمري يكون وقد
ثباتًا، الجامع بنيان يزيد اآلُجر من الدعائم اتخاذ أن ومعتقًدا النار، عىل لها صرب ال أنه
حلَّ الذي العطب من نراه ما قيمته من يقلِّل ال الذي الظن هذا يف ُمخِطئًا يكن لم ولعله
الُعُمد، بدل فيها اتُِّخذَْت الدعائم أن من بالرغم بيربس، كجامع األخرى املساجد ببعض
ثابتة. غري أرٍض عىل وبنائها بها الُجند عبث إىل يرجع املساجد بتلك حلَّ ما أن فالواقع
يف دخًال طولون ابن ع لتَورُّ تجعل أن تريد األقاصيص فإن يشء؛ من يكن ومهما
٣٠٠ له قدَّر الجامع بناء أراد عندما أنه فتزُعم الرخام؛ ُعُمد عىل اآلُجر دعائم تفضيله
يف الكنائس خرَّب إذا إال عليها الحصول إىل سبيل ال إنه له: فقيل الرخام، من عمود
التي العيون بناء توىلَّ قد كان الذي النرصاني املهندس الخرب وبلغ ذلك، يقبل فلم األرياف،
طولون ابن إىل فكتب — السجن غياهب يف به ألقى قد وكان — عليها الكالم إىل سنعود

ص٢٦٦. ج٢، املقريزي: وخطط ص١٢٣؛ ج٤، دقماق: البن االنتصار 22
The يف: BRIGGS األستاذ ومقال ص٤١؛ ،H. TERRASSE: L’art hispano-mauresque قارن: 23

ص١٥٦. ،Legacy of Islam

35



مرص يف اإلسالمي الفن

طولون، ابن فأحرضه القبلة، عموَدي إال ُعُمد بال وتختار تحب كما لك أبنيه «أنا يقول:
فقال: الجامع؟ بناء يف تقول ما ويحك له: فقال وجهه، عىل نزل حتى شعره طال وقد
الجلود له تُحَرض بأن فأمر القبلة؛ عموَدي إال ُعُمد بال عيانًا يراه حتى لألمري؛ ره أصوِّ أنا
له: فقال دينار، ألف مائة ومنحه وأطلقه، واستحسنه فأعجبه له، ره وصوَّ ْت، فأُحِرضَ
املوضع يف البناء يف يده النرصاني فوضع لك. أطلقناه ذلك بعد إليه احتجت وما أنِفق،
من فرَغ أن إىل ويبني، الجري ويعمل منه ينرش فكان يشكر، جبل وهو فيه، هو الذي

وبيََّضه.24 جميعه
منها لكل فإن معمارية، َميزًة الطولوني الجامع يف املستعملة الدعائم لهذه أن عىل
الزينة؛ إال الُعُمد هذه من غرض وال فيها، مندمًجا اآلُجر من عموًدا األربع الزوايا يف
العمارة تاريخ يف عديدة أمثلة وهناك نفسها، الدعائم عىل واقع الحقيقي الثقل ألن نظًرا
من املستطيلة: أو املربَّعة الدعائم أركان يف اتُّخذَْت ألعمدة اإلسالمية والعمارة القديمة
DE SARZEK رسزك ودي ،DE MORGAN مرجان دي الفرنسيَّان العاملان وجده ما ذلك

بكر.26 وديار وأَُخيِرض والرقة سورية يف ُوجد وما 25،TELLO & SUSE وسوزا تلُّو يف
من أعمدة أركانها يف اآلُجر، من قوائم سامرَّا يف الجامع للمسجد كانت وقد هذا

27.H. TERRASSE تراس هنري املسيو زعم كما اللَِّبن أو اآلُجر من وليست الرخام
من اإلسالمية العمارة عىل طرأ ما DR. KÜHNEL كونل الدكتور األستاذ ص لخَّ وقد
اإلمرباطورية سيادة وأصبَحْت الحكم، مقاليد عىل العباسية الدولة استوَلِت منذ تغيري

فقال:28 الشام، دون للعراق اإلسالمية
In der Folge bedingte der Primat Mesopotamiens eine wesentliche

Änderung insofern. als man jetzt ganz zum Backsteinban iiberging und

ص٢٦٥. ج٢، املقريزي: خطط 24

ص٩١-٩٢. ،SALADIN: Manuel راجع: 25

SARRE & HERZFELD: Archäol-و ص٢٩–٣١؛ ،G. BELL: Ukhaidirو ،SALADIN: ibid قارن: 26

و٣١٠؛ ص٤٤ ،VAN BERCHEM & STRZYGOWSKY: Amidaو ص٣٦٨؛ ج٢، ،ogische Reise
ص٥٩. ،RICHMOND: Moslem Architectureو

ص٥٤؛ ،BRIGGS: Muh. Architecture وقارن: ص٣٠؛ ،L’Art hispano mauresque انظر: 27

ص٣٩٠. ،KÜHNEL: Die Islamische Kunstو
ص٣٩٠. ،KÜHNEL: ibid راجع: 28
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nichtmehrmonolithe Säulen verwendete, sondern gemaurete Pfeiler, meist
mit eingestellten Ecksäulen. Auf denen durehgängig Spitz-oder Kielbogen
ruhten.
العمارة؛ أساليب يف كبري تغيري إىل أدَّى العراق إىل السيادة انتقال أن هذا وملخص
اتخاذ عن ِعوًضا القوائم بناء وإىل الحجر، من بدًال اآلُجر استعمال إىل البناءون فانتقل
يف مندمجة بأعمدة القوائم تلك تجميل عىل عملوا األحيان أكثر يف كانوا وإن األعمدة،

أركانها.

التيجان

بسيطة chapiteaux تيجان الطولوني بالجامع الدعائم أركان يف تظهر التي ولألعمدة
اليهود»، «َشوك ى امُلسمَّ الورق ذات الكورنثية التيجان أسلوب عىل نواقيس، شكل عىل
بارًزا. وليس محفور الطولونية التيجان هذه يف والورق وإتقانًا، جماًال تساويها ال ولكنها

Les ares العقود

أو ، الستينيِّ الطراز من الطولوني الجامع دعائم فوق تقوم التي القناطر أو واألقواس
ُوجدت وقد .légèrement outrepassés املراكز حدود قليًال تجاَوَزْت منكرسة عقود هي
مقياس ويف البيزنطية، القبطية العمارة ويف بإيران، كرسى طاق يف املنكرسة العقود
نعتقد ولسنا املختلفة، التاريخية العصور يف كثريًة أمثلًة منها أن القول وُقصارى النيل.
زعم كما القوطية العمارة إىل منها انتقَلْت وأنها العربية، العمارة خصائص من بأنها

اآلثار.29 علماء من كثريون
dans les écoinçons entre les القوسني بني فيها دعامة كل فوق نرى وإننا هذا
ارتفاعها، مثل إىل ترتفع تها وقمَّ الكبرية، كالعقود ستينيٌّ عقُدها صغرية طاقة arcades
يف نجده عراقي أسلوب وهذا الدعائم، عن الثَِّقل وتخفيف البناء، تحلية منها والغرض

سنني. ببضع الطولوني الجامع من أقدم وهو بسامرَّا، دلف أبي مسجد

ص٧٤؛ ج٢، ،WIET: Corpusو ص٢٠٩؛ ،HAUTECOEUR ET WIET: Les Mosquées راجع: 29

،The Legacy of Islamو ص٤٥؛ ،MIGEON: le Caireو ص٢٣٩؛ ،BRIGGS: Muh. Architectureو
.١٧٨ ،١٦٦ ،١٦٤ ص٦٢،
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املنارة30

بناء بسائر تتصل ال فتكاد الغربي، الخارجي الرواق يف الطولوني الجامع منارة تقع
يف لها نظري ال فإنه االنتباه، ويسرتعي األنظار، يستلفت شكلها أن عن فضًال هذا الجامع،
الغرابة ووجه بسامرَّا، دلف أبي وبمسجد الجامع، باملسجد إال اللهم اإلسالمية، األقطار
وأن نة، ُمثمَّ أخرى عليها أسطوانية طبقة عليها تقوم مربعة، قاعدة من ن تتكوَّ أنها فيها

. حلزونيٍّ ُمدرَّج شكل عىل الخارج من َمراقيها
ولكنَّها مرتًا، ٢٩ نحو الجامع أرض عن تها قمَّ وارتفاع بالحجر، َمبنيَّة املنارة وهذه

أبعادها. يف تناُسب ال ضخمة
فبعضهم الحالية؛ املنارة إليه ترجع الذي العرص تحديد يف مختلفون اآلثار وعلماء
العرص من بأنها القول إىل آخرون ويميل طولون، بن أحمد إىل نسبتها يف يشك ال
هنا وليس املسجد. ر عمَّ حني الجني السلطان بناء من بأنها ثالث فريق ويعتقد الفاطمي،
العديدة، مؤلَّفاته يف CRESWELL كريزول األستاذ لها فصَّ فقد اآلراء؛ هذه مناقشة مجال
فإن يشء من يكن ومهما الطولوني.31 املسجد عن كتابه يف عكوش األستاذ صها ولخَّ
يعتقدون طولون، ابن عرص إىل ترجع الحالية املنارة بأن يَُسلِّمون ال الذين اآلثار علماء
فقد املذكور؛ العرص يف بُنِي قديم نموذج من صورة جوهرها يف أنها نفسه الوقت يف

قوله: القضاعي عن املقريزي روى

املنارة.32 وكذلك سامرَّا، جامع بناء عىل وبناه

سبب عن القصص يروون فأخذوا املنارة؛ هذه غرابة إىل العرب مؤلفو فطن وقد
بيده يعبث ال املجلس، ساكن كان طولون بن أحمد إن وقالوا الشكل، هذا عىل بنائها
ب فتعجَّ لنفسه؛ واستيقظ ه، ومدَّ وأخرجه بيده ورق َدَرج أخذ أن مرة ذات له واتفق أبًدا،

يف CRESWELL األستاذ ومقال الفرنسية؛ النسخة من ص٣٠٢ ج٢، اإلسالمية، املعارف دائرة راجع: 30

ص١٩ ،DIEZ: Die Kunst der Islamischen völkerو ،١٩٢٦ سنة ٤٨ عدد ،Burlington Magazine
.٣٨–٤٠ ،٣٥ ص١١، ج١، ،CRESWELL: Early Muslim Architectureو بعدها، وما

CRESWELL:و ص٢١٥-٢١٦، ،HAUTECOEUR ET WIET: Les mosquées قارن: ص٧١–٨٢. 31

ص٥٥. ،BRIGGS: ibidو ص٤٧، ،Brief Chronology
ص٢٦٦. ج٢، الخطط: 32
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ذلك فعلت أنا فقال: طولون، ابن ففطن بعض، إىل بعضهم ونظر ذلك، من املجلس أهل
تنفيذ إليه وطلب باملعمار، فأُِتي وأمر املثال، هذا عىل الجامع منارة أبني أن أردت ألني

ذلك.33
منائر وبني بينها صلة ال أنه والواقع طولون، البن دائًما منسوبة املنارة فهذه
للجامع املهندس وضعه الذي الرسم يف تدخل لم أنها الظن وأكرب التالية، العصور
بما متأثًِّرا نفسه، طولون ابن لرغبة تحقيًقا الشكل هذا عىل أُقيَمْت وإنما الطولوني،
يُنَسج أن يمكن مآذن ذاك إذ مرص يف تكن لم أنه سيَّما وال سامرَّا، يف املنائر من رآه
جامع يف األنصاري مخلد بن مسلمة األمري بناها التي املآذن أن يف شك فال منوالها؛ عىل
الجامع. ملسجده طولون ابن أرادها التي والعظمة تتفق ال وبسيطة، أوَّلية كانت عمرو
باسم: وتُعرف موجودة، سامرَّا يف املتوكل بناها التي املنارة أطالل تزال وال هذا
األوىل بناء فإن الطولوني؛ الجامع منارة وبني بينها ا تامٍّ الشبه وليس امللويَّة، املنارة
نراه الذي َرج الدَّ مقام يقوم قليل، بانحدار صاعًدا مرات ستَّ يدور أسفلها، من حلزونيٌّ

املربَّعة.34 بقاعدتها ذلك فوق تمتاز التي الطولونية، املنارة يف
نفس بسامرا امللويَّة واملنارة املتوكل الخليفة عن نجد أننا الذكر يستحق ومما
نموذًجا جعله ثم به يلهو كان الذي الورق وَدَرج طولون ابن عن تُروى التي القصة

للمنارة.
بسامرَّا، الجامع املسجد منارات بني الشبه أوجه إىل فِطَن اآلثار علماء بعض أن عىل
السومريون اتخذها التي القديمة املعابد وبني الطولوني، واملسجد دلف، أبي ومسجد
التي النار معابد أو 35،Ziggourats الزيجورات باسم تُعَرف والتي الجزيرة، بالد يف
يكون أن نستبعد أن ذلك يتطلب وال اتشكاه.36 باسم: تُعَرف والتي للساسانيني، كانت

ص١٢٤. ج٤، دقماق، البن واالنتصار ص٢٦٧. ج٢، املقريزي: خطط 33

E. T. RICHMOND:و ص٩٦-٩٧، ج١، ،SARRE UND HERZFELD: Archäologische Reise راجع: 34

ص٥٢. ،Moslem Architecture
E. انظر: املرصيني، قدماء عند املدرَّجة األهرام عن مأخوذة الزيجورات أن اآلثار علماء بعض ظن 35

ص٨٥. ،BABELON: Manuel d’Archéologie Orientale
VAN BERCHEM: Notesو و٨٤؛ ص٧٩ ج٤، ،DIEULAFOY: L’art antique de la Perse انظر: 36
PERROT ET CHIPIEZ: Histoire de l’artو ص٤٣٥؛ ،١٨٩١ سنة اآلسيوية املجلة يف d’Archéologie

ص٦٥١. ج٥، ،dans l’antiquité
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من فيها اإلسالمية الفنون فإن املجوس،37 من نظنه وأن عراقيٍّا، نرصانيٍّا املهندس
األبنية يف وجدنا كلما الفنَّان أو املعمار بمجوسية نجزم ال يجعلنا ما الساسانية الذكريات

القديم. اإليراني التأثري بعض األثرية التحف أو
فنار وبني الطولوني الجامع منارة بني َشبًها هناك أن العلماء بعض والحظ
بأنه: املقريزي وصفه والذي العربية، املؤلفات من كثري يف ِذْكره ورد الذي اإلسكندرية
ِبيض، بأحجاٍر بناؤه الشكل، مربَّع الثلث من وأكثر النصف من فقريب أشكال: «ثالثة

ر».38 ُمدوَّ وأعاله ، والِجصِّ بالحجر مبنيٌّ الشكل ن ُمثَمَّ ذلك بعد ثم
وبني الطولونية، املنارة بني املوجود الشبه إىل DR. KÜHNEL كونيل الدكتور وأشار
(٦١٨–٩٠٧م). 39TANG طانج أرسة إىل عهدها يرِجع التي الصينية املباني من كثري

العقَدين عن وال املنارة، عىل أُدِخَلْت التي التعديالت عن هنا نتحدث أن نريد ولسنا
الذي بالعرص يتعلق وال متأخر، زمن إىل يرجع كله فذلك باملسجد؛ يصالنها اللذين

اآلن. ندرسه

الصحن وسط القائمة القبة

تهدَّم قد كان ُقبَّة، عليها مرفوًعا ميضأًة الطولوني الجامع صحن وسط يف اآلن نرى
املذكور. الجامع يف جدَّدته فيما العربية اآلثار حفظ لجنة فأصلَحتْه أجزائها بعض

أمر بل الطولوني، العرص إىل عهدها يرجع ال القبة هذه فإن يشء من يكن ومهما
يف تدخل ال فهي ذلك وعىل ،١٢٩٦ سنة الجامع ر عمَّ حني الجني السلطان بإنشائها

اآلن. بصددها نحن التي الدراسة
وصفه بناءً وسطه يف جعل الجامع شيَّد حني طولون ابن أن املعروف ولكن
عىل بة ُمذهَّ وهي جوانبها، جميع من ُمشبَّكة «ُقبَّة فقال: مضطربة، بعبارة املقريزي
وتحت بالرخام، كلها مفروشة جوانبها، يف رخام عمود عرش وستة رخام، ُعُمد عرشة

الطولوني. الجامع عن كتابه من ٧٦ صحيفة يف عكوش األستاذ كتب كما 37

RIVIORA:و ص٤٨١؛ ج١، ،VAN BERCHEM: Corpus قارن: ص١٥٧. ج١، املقريزي، خطط 38

ص١٣٨. ،Moslem Architecture
ص٣٩٠. ،KÜHNEL: Die Islamische Kunst انظر: 39
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وسطها ويف باملاء، تفور فوَّارة وسطها يف أذُرع، أربعة فسحتها رخام قصعة الُقبَّة
والسطح الزوال، عالمات السطح ويف ُسلَّمها، عىل أخرى ويف فيها، يؤذَّن مزوَّقة ُقبَّة
عىل كان البناء هذا أن عكوش: األستاذ كتب كما بذلك املقصود ولعل ساج»، بدرابزين
عىل محمول ن ُمثمَّ ذلك وحول عموَدين، عىل زواياه من زاوية كل ترتكز س، ُمخمَّ شكل
مرتَين (أعني أذرع أربعة ُقطرها رخام، من قصعة الُقبَّة وتحت السابق، بالرتتيب ُعُمد
املقريزي عبارة اضطراب من بالرغم والظاهر فوَّارة. وسطها ويف سنتيمرتًا)، وثالثني
كان بل وقيل: لألذان، ويُستعمل ساج، بدرابزين محوًطا كان ن امُلثمَّ سطح أن وغموضها

الزوال.40 عالمات الُقبَّة عىل وكانت لَّم، السُّ لذلك املستعمل
تُستعمل لم فإنها للزينة؛ إال الصحن يف تُتََّخذ لم الفوَّارة تلك أن الظن وأكرب
لسماع عيونًا دسَّ الجامع، بناء من فرغ ملا طولون ابن أن من ُروي ما بدليل للوضوء،
فقال ميضأة، تنقصه املسجد إن يقول رجًال فسمعوا فيه، العيوب من الناس يقوله ما
منها رته فطهَّ النجاسات من بها يكون ما نظرت فإني امليضأة ا أمَّ طولون: ابن له
األدوية فيها جمع رشاب خزانة أيًضا شيَّد كما ببنائها،41 أمر ثم خلفه. أبنيها وأنا
حادث بأي يُصاب َمن إلسعاف الجمعة يوم يجلس طبيبًا خدمتها عىل وجعل واألرشبة،

امُلصلِّني.42 من
حكم يف عنها عوًضا أخرى وبُنيَْت ٨٩٦م/٣٧٦ه سنة املذكورة الفوَّارة احرتَقِت وقد

٩٩٥م/٣٨٥ه. سنة الفاطمي باهلل العزيز

املحراب

باللفظ املقصود وكان اإلسالم، ل أوَّ يف معروفًة — مكة اتجاه لتحديد — املحاريب تكن لم
هذه عىل وهناك تمثال، فيها طاقًة أو البيت، يف النساء مكان أو قرص، من جزءًا أو قًرصا،
يف املحاريب عىل الكالم عند PEDERSEN بدرسن األستاذ بيَّنها ة، عدَّ شواهد االستعماالت

ص٨٣-٨٤. لعكوش، الطولوني الجامع ووصف تاريخ 40
٣٩٥ صحيفة ج٣، اإلسالمية، املعارف بدائرة «مسجد» ومادة: ص٢٦٧، ج٢، املقريزي: خطط راجع: 41

الفرنسية. النسخة من
ص١٥٤. ج٢، للسيوطي، املحارضة حسن انظر: 42
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للداللة الكريم القرآن يف اللفظ واستُعمل اإلسالمية.43 املعارف بدائرة «مسجد» املادة:
إلقامة فيه امُلَعد الجزء أو كله املعبد؛ بمعنى: أيًضا استُعمل كما املعاني، هذه بعض عىل
أَْن إَِليِْهْم َفأَْوَحى اْلِمْحَراِب ِمَن َقْوِمِه َعَىل ﴿َفَخَرَج وجل: عز قوله ذلك ومن الصالة،
أَنَّ اْلِمْحَراِب ِيف يَُصيلِّ َقاِئٌم َوُهَو اْلَمَالِئَكُة ﴿َفنَاَدتُْه تعاىل: وقوله َوَعِشيٍّا﴾،44 بُْكَرًة َسبُِّحوا

اِلِحنَي﴾.45 الصَّ ِمَن َونَِبيٍّا َوَحُصوًرا َوَسيًِّدا ِهللا ِمَن ِبَكِلَمٍة ًقا ُمَصدِّ ِبيَْحيَى َك ُ يُبَرشِّ هللاَ
نعرفه الذي باملعنى املحراب مساجدهم يف أدخلوا املسلمني أن يف شكٍّ من وليس
الكنيسة، صدر يف توجد التي وبالَحنْية املسيحيني، عند الكنائس بعمارة متأثرين اآلن؛
اتجاهها يكون الحنيات هذه أن الذِّْكر يستحق ا وممَّ 46.abside بالفرنسية: ونها ويُسمَّ
مؤلِّفي من كثريون فِطَن وقد املقدس. بيت جهة أي: الرشق، جهة إىل غالبًا الكنائس يف
فيه نسبوا حديثًا استخرجوا أن لبثوا وما الكنيسة، حنية من ُمتََّخذ املحراب أن إىل العرب
عالمًة الكنائس تشبه املساجد تجعل التي املحاريب ظهور «إن قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل

الساعة».47 عالمات من
األريب «إعالم اها: سمَّ رسالة مثًال السيوطي فألَّف ذلك، يف العلماء بعض وكتب

املحاريب».48 بدعة بحدوث
يف املحاريب استعمال فيه بدأ الذي التاريخ تحديد يف متفقني اآلثار علماء وليس
(٧٥٥–٧١٥) امللك عبد بن الوليد عرص يف كان ذلك أن يعتقد أكثرهم ولكن املساجد،
أيًضا ويروون مسجدها، يف محرابًا املدينة عىل عامله العزيز عبد بن عمر اتخذ حني
أدخل الذي هو ٧١٥ سنة إىل ٧٠٩ سنة من مرص عىل الوليد عامل رشيك، بن ُقرَّة أن

مساجدها.49 يف املحراب

الفرنسية. النسخة من الثالث بالجزء بعدها وما ٣٦٨ صحيفة 43
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بُني الذي القديم الجامع ذلك: ومن فيها، محراب ال متأخرة مساجد هناك أن عىل
ال والذي عرش، والسابع عرش السادس القرننَي يف بأردبيل، الدين صفي الشيخ برضيح
لم بسامرَّا دلف أبي جامع أن أيًضا الظن وأكرب مدخله، إال فيه القبلة اتجاه د يحدِّ يشء

محراب.50 أي له يكن
اثنان إال اآلن يهمنا ال محاريب، ستة الطولوني الجامع يف فإن يشء من يكن ومهما
إصالحات فيه ُعِمَلْت وقد طولون، ابن عرص يف موجوًدا كان الذي وهو الكبري، منها:

متأخرة. طولونية زخارف فيه بقيَْت قديم محراب ثم عديدة،
أمر يف للنظر قالون؛ بن محمد النارص عرص يف ُعقد مجلًسا أن املقريزي ويروي
الجنوب جهة إىل القبلة َسْمت خط عن منحرف أنه عىل أعضاؤه وأجمع الكبري، املحراب
طولون ابن أن االنحراف: هذا سبب يف املقريزي وذكر درجة.51 عرشة أربع بقدر ُمغرِّبًا
مائل هو فإذا َسْمتَه، أخذَ من املدينة جامع محراب إىل بعث جامِعه تشييد عىل عزم حني
الجنوب؛ جهة إىل درجات عرش بنحو الهندسية بالطُّرق امُلستخَرج القبلة َسْمت خط عن
نحو الجنوب جهة إىل القبلة َسْمت خط عن مائًال هذا مسجده محراب حينئٍذ فوضع
يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى طولون ابن إن أيًضا: وقيل الرسول، مسجد بمحراب منه اقتداءً ذلك؛
النبي، له خطَّه الذي باملكان طاف قد النمل رأى أصبح ا فلمَّ املحراب، له يَُخطُّ منامه

النمل. محراب اسم: طويًال عليه وغلب النمل، خط عىل املحراب فبنى
من جيدة حالة يف الجني السلطان عمارة بعد الطولوني املحراب إلينا وصل وقد
تجويفه عمق أن ويُالَحظ موجودة، كلها تكون تكاد وزخرفته القديمة فأجزاؤه الحفظ،
جانبَيه من كل من التجويف هذا ويكتنف األخرى، املحاريب عمق من أكثر الجدران يف
بيزنطية، صناعتها األعمدة هذه وتيجان اآلخر، عن أحدهما ومرتدُّ متالصقان عمودان
األعمدة هذه من يُصنَع لم أنه الظن وأكرب حسن، وتناُسب توافق األبدان وبني وبينها
والتيجان قديمة، أبنية من ُجمَعت فقد أجزائها بقية ا أمَّ قواعدها، إال للمحراب خصيًصا
واإلبداع، الدقة يف غاية وصناعتها متشابهان، منها اثنني كل غ، امُلفرَّ الرخام من األربعة

BECKER األستاذ ومقال و٩٩–١١٥. ص٩٨ ج١، ،CRESWELL: Early Muslim Architecture راجع: 50

و٥٢–٥٨، ص٢٤ ،RICHMOND: Mos. Architectureو ص٣٩٢. ،١٩١٢ سنة ج٣ ،der Islam يف
ص٧٢. ،SARRE UND HERZFELD: Archäologische Reise im Euphrat-und Tigris-Gebietو

ص٢٥٦-٢٥٧. ج٢، الخطط: 51
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اآلخَرين، التاَجني يف والتوريق لَّة السَّ عمل ويف منها، اثنني يف املوجود التزهري يف تتجىلَّ
الرخام. من ال الِجصِّ من يراه ما أن الناظر يوهم ا ممَّ

من نطاق فوقها ن، امُللوَّ الرخام من ألواح من كسوة الكبري املحراب تجويف ويف
السلطان زمن إىل عهدها يرجع والفسيفساء الكسوة هذه ولكن بَة، امُلذَهَّ الُفسيفساء

١٢٩٥ م/٦٩٦ه. سنة يف الجامع د جدَّ الذي الجني
يف يبَق لم فإنه عليها، الكالم سيأتي التي القديم املحراب زخرفة استثنينا وإذا
الذي عن الكالم أيًضا نريد ولسنا عنه، الحديث اآلن يهمنا ما الطولوني الجامع محاريب
نكرر أن ويكفينا الدهر،52 رصوف من به حلَّ وما وتجديدات، عمارات من باملسجد ُعمل
وأصبح األوىل، تصميماته بكل تقريبًا احتفظ قد الطولوني الجامع أن من ذكرناه ما
الفاطمي. العهد قبل وسورية مرص يف الرشوط هذه فيه تواَفَرْت الذي الوحيد البناء
بها ختم التي العبارة يف اآلثار علماء لدى أهميته BRIGGS بريجز األستاذ ص ويُلخِّ

ونصها:53 عنه، حديثه
This absence of Arab monuments in Egypt and Syria prior to Ibn Tu-

lun’s mosque and for a century after its completion makes it all the more
an architectural landmark, standing in splendid isolation.

بعدها. وما ص٨٧ لعكوش، الطولوني الجامع ووصف تاريخ انظر 52
ص٦١. ،BRIGGS: Muh. Architecture انظر: 53
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الثالث الفصل

واملدنية احلربية العامرة

الُجند انتصار وكانت األجل، قصرية طولون بن أحمد شيَّدها التي العاصمة كانت
فيها، النار وألقوا استباحوها، أن بعد بسقوطها إيذانًا سليمان بن محمد بقيادة العراقية

الجامع. املسجد إال منها يبَق ولم أبنيتُها َمْت تهدَّ أن لبثَْت فما
تغيري أهمية يف املبالغة من العلماء بعض إليه يذهب ما املناسبة هذه يف ونذكر
امَلَلِكية األرسات به تشعر ما وسحرية سياسية بعوامل ين ُمفرسِّ الرشقيني، عند العواصم
والواقع إلقامتهم.1 غريها وابتناء القديمة، والقصور العواصم هجر يف رغبة من واألمراء
ُمشاَهد فإنه ذلك عن وفضًال الرشق، يف ا جدٍّ الوقوع كثري ليس هذا العواصم تغيري أن

عرش. التاسع القرن قبل الغرب يف أيًضا
يؤيد اليوم، حتى قائًما منه جزء يزال ال الطولوني العرص من آخر بناءً هناك أن عىل
قناطر هو: البناء ذلك الطولونيني، عند العمارة فن تقدُّم عن العرب مؤرِّخو إلينا نقله ما
والحربية املدنية العمارة لدراسة وثائق من لدينا يبقى ال استثنيناها إذا التي طولون ابن
الذي املقريزي سيَّما وال الُخَطط، ومؤلِّفو املؤرِّخون كتبه ما إال الطولونية، األرسة عهد يف
والُقضاعي، زوالق، وابن كالِكندي،2 الخطط: كتب مؤلفي من سبقوه الذين تركه ما نقل

دقماق. وابن

ص٤٠. ج١، ،G. MARÇAIS: Manuel قارن: 1

لآلثار الفرنيس املجمع مجلة يف واملقريزي، الِكندي بني العالقة عن G. WIET فييت األستاذ مقال انظر: 2
.١٩١٦ سنة ١٢ عدد ،Bulletin de I’Institut Français. d’Archéologie Orientale الرشقية



مرص يف اإلسالمي الفن

لتخطيط نظريًة تكون كلها تكاد بدراسة االكتفاء إىل مضطرون هذه والحالة فنحن
البيمارستان، وهي: طولون، ابن شيَّدها التي العامة املؤسسات ألهم ثم القطائع، مدينة

والقناطر.

القطائع3 مدينة

كان فإن وتاريخها، سامرَّا بتأسيس تماًما يُذكِّران رها وتطوُّ العاصمة هذه تأسيس إن
يف وُحراسه جنوده يُسببها كان التي الفوىض من فراًرا سامرَّا شيَّد قد املعتصم الخليفة
جديدة ضاحية بتشييد درئه عىل وعمل الخطر هذا إىل فِطَن طولون ابن فإن بغداد؛

بعده.4 من خلفاؤه اتخذها كما مُلْلِكه، حارضًة اتخذها بالفسطاط،
الجديدة، ضاحيته تشييد إىل طولون ابن دعت أخرى أسبابًا هناك أن الظن وأكرب

العبايس. الخليفة بالط منافسة يف ورغبته واألُبَّهة، بالعظمة غراِمه ذلك من
اختطَّها منذ مرص أمراء مقرَّ كانت الفسطاط مدينة فإن يشء من يكن ومهما
خلفاء آخر محمد بن مروان طلب يف العباسيني جيوش قِدَمت أن إىل العاص بن عمرو
الصحراء يف الجيوش هذه فعسَكَرْت ٧٥٠ م/١٣٢ه، سنة مرص إىل فرَّ حني أمية بني
يُقال حريق بسبب إليه الضطرار أو التجديد، من نوع يف لرغبة ا إمَّ الفسطاط؛ بظاهر
حول عت تجمَّ أن املساكن لبثَِت وما الفسطاط.5 يف نارها أرضم محمد بن مروان إن
مقرَّ لتكون عيل؛ بن صالح قائدهم بناها التي الدار وهي اإلمارة، دار حول أو الُجند
تخطيط بذلك وتمَّ جامًعا، صالح بن الفضل بنى ٧٨٥ م/١٩٦ه سنة ويف الحكومة.
شاطئ عىل الوقت ذلك يف تمتد كانت والتي بالعسكر، ُعرفت: التي الجديدة الضاحية
تدريجيٍّا عنه وتبتعد عمرو، جامع عليه امُلشيَّد امُلرتَفع عن مياهه تنحرس أن قبل النيل

بعدها. وما ص٣١٤ ج١، املقريزي: وخطط بعدها. وما ص١٢١ ج٤، دقماق، البن االنتصار راجع: 3

.٤١ ،٤٠ ،١٦ ص٩، ج١، ،G. MARÇAIS: Manuel يف األغلب بني عاصمة العباسية تأسيس قارن 4

ودائرة ص١٦٨، ،SEVERUS d’Hshmunain, ed. Evetts (Patrol. Orient. Tome V, fasc.I) راجع: 5

الفرنسية. النسخة من األول بالجزء ٨٣٧ صحيفة اإلسالمية، املعارف
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الفسطاط، من جزءًا العسكر يَعدُّون الوقت ذلك يف القوم يكن ولم مرت.6 خمسمائة نحو
ذلك.7 بعد القطائع اعتربوا كما بذاتها، قائمًة مدينًة يعتربونها كانوا بل

حتى بالعسكر، اإلمارة دار ينزلون العباسيني الخلفاء ِقبَل من مرص أمراء وظل
فإن عنها، التحوُّل من له مفرَّ ال كان أنه غري مدة، فيها فأقام طولون؛ بن أحمد َقِدمها
الخليفة به ليفاخر يتخذه أن ينوي كان الذي امللكي البالط وِعَظم وحاشيته أتباعه كثرة

به. تليق حارضًة يبني أن إىل دعاه ذلك كل نفسه،
سفح يف الواقع املكان عىل اختياره ووقع مُلْلكه، جديد مقر عن إذن األمري بحث
عاصمته موضعها واختطَّ والنصارى، اليهود قبور من فيه ما بحرث فأمر يَشُكر، جبل
قرة اآلن: يوجد حيث الفسطاط؛ من الرشقي والشمال العسكر، من الرشق إىل الجديدة

الدين. صالح وميدان واملنشية، ميدان،
السكان، طوائف من طائفة لكل َقِطيعة فيها سامرَّا، مثل الجديدة العاصمة وكانت
ُصنَّاع من إليهم احتاجوا وَمن ورجاله ُجنده بني الُخطط م قسَّ حني إياها األمري أقطعهم
أو الجنسية رابطة تجمعهم َمن السكان من تضم منها َقِطيعة كل فصارت ار، تُجَّ أو
معروًفا كان أنه بيد طولون، ابن مدينة عىل َعَلًما القطائع اسم وأصبح العمل، رابطة
كلها، املدينة عىل باألحرى أو العامة، أحياء عىل يُطَلق كان حيث سامرَّا؛ يف املعرفة كل

امللكية. القصور إال اللهم
وَقِطيعة الروم، َقِطيعة هناك فكانت سكنها، َمن باسم تُعرف َقِطيعة كل وكانت
مؤرِّخي بعض إلينا نقل وقد إلخ، … الجزارين وَقِطيعة البزَّازين، وَقِطيعة السودان،
عمارة بني لة الصِّ تؤيِّد أخرى أحاديث — الُخطط يف منهم كتب َمن سيَّما وال — العرب

وسامرَّا. القطائع مدينتَي
مهندسيها أن الظن أكرب فإن آثارها؛ وعفت خربت قد الطولونية القصور كانت وإن
يف بنَوا الذين املهندسون أيًضا فعل كما سامرَّا، يف الخلفاء قصور نحَو بنائها يف نَحوا

األغلب.8 بني عاصمة العباسية مدينة أفريقية

SALMON: Etude sur laو مبارك. باشا لعيل الجديدة والخطط دقماق. البن االنتصار راجع: 6

Mémoire p.p les membres de I’Inst. franç. d’Arch. من السابع الجزء يف topographie du Caire
.Orient. au Caire

ص٣٠٤. ج١، املقريزي، خطط انظر: 7
ص٣٩٢. KÜHNEL: Die Islamische Kunstو ص٤١. ج١، ،G. MARÇAIS: Manuel راجع: 8
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عىل أحيانًا يدل اسم منها باب لكل كبرية، أبواب عدة طولون بن أحمد لقرص وكان
يف متبًعا كله هذا وكان به، اختصوا الذين الخدم نوع عىل أو إليها، يؤدي التي الجهة

سامرَّا. قصور
الخاصة؛ وباب الُجند. يمر كان ومنه امليدان؛ فباب الطولوني: القرص أبواب أهم ا أمَّ
من ب الرضَّ لهذا ُجعل الذي امليدان إىل يؤدِّي الصوالجة؛ وباب األمري. من للمقرَّبني
ل يوصِّ الصالة؛ وباب . َخِيصٌّ خادم أو امرأة إال منه يدخل وال الحرم؛ وباب الرياضة.
إىل نسبًة الساج؛ وباب املقطم. تالل عليه تُِرشف الجبل؛ وباب طولون. ابن جامع إىل
يجلسان كانا حاجبنَي إىل نسبًة الدرمون؛ وباب دعناج، وباب منه. اتُّخذ الذي الخشب

جانبيه.9 عىل كانا الِجبس من كبريَين سبَعني إىل نسبًة السباع؛ وباب عندهما.
الصوالجة.10 للعب كبري ميدان من لقرصه اتَّخذه فيما سامرَّا طولون ابن وقلَّد
زرع إذ الَغنَّاء؛ حدائقها العراقية العاصمة تلك عن فأخذ خمارويه، ابنه: بعده وجاء
وغرس العجيب، م امُلطعَّ الشجر من صنف كل وأحرض الشجر، وأصناف الرياحني، أنواع
وبلَّط األقفاص، مقام ليقوم اتخذه املنقوش الساج خشب من برًجا بنى ثم الزهور، فيه
أصناف فيه ح ورسَّ السواقي، من امُلدِبر املاء فيها يجري جداول فيه وجعل أرضه،

الجميلة. األصوات ذات الطيور
عن املقريزي ويحدثنا الذهب،11 بيت سماه: بيتًا هذا بستانه يف خمارويه وشيَّد
قرصه يف بنى كما الالزورد، نقوش فيها الذهب، من بطبقة مطلية كانت أنها جدرانه
حسب ويُرَفع فيُسَدل والربد، الحرَّ يقي الذي السرت لها وجعل الدكة، سماها ُقبَّة الكبري
يف ما جميع عىل منها ليُرشف الُقبَّة هذه يف الجلوس من يُكثر خمارويه وكان الحاجة،

املدينة. وجميع والجبل والنيل والصحراء البستان وعىل داره،
(فسقيَّة) حوًضا الكبري قرصه يَدي بني جعل خمارويه أن أيًضا املقريزي ويذكر
الخليفة قرص يف االستقبال قاعة يُزيِّن كان الذي بالحوض ذلك ويُذكرنا زئبًقا، مأله

ص٣١٥. ج١، املقريزي: خطط 9

L. MERCIER La chasse etو ص٢٢. ،Schwarz: Die Abbassidische Residenz Samarra قارن: 10

ص٢١ ج١٢، مبارك باشا لعيل التوفيقية والخطط بعدها. وما ص١٨١ ،les sports chez les Arabes
بعدها. وما

S. LANE-POOLE:و ص٢٨٤–٤١٨. ،LE STRANGE: The Lands of The Eastern Caliphate قارن: 11
و٧. ص٦ ،The Art of the Saracens
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كان أنه الحوض هذا عمل إىل باألمري حدا الذي السبب أن ويزعمون الزهراء.12 بمدينة
يضع أن أستسيغ ال قائًال: ذلك من أَِنف ولكنه بالتكبيس، عليه فأشاروا باألرق، ُمصابًا
مثلها يف ذراًعا خمسون وطولها الِربكة، هذه يتخذ بأن الطبيب فأمره بدني، عىل يَديه أحد
ِحَلق يف حرير من زنانري يف فضة من ِسكًكا أركانها يف وجعل الزئبق، من ومألها عرًضا،
ويُلقى شدُّه، حينئٍذ فيُحَكم ينتفخ، حتى بالرِّيح يُحىش أََدم من فرًشا وعمل فضة، من
خمارويه وينزل الفضة، ِحَلق يف التي الحرير بالزنانري د ويُشَّ الزئبق، الربكة تلك عىل
عليه، دام ما الزئبق بحركة ويتحرك يرتَّج الفراش يزال فال الفراش، هذا عىل فينام
الزئبق. بنور القمر نور تآلف إذا عجيب؛ منظر املقمرة الليل يف الربكة لهذه يُرى وكان
أكرب ولكن هذه، لِربكته بالزئبق خمارويه منه أتى الذي املصدر تماًما نعرف ولسنا

الشجر.13 أنواع من بكثري أيًضا ته أمدَّ التي فارس بالد من به أتى أنه الظن
املبالغة، كل إلينا نقله الذي الوصف يف بالغ قد املقريزي أن يف نشك ال أننا ومع
أن واملعروف سيَّما ال إطالًقا، صحته يف نشك أن نستطيع ال فإننا إغراق؛ أيَّما فيه وأغرق
يملؤها.14 كان الذي الزئبق بقايا عىل خرابها بعد الربكة موضع يف يعثرون كانوا العامة
ورجال وحشمه األمري مقرَّ طويًال تبَق لم القطائع ضاحية فإن يشء من يكن ومهما
كبريًة مدينًة وأصبَحْت عمارتها، وزادت نطاقها، اتَّسع أن لبث ما بل فحسب، حكومته
والشوارع، والطواحني، واألفران، والحمامات، الجميلة املساجد فيها وأُنشئَْت زاهرة،

الُخطط. كتب وأصحاب املؤرِّخون لنا يصفه مما ذلك وغري والحوانيت،
َعَفت قد تكون تكاد آثارها فإن الطولوني، العرص يف الخاصة املدنية العمارة ا أمَّ
منزل أطالل إال اللهم وأصولها، قواعدها بعض عىل به لالستدالل يشء لنا يبَق ولم كلها،
يف العربية اآلثار دار بها قاَمْت التي والتنقيب الكشف أعمال أثناء عليه ُعِثر طولوني

السعود.15 ألبي املجاورة بالتالل ١٩٣٢ سنة صيف
زخارف وعليها باآلُجر، كبرية دار من جزء جدران عن اآلثار دار حفائر كشفت وقد
هذه أن اعتقادنا ويف الطولوني، الجامع ويف سامرَّا، يف امُلتَّبع النحو عىل الِجصِّ من

ص١٠٢. ،H. TERRASSE: L’art hispano-mauresque قارن: 12

ص١٠٢. ،LE STRANGE: ibid قارن: 13

SALMON: topographieو ص٧٥. ،LANE-POOLE: History of Egypt in theMiddle Ages راجع: 14
ص٨. ،du Caire

البيت. هذا أطالل يف عليها ُعثر التي ية الِجصِّ الزخارف من العربية اآلثار بدار املحفوظة النماذج انظر 15
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أسفلها من كلها الجدران وليست الجدران، من السفلية األجزاء تغطي كانت الزخارف
الُكتَّاب. بعض زعم كما ارتفاعها آخر إىل

سامرَّا زخارف وبني ية الِجصِّ الزخارف هذه بني ما فإن يشء من يكن ومهما
ألي تماًما مطابقة الطولوني البيت زخارف أن إىل نذهب ولسنا َجِيلٌّ، واضح قرابة من
يف ودرسها سامرَّا، يف HERZFELD هرتزفلد األستاذ وجدها التي الزخارف من زخرفة
،Der Wandschmuek der Bauten von Samarra und seine Ornamentik كتابه:
تسميتها عىل اصُطلح التي الزخارف أرسة من كلها أنها ينكر أن أحد يستطيع ال ولكن

سامرَّا. من األول الطراز زخارف
زخارفه تعلو حائٌط الطولونية الدار هذه جدران من ُكِشف ما أوَل كان وقد هذا
وعىل محراب، جدار كان أنه عىل يدل مما الشهادتان، ها نصُّ بارزة، كوفية كتابة ية الِجصِّ
صحة يف للشك مجاًال يدع ال الطولوني الجامع يف محراب وبني بينه الشبه فإن حال كل

الزخارف. سائر ذلك ويؤيد الطولوني، العرص إىل الدار نسبة ويف االستنتاج، هذا
بارزة، زخارف عليها الِجصِّ من قطع الطولوني البيت هذا أنقاض يف ُوجدت وقد
ستأتي الذي النطرون، بوادي الرسياني دير جدران من العلوية األجزاء يف بأخرى تُذكِّرنا
أو العراقية، التقاليد أيًضا فيه فتسود الطولوني البيت رسم ا أمَّ زخارفه.16 إىل اإلشارة
الخالفة، عاصمة سامرَّا يف سيَّما وال العراق، مهندسو اتخذها التي الساسانية باألحرى:
كثري عنهم أخذها والتي الزمالء!17 أحد كتب كما العباسيني الخلفاء متنزَّه وليست
عرضها، من أكرب طولها قاعة يف النظام هذا ص ويتلخَّ األخرى. اإلسالمية األقاليم من
ويُزين األوروبية.18 اللغات يف T شكل املجموع فيتخذ حجرتان، جانبَيها من ويكتنفها
يف املتَّبع النحو عىل الفخار، من أنابيب يف تجري مياه تغذيها فسقيَّة املكشوف الفناء

بهجت.19 بك عيل املرحوم الفسطاط مدينة أطالل يف كشفها التي البيوت أكثر

السادس. الجزء من بعدها وما ٧١ صحيفة ،der Islam مجلة: يف ،FLURY األستاذ مقال راجع 16

سطر٢٠. ص٩١٤، الهالل، مجلة من ١٩٣٣ سنة مايو عدد انظر 17
Nouvelle histoire universelle de l’art (publ. par يف G. MARÇAIS األستاذ: كتبه ما قارن 18

ص٣١١–٣١٣. ج٢، ،MARCEL AURERT)
جربييل. ألبري واملسيو بهجت، بك لعيل الفسطاط حفريات كتاب راجع 19
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وظهر الساسانية، األرسة عهد يف الُفرس عرفه ذكرنا، كما قديم النظام هذا أن عىل
العراق يف شيَّده والذي عهدها، يف تمت التي العظيمة األبنية آخر شريين20 قرص يف
نفسه النظام ظهر ثم و٦٢٨. ٥٩٠ سنتَي بني إيران إمرباطور برويز ِكرسى العجمي
وانتقل سامرَّا، قصور يف ثم الثامن، القرن يف العباسيون بناه الذي األُخيرض21 قرص يف

22.Sedrata الخوارج الرببر اتخذه حيث أفريقيا شمال إىل هذه ومن مرص، إىل منها
إىل تبادر أنه إىل نشري أن الطولوني البيت عىل الكالم نختم أن قبل بنا ويجدر
يستطيع ال ولكن اإلمارة، دار أنقاض كانت ربما األطالل هذه أن االكتشاف حني األذهان
وإن للحكم، بدار تليق ال صغرية البيت مساحة أن إىل نظًرا ذلك، بصحة يجزم أن أحد

واليسار. الجاه ذوي من صاحبه يكون أن ح يرجِّ ية ِجصِّ زخارف من فيه ما كان
نستطيع ما آثارها من يبَق لم فإنه الطولوني؛ العرص يف الحربية العمارة ا وأمَّ
القطائع تحصني يف خمارويه وابنه طولون بن أحمد اتبعها التي النُُّظم دراسة به
نعلم أننا بيد للقتال، ميدانًا تكون ألن ُمعرَّضة كانت التي املدن من وغريها والفسطاط
العراق من قاموا الذين الُجند ملقاومة مركًزا القطائع يجعل أن يُرد لم طولون ابن أن
إذا وحرمه، ملاله معقًال يجعله أن رأى حصنًا، الروضة جزيرة يف اتخذ بل إلخضاعه،

مرص. دخول يف وجنوده بغا بن موىس أفلح
طولون، ابن فيها يهجو التي قصائده إحدى يف ذلك إىل داود23 بن محمد أشار وقد

فقال:

ت��ع��ب ف��ي ��نَّ��اع وال��صُّ وال��ض��رب ب��ال��ع��س��ف ب��ه يُ��س��ت��ج��نُّ ح��ص��نً��ا ال��ج��زي��رة ب��ن��ى
وال��خ��ش��ب ل��ل��نُّ��ظَّ��ار ال��ق��ار س��وى ف��م��ا راك��دة ال��ن��ي��ل ف��وق م��راك��ب ل��ه
ال��ط��ل��ب ع��زة م��ن م��م��ن��وع��ًة ب��ال��ش��طِّ بُ��ن��يَ��ت م��ذ ال��ذُّل ل��ب��اس ع��ل��ي��ه��ا ي��رى
ل��ل��ه��رب24 ال��رَّوع غ��داَة ب��ن��اه��ا ل��ك��ن م��ح��ت��س��بً��ا ال��روم ل��غ��زو ب��ن��اه��ا ف��م��ا

ص٤٤-٤٥. ،G. L. BELL: Ukhaidir راجع: 20

ص٢٤٠. ،BELL: Amurath to Amurath و ص١٦٨، ،BELL: ibid انظر: 21
.٨٣ ،٨٢ ،٩ ص٨، ،G. MARÇAIS: Manuel راجع: 22

ص٢٧٠. ،ZAKY M. HASSAN: Les Tulunides راجع: 23

ص٢١٨-٢١٩. للكندي، والُقضاة الُوالة كتاب انظر: 24
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عن قليًال نتحدث أن قبل الطولونيني زخرفة عن الكالم إىل ننتقل أن نريد ولسنا
بمبلغ نحيط أن أردنا إذا الزم الحديث هذا مثل فإن العامة، للمنفعة شيَّدوها التي األبنية
بتشييد االهتمام ألن وذلك اإلسالم؛ يف امَلَلِكية األرسات من أرسة أي عهد يف العمارة تقدُّم
فنيًة تحفًة كان ما املذكورة األبنية من أن عن فضًال األمراء، بني ا عامٍّ يكن لم األبنية هذه

اإلعجاب.25 تستحق

طولون ابن قناطر

بعض تزال ال للمياه، قناطر القطائع من الرشقية الجنوبية الجهة يف طولون ابن شيَّد
وُكتَّاب املؤرِّخون جرى وقد القطائع. إىل عيونها يف يسري املاء وكان قائمة، عقودها
أن وغريهما واملقريزي القضاعي فزعم والنوادر، األساطري نسج يف ُسنَّتهم عىل الُخطط
وعسكره، َحَشمه بعض ومعه يوم ذات خرج طولون ابن أن القناطر: هذه بناء يف السبب
األقدام، مسجد اسمه: صغري مسجد فيه بموضع العطش ه َكدَّ وقد فمرَّ تقدَّمهم، ثم
فيه كوًزا له فأخرج نعم، فقال: ماء؟ أعندك خيَّاط، يا فقال: خيَّاط، املسجد يف وكان
ورشب طولون، بن أحمد م فتبسَّ كثريًا)، ترشب ال (يعني: تمدَّ وال ارشب وقال: ماء،
فقال: تمدَّ؟ ال وقلت: سقيتنا فتى، يا وقال: إياه ناوله ثم أكثره، رشب حتى فيه فمدَّ
فقال راوية، ثمن أجمع حتى جمعتي أخيط وإنما منقطع، هذا موضعنا هللا؛ أعزَّك نعم،
داره إىل وصل فلما طولون، بن أحمد فمىض نعم. فقال: معوز؟ ههنا عندكم واملاء له:
مع ِرسْ األمري: له وقال به، جاءوا ما فُرسعان األقدام. مسجد يف بخيَّاط جيئوني قال:
وابتدأ ُخذها. دينار ألف وهذه املاء، ويُجروا سقاية موضع عندك يخطُّوا حتى املهندسني
يجري ساعة ني برشِّ له: وقال دنانري، عرشة شهر كل يف الخياط عىل وأجرى اإلنفاق، يف
داًرا له واشرتى عليه، فخلع ا؛ ً مبرشِّ أتاه املاء جرى فلما العمل، يف فجدُّوا فيها، املاء
العني هذه فقال: ُخَليد، أبي عني من املاء يُجري بأن األمري عىل أُشري قد وكان يسكنها.
الرشق، إىل العني عن فعدل برئًا؛ استنبط أن أريد وإني خليد، أبي باسم إال أبًدا تُعرف ال
سالم.26 درب بُقرب الذي الحوض إىل املاء وأجرى القناطر، عليها وبنى برئه فاستنبط

ص٥١. ج١، ،G. MARÇAIS: Manuel قارن: 25

ص٤٥٧. ج٢، املقريزي: خطط 26
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واإلبداع املتانة من كانت وأنها كبريًا، مجهوًدا تطلَّب القناطر هذه بناء أن والظاهر
رثى التي قصيدته من أبيات ة عدَّ يف القاص سعيد إليها أشار أن غرابة وال كبري، بمكاٍن

قوله: األبيات هذه ومن الطولونية، الدولة بها

نَ��ِك��ر27 ب��م��س��ت��ف��ظ��ٍع ج��اءَْت ل��ق��د ل��ق��ي��ل ب��م��ث��ل��ه ج��اءت ال��ج��ن انَّ ل��و ب��ن��اء

هذه مثل إنشاء عىل عملت الشهرية املادرائيني أرسة أن أيًضا املقريزي وروى
تحقيقه. إىل يصلوا أن دون ذلك سبيل يف الكثرية األموال أفرادها وأنفق القناطر،

الطولوني، الجامع آُجر والحجم الشكل يف يماثل بآُجر مبنية طولون ابن وقناطر
متأخرة. إصالحات من فيها ُعمل مما بالرغم يظهر، كما أيًضا فستِّينيَّة عقودها ا وأمَّ

الذي النرصاني املهندس هو العيون هذه بناء طولون البن توىلَّ الذي أن واملعروف
اليوم يف رأى قد كان املهندس هذا أن املقريزي ويروي الجامع، املسجد ذلك بعد له شيَّد
إىل فبادر طوبات، وأربع جري قرصية إىل يحتاج موضًعا العيون هذه الفتتاح السابق
ثم يشء، كل فأعجبه القناطر، يفتتح طولون بن أحمد أقبل التايل اليوم ويف ذلك، عمل
لرطوبته، الجري يف الفرس يد غاَصْت أن وحدث الجري، قرصية فيه الذي املوضع إىل أقبل
عليه ما عنه فُشقَّ به فأمر مكروًها؛ له دبَّر املهندس أن هذا وظن طولون، بابن فكبا
حديث بلغه أن إىل بقي حيث املطبق إىل به وأمر سوط، خمسمائة ورضبه الثياب، من

القبلة. عموَدي إال ُعُمد بال له يبنيه أن األمري عىل وعرض الجامع،
األغلب بني أمراء أفريقية يف عمله بما تذكِّرنا طولون ابن شيَّدها التي القناطر وهذه

بها.28 املحيطة املرتفعات من القريوان مدينة إىل املاء تُحرض ومجاٍر عيون من

البيمارستان

تكلموا َمن أن كما يشء، منه إلينا يصل فلم طولون؛ ابن شيَّده الذي املستشفى ا أمَّ
األخرى القطعة ا أمَّ يكتفون فهم تخطيطه، أو لرسمه يتعرضوا لم املؤلفني من عنه

ص٢٥٥. للكندي، والُقضاة الُوالة وكتاب ص٤٥٨. ج٢، املقريزي: خطط 27

و٥٣. ص٥٢ ج١، ،G. MARÇAIS: Manuel راجع: 28
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وأن امللك، عبد بن الوليد الخليفة هو اإلسالم يف املرىض دور س أسَّ من أوَّل أن بإخبارنا
وقًفا يكون أن باملارستان هنا املقصود (وليس العسكر، يف مارستانًا شيَّد طولون ابن
عمل وأنه مملوك، وال جندي فيه يعالج أال رشط وأنه العقلية) باألمراض املصابني عىل
تُنَزع بالعليل جيء إذا أنه ورشط للنساء، واآلخر للرجال، أحدهما للمارستان، اَمني حمَّ
عالجه يف ويبدأ املستشفى، ثياب يُلبَس ثم املارستان، أمني عند وتُحَفظ ونفقته، ثيابه

وثيابه. ماله وأُعِطي باالنرصاف أُِمر ورغيًفا َفرُّوًجا أكل فإذا يربأ، حتى
وما املارستان خزائن د ويتفقَّ جمعة، يوم كل يف يركب نفسه طولون ابن وكان
ولكن بها، له فأمر انة، ُرمَّ يشتهي إنه مرة مجنون له فقال واملرىض، واألطباء فيها،
زيارة عن وأقلع به، يحتفظوا أن طولون ابن فأمرهم صدره؛ يف بها ورمى غاَفَله املجنون

املارستان.29
وقناطره الجامع مسجده عىل حبس طولون ابن أن املؤرخون روى وقد هذا
يف أهميته نعرف الذي الوقف30 نظام بْدء ذلك ولعلَّ األبنية، بعض دْخل ومارستانه
املال من يتوفر ما حسب انحطاطها أو فنونه ازدهار ويف لإلسالم، االجتماعية الحياة

عليها. لإلنفاق

دقماق، البن واالنتصار ص٢١٦. للكندي، والقضاة الُوالة وكتاب ص٤٠٥. ج٢، املقريزي، خطط راجع: 29

ص٣٢-٣٣. ،AHMAD ISSA BEY: Histoire des Bimaristans à l’époque islamiqueو ص٩٩. ج٤،
املعارف دائرة يف Wakf وقف ومادة ،A. SÉKALY: Le problème des wakfs en Egypte راجع: 30

مراجع. من كاتبها إليه يشري وما اإلسالمية
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الرابع الفصل

املباين زخرفة

ما أظهُر الطولوني الفن عىل سامرَّا يف ازدهر الذي والفن العراقية الصناعة تأثري إن
املنزل يف أو الجامع، املسجد يف إلينا وصلت التي الزخارف يف أي الناحية؛ هذه يف يكون

عليه. الكالم سبق الذي الطولوني
هرتزفلد األستاذ إليه ذهب الذي الرأي بصحة نُسلِّم أن الصعب من أنه والواقع
Genesis der   املشتى1 قرص عن مقاله يف عاًما وعرشين خمسة منذ HERZFELD
زخارف عدَّة درس أن بعد فإنه islamischen؛ Kunst und das Mschatta Problem
هو إنما نشأتها ومكان الزخارف هذه موطن أن رأى دقيًقا، تحليًال وحلَّلها طولونية
خصائصها، لها مجموعة من يتجزَّأ ال جزء رأيه يف الزخارف فهذه نفسه، املرصي الُقطر
هرتزفلد األستاذ واستشهد الخشب. عىل الحفر صناعة إىل راجع صناعتها يف واألصل
بالقسم الوقت ذلك يف محفوظة كانت التي املحفورة باألخشاب هذه نظريته صحة عىل
قبطية، كنائس وبعدَّة العربية، اآلثار بدار املوجودة وباألخشاب املرصي، باملتحف القبطي

اآلتية:2 عبارته عليه تدل مما النظرية، بهذه اإليمان كبري هرتزفلد الدكتور وكان
Es ist kein Zweifel, die Ornamentik der Ibn Tulun-Moschee und ihr

ganzer Formenkreis ist in Aegypten bodenständig. Sie ist die entwickelte
aber noch spezifisch aegyptische Arabeske.
من الهنديس العنرص يف قبطية أصول عن نكشف أن نستطيع أننا ننكر ولسنا
هو الزخارف هذه من األخرى العنارص مصدر بأن نقول ولكننا الطولونية، الزخارف

.١٩١٠ سنة األول، العدد der Islam مجلة 1

ص٤٨. ،HERZFELD: ibid انظر: 2



مرص يف اإلسالمي الفن

نفسه هرتزفلد الدكتور أن هذا قولنا صحة عىل دليل أكرب ولعل سامرَّا، يف العراقي الفن
له كان التي الزخارف وبني الطولونية الزخارف بني والعالقة الشبه يالحظ أن يُفته لم

املذكور.3 مقاله كتابة بعد سامرَّا يف كْشفها فخر DR. SARRE زرَّه الدكتور ولزميله
DR. فلوري الدكتور هو اإلسالمية، اآلثار علماء من آخر عامًلا هناك أن عىل
دقيقة، دراسة سامرَّا بزخارف وعالقتها الطولوني الجامع زخارف درس S. FLURY
كل تخالفها ُقل أو هرتزفلد، الدكتور إليه وصل ما عكس هي إليها وصل التي والنتيجة

السابق. مقاله هرتزفلد كتب حني بعد كشفت قد تكن لم سامرَّا فإن املخالفة،
العراقية الزخارف عن مأخوذة الطولونية الزخارف أن إىل يذهب فلوري واألستاذ
الطولوني الجامع يف ما كل بأن اإليمان كبري النظرية، بهذه التعلُّق شديد وهو سامرَّا، يف

املعتصم:4 مدينة مصدره زخارف من
In ornamentaler Hinsicht ist die Moschee Ibn Tulun durchaus von

Samarra abhängig.
،Flury فلوري نظرية إىل يطمئنون اإلسالمية اآلثار علماء أكثر أن من وبالرغم
من الطولونيون عرفه ما كل بأن نعتقد أال علينا فإن أبحاثه، إليه وصَلْت بما ويُصدِّقون
يعرض أن الشك يستطيع ال عنارص زخارفهم يف فإن العراق، عن نقلوه إنما زخارف
تكاد أخرى عنارص هناك أن عن فضًال والقبطية، الهللينيستية الفنون إىل لنسبتها
تربطها صغرية أو كبرية عالقة وجود من بالرغم الطولوني، العرص خصائص من تكون
زخارف من سامرَّا يف ُوِجد ما إليها م ُقسِّ التي الثالثة بالطُُّرز أو املذكورة، بالفنون

خشبية.5 أو ية ِجصِّ
الثالثة األقسام إىل سامرَّا زخارف تقسيم أن املناسبة هذه يف نذكر أن بنا وجدير
التاريخي، الرتتيب أو املنطقي، النظام يوافق يكن لم والثالث) والثاني، (األول، املعروفة
DR. KÜHNEL كونل الدكتور أصبح ثَمَّ ومن عهًدا، أقدمها هو مثًال الثالث الطراز فكان

.E. HERZFELD: Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und seine Ornamentik راجع: 3

وما ٤٢١ صحيفة يف ،S. FLURY: Samarra und die Ornamentik der Moschee Ibn Tulun راجع: 4

.der Islam مجلة: من الرابع بالعدد بعدها
FRANZ PASCHA: Die Baukunst desو بعدها. وما ص٢٣٢ ج١، ،MIGEON: MANUEL قارن: 5

.13 رقم واللوحة ص٥٧، ،OWEN JONES: Grammar of Ornamentو ص١٠. ،Islam
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قاعدة عىل آخر تقسيم عمل إىل يميلون برلني متاحف من اإلسالمي القسم يف ومساعدوه
الزخارف وأصبَحِت رابع، طراز وإضافة التاريخي، الرتتيب مراعاة مع القديم، التقسيم

أربعة: ُطُرز إىل تنقسم بعده

الحفر. عميقة نباتية زخارف وفيه قديًما): الثالث (الطراز A طراز •
االنتقال. طرز وهو قديًما): الثاني (الطراز B طراز •

تقليدية نباتية أو بسيطة هندسية زخارف وفيه قديًما): األول (الطراز C طراز •
انحناء. مع بَميْل وَحْفرها ا، جدٍّ

وتعقيًدا، غنًى أكثر هندسية زخارف وفيه قديًما): األول (الطراز D طراز •
انحناء.6 مع بَميْل وَحْفرها

التي املنقوشة الخشبية والَحَشوات األلواح استثنينا إذا فإننا يشء من يكن ومهما
من نعرفه ما ُجلَّ أن وجدنا النوافذ؛ أو األسقف أو األبواب تركيب يف تدخل كانت
قديمة، الِجصِّ عىل الحفر صناعة فإن غرَو وال ، الِجصِّ يف محفور الطولونية الزخارف
عهد يف وجودها أن عىل بعيًدا، شأًوا فيها فبلغوا املسلمون وورثها الُفرس،7 فيها برع
بنيويورك املرتوبوليتان متحف ويف برلني متحف يف محفوظ هو ما يؤيِّده الساسانيني
الذي املثال اعتبارها يمكننا ونباتيًة هندسيًة رسوًما تُمثِّل ، الِجصِّ يف بارزة نقوش من

.(1 رقم اللوحة (انظر سامرَّا يف العراقية الزخارف منه وبدأت عنه أُخذت
من بلغ سامرَّا يف واملدنية الدينية األبنية زخرفة يف الِجصِّ استعمال أن واملعروف
العاصمة هذه خواص من خاصًة يَّة الِجصِّ الزخارف بسببها أصبَحْت درجة الشيوع
الِجصِّ اختيارهم يف الطولونيني عىل تأثريها يظهر أن أيًضا غريبًا وليس العباسية،

وزخرفتها. أبنيتهم لتزيني

.5 ،4 ،3 ،2 رقم اللوحات انظر: 6
،DIMAND Handbookو بعدها. وما و٤٢٧ ص٣٩٥ ،KÜHNEL: Die Islamische Kunst راجع: 7

SARRE: Figürlieher und ornamentaler Wandschmuck Spätsassanidis-و بعدها. وما ص٨٢
cher Zeit (Berliner Museen, Berichte aus dem Preussischen Kunstsam-mlungen, Heft I,
H. SCHMIDT:و ص٣٧. ج١، ،CRESWELL: Early Muslim Architectureو بعدها. وما ص٢ ،1928)

.٢ ،١ رقم لوحة ،١٩٣٤ سنة Syria مجلة يف ،L’expédition de Ctésiphon en 1931-1932
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األشكال من عنارصها أكثر تستمد اإلسالمية، الزخارف كبقية الطولونية والزخارف
آخر،8 حينًا الطبيعة من تقرب التي أو حينًا، التقليدية النباتية الرسوم ومن الهندسية،

الظهور. فقليل الحية املخلوقات تصوير ا أمَّ
ولم ولحظاياه، لنفسه خمارويه اتخذها التي التماثيل املقريزي لنا وصف وقد

منها. يشء إلينا يصل
فسنعرض ذلك ومع الذِّْكر، يستحق دوًرا الطولونية الزخرفة يف تلعب فال الكتابة ا أمَّ

املنقوشة. األخشاب عن الكالم عند لها
العرص هذا يف ُعِرف ما أكثر تُمثِّل أنواًعا الزخارف من الطولوني املسجد يف ولعل

يَّة. ِجصِّ زخارف من
rosaces ُرسر تُزيِّنها األربعة جوانبه من بالصحن تُحيط التي البوائك فواجهات
ليس نوَعني عىل وهي عميًقا، حفًرا محفور وأغلبها ن، ُمثمَّ إطار منها لكل ، الِجصِّ من

اختالف. كبري بينهما
كبريتان: تان ُرسَّ منها بكل تحفُّ الدعائم أو األرُجل تعلو التي الصغرية والطاقات
مستديرة، إطارات ر َ الرسُّ هذه بأكثر وتحيط اليسار، عىل واألخرى اليمني، عىل واحدة
نرى وإنما واحد، نوع من ر َ الرسُّ هذه وليست مربَعني، داخل مرسومتان منها واثنتان
مستديرة وتارًة ُمدبَّبة، تكون تارًة وأوراقها بساطتها. من الرغم عىل كبريًا تنوًُّعا فيها
فهي نفسه، الطولوني العرص إىل ترجع تكن لم إن فإنها حال كل وعىل األطراف،9

العرص. هذا إىل يرجع أصل عن وإتقان بأمانة منقولة
والعراقية الهللنستية الفنون يف شائًعا كان ر َ الرسُّ هذه مثل رسم أن نجهل ولسنا
يرجع التي املشتى قرص جدران عىل البارزة الكبرية ر َ بالرسُّ يذكِّر وهو والساسانية،10
متاحف يف اإلسالمي بالقسم اآلن واملحفوظة اإلسالمي، العرص أوائل إىل أيًضا عهدها

برلني.11

GABRIEL-ROUSSEAU: L’Art كتاب: من األول والفصل .١٢–١٦ ،M. DIMAND: Handbook انظر: 8
.OWEN JONES: Grammar of Ornamentو .décoratif musulman
.١١ شكل ص٥٦، لعكوش، الطولوني الجامع ووصف تاريخ انظر: 9

LANE-POOLE: The Art of theو ص٢١١. ،HAUTECOEUR ET WIET: Les Mosquées قارن: 10

ص٨٩. ،Saracens
ج١. ،CRESWELL: Early Muslim Architecture من: ٧٨ رقم اللوحة إىل ٦٣ رقم اللوحة من انظر 11
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ستِّينِيَّة عقودها األربعة، املسجد جدران حول تدور أخرى طاقات من صف وهناك
من شبابيك الطاقات هذه عىل وُمركٌَّب نفسه، البناء يف ُمتََّخذة قصرية ُعُمد عىل مرفوعة
يرجع ية الِجصِّ الشبابيك هذه أغلب أن الظن وأكرب هندسية، أشكال عىل ُمخرَّمة الِجصِّ
الجني، الدين حسام اململوكي السلطان الطولوني الجامع يف بها قام التي العمارة بعد إىل
من هذا يؤيِّد ما إىل النظر HERZ PACHA باشا هرتز لفَت وقد عرش. الثالث القرن يف

قالوون. مدفن وزخرفة الشبابيك، هذه زخرفة بني شبه
زخرفة طاقات أربع كشف إىل َق ُوفِّ CRESWELL كريزول األستاذ أن والظاهر
ومن العقود، بواطن زخرفة يف مثلها نرى متشابكة، دوائر القديمة ية الِجصِّ شبابيكها

الطولوني.12 العرص إىل ترجع أنها األستاذ اعتقد ثَمَّ
تيجان فوق ببعض بعضها ويتصل بفتحاتها، تحيط زخارف األقواس واجهات ويف
نباتية بزخارف يُحيط نباتي فرع قوامه طراًزا فتكوِّن الدعائم، بأركان تحفُّ التي الُعُمد
شجر ورقة النازل والفرع الصاعد الفرع وبني أخرى، تارًة وتحتها تارًة فوقها مارٍّا
أسفل. من عنب وعنقود أعىل، من عنب بورقة ينتهيان لولبيَّان، خطَّان أسفلها من يخرج
عند إذن تبدأ ال فهي دائًما، السفَىل الجهة من منشؤها يكون الشجر ورقة أن وامُلالحظ
من يكن ومهما السفىل.13 الجهة يف التقاؤهما يكون حني إال النباتيَّني الفرَعني ملتقى
يف الزخارف من نعرفه بما تُذكِّرنا fries الطراز هذا يف الزخرفية الصناعة فإن يشء
املستديرة والثقوب ،S حرف شكل عىل اللولبيَّة والخطوط وورقه، العنب فعنقود سامرَّا؛

بسامرَّا. العراقية الزخارف يف لنا معروف هذا كل الشجر، أوراق زوايا يف
مرسومة folioles شجر ُوريقات شبه قوامه السقف تحت يدور الذي والطراز
بحزوز مبنية الُوريقات هذه وأقطار كاملة، غري دوائر أسفل من وتربطها بخطَّني،
، الِجصِّ يف عميًقا حزٍّا محزوزة نقطة الكاملة غري الدوائر هذه من كل مركز ويف عمودية،

The Art of Egyptو .9 رقم واللوحة و٥٩، ص٥٨ لعكوش، الطولوني الجامع ووصف تاريخ راجع: 12

ص٢٦٥-٢٦٦. ،through the Ages
يف العلوي الزخرفة رشيط وبني الزخارف، هذه بني املوجود الشبه إىل FLURY فلوري األستاذ أشار 13
الشبيهي. يحيى رضيح يف موجوًدا كان الذي الِجيصِّ املحراب من العربية اآلثار بدار املحفوظ النموذج
S. FLURY: Ein Stuck mihrab des IV. (X) Jahrhunderts, Beitäge zur Kunst des Islam, قارن:
Festschrift Sarre zur Vollendung seines 60 Lebensjahres, Herausgegeben von E. KÜHNEL

بعدها. وما ص١٠٧ ،(Jahrbuch der asistschen Kunst, 1925)
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اآلثار دار ويف ُوريقتنَي. كل تَي قمَّ بني العليا الحافة يف محزوزتان نقطتان يوجد كما
يف العراقية البيوت زخارف يف أيًضا نجده الذي الطراز هذا من محفوظة قطعة العربية

سامرَّا.
العصور منذ مرص يف موجودة الطراز هذا زخرفة أن هرتزفلد الدكتور ويؤكد
بأن القول إىل االطمئنان من مانًعا ذلك أن نرى ولسنا قط، تربحها لم وأنها القديمة،

العراق. فنون عن نقلوه فيما أخذوها الطولونيني
ازدهر ا عمَّ مأخوذ الطولوني الفن بأن القول يف يلِحُّ كان هرتزفلد الدكتور أن والواقع
الذي مقاله يف هذا إلحاحه وكان والفرعوني، القبطي العَرصين يف الفنون من مرص يف
فإنه يشء من يكن ومهما سامرَّا. أطالل يكشف أن له يُتاح أن قبل كتبه والذي إليه، أرشنا
أن يف شك ال إذ قبطية؛ أو قديمة عنارص الطولونية الزخرفة يف ترى أن الغريب من ليس
زخرفتهم: أصول من كثريًا القبط عنه نقل الذي املصدر هي والبيزنطية القديمة الفنون
ذلك،14 وغري ،entrelacs امُلشبَّكة الهندسية والخطوط اللولبيَّة، والخطوط الكرم، كورق
زخارف يف واضحة آثارها نجد حيث اإلسالمية؛ الزخارف إىل الفنون هذه بَْت ترسَّ بينما

سامرَّا.15 أبنية يف ثم عمرا، وقرص املشتى، وقرص الصخرة، وقبة األقىص، املسجد
النيل وادي عرفها قديمة زخرفة فقوامه املسجد بطاقات يحيط الذي الطراز ا أمَّ
ُمكوَّنة وهي واملماليك، الفاطميني عرص يف فيه معروفًة وظلت الفرعوني، العرص منذ
ويف أسفلها، من مستديران قسمان ولها أعالها، من ُمدبَّبة شجر ُوريقات شبه من أيًضا
األواني عىل تظهر حيث اليونان؛ يف معروفًة الزخرفة هذه كانت وقد عمودي. َحزٌّ وسطها
سامرَّا يف ثم البيزنطي، الفن يف ذلك بعد وظهرت صناعتها، يف بالرشق املتأثرة الخزفية

الطولونية.16 الزخارف يف منها الطبيعة إىل أقرب فيها كانت حيث

SOMERSو ،DUTHUIT: La Sculpture Copteو ،STRZYGOWSKI: Koptische Kunst راجع: 14

KENDRICK: Catalogue of Textiles fromو ،CLARKE: Christian Antiquities in the Nile Valley
ودليل ،O. VON FALKE: Kunstgechichte der Seidenwebereiو ،Burying Grounds in Egypt

ص٣٤-٣٥. ج١، باشا، سميكة ملرقص القبطي املتحف
H. TERRASSE: L’art hispano-و ص٢١١. ،HAUTECOEUR ET WIET: Les Mosquées راجع: 15

GABRIEL-ROUSSEAU:و ص٢٨٦–٢٨٨. ج١، ،G. MARÇAIS: Manuelو ص٢٠–٢٣. ،mauresque
CRES-و ص١٧٦-١٧٧. ،BRIGGS: Muh. Architectureو ص١٣–٢٢. ،L’art décoratif musulman

.WELL: Early Muslim Architecture
ص٢١٣. ،HAUTECOEUR ET WIET: Mosquées راجع: 16
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الطولونية الزخارف تحليله من فلوري األستاذ استنتج فقد يشء من يكن ومهما
ظهرت التي الزخرفية الطُُّرز جميع ازدهار الطولوني العرص يف رأت مرص أن والعراقية:

الطولوني. الجامع هو واحد بناء يف كلها اجتمَعْت والتي سامرَّا، يف
أخرى، أماكن يف لدينا معروفة سامرَّا يف ظهَرْت التي النباتية الزخارف هذه أن عىل
نايني جامع يف الجديد) التقسيم يف A (طراز الثالث الطراز زخارف مثًال نجد فنحن
املعروف القبطي الدير يف أيًضا نجدها ثم إيران،17 بالد رشقيِّ يف يزد مدينة من بالقرب
الثالثة املراكز هذه بني ما لرؤية وسيلة خري ولعل النطرون. وادي يف الرسياني بدير
عنارص أهم فلوري األستاذ فيها جمع التي الصورة يف اإلمعان هي كبرية قرابة من

زخرفتها.18
أكرب ولكن نايني، جامع يرجع عرص أي إىل تماًما نعرف أن االستطاعة يف وليس
الرسياني؛ دير يف ية الِجصِّ الزخارف ا أمَّ امليالدي، العارش القرن أوائل إىل يرجع أنه الظن

طولون. ابن عرص عن متأخرة أنها شك فال
أن بعد الدير هذا بزخرفة قاموا قد وطنيون ال ُعمَّ يكون أن االحتمال بعيد وليس
من اًال ُعمَّ أن أيًضا نعرف ولكننا الطولوني،19 العرص يف بعيًدا شأًوا الِجصِّ صناعة بلَغْت
تيجان ا أمَّ سنني.20 بخمس طولون ابن وفاة بعد املذكور الدير يف اشتغلوا قد نَُصيْبني
تحدثنا حني إليها اإلشارة سبَقِت فقد الطولوني العرص من إلينا وصلت التي األعمدة
زخرفها يف ترى الكورنثية، التيجان من مشتقة أنها وذكرنا الجامع، املسجد تيجان عن

اليهود. شوك ى: امُلسمَّ النبات ورقة
لم العامة األبنية واتخاذ املساجد، بناء يف بدأوا حني املسلمني أن خفيٍّا وليس
ما القديمة واملعابد الكنائس من يستمدُّون فكانوا التيجان؛ يف خاص طراز لديهم يكن

القديمة. التيجان ذات األعمدة من إليه يحتاجون

.VIOLLET ET FLURY: Un monument des premiers siecles de l’Hégire (Syria 1921) راجع: 17

و٣٩. ص١٠ ،A. U. Pope: An Introduction to Persian Artو
و٦، ٤ عدَدي: ،der Islam مجلة: يف ،FLURY: Die Gipsornamente des Der es Surjani راجع: 18

.٣٠٨ صحيفة سيَّما وال
ص١٢٤. ،BUTLER: Islamic Potteryو ص٨٦. ،FLURY: ibid انظر: 19

ص٢١٠. ،HAUTECOEUR ET WIET: Les Mosquées انظر: 20
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تقوم التي وتلك ع، التنوُّ من يشء فيها الطولوني الجامع تيجان فإن حال كل وعىل
سامرَّا.21 يف ُوجدت بتيجان كبري شبه فيها الصغرية العقود عليها

أثر فيه يظهر ال خاص طابع له جانبًا الطولونية الزخارف يف أن نذكر أن بقي
األقواس؛ بواطن زخارف هي تلك الطولوني: الفن فروع سائر يف ظهوره العراقي الفن
أصاب جميلة زخارف عليها الِجصِّ من بطبقة كلها مغطَّاة البواطن هذه كانت فقد
منها جزء كان وقد البياض، من طبقات األعنُي عن تحجبه بعضها وبقي التَّلف، أكثرها
اللوحات من نرى كما املايض، القرن أواخر يف كتبهم املؤلفني بعض كتب حني ظاهًرا

23.PRISSE D’AVENNES دافن وبريس 22COSTES كوست كتابَي يف املوجودة
متداخلة خطوط من — وموضوعاتها قديمة، النقوش هذه يف الزخرفية والصناعة
الفن يف معروفة كلها — منكرسة وخطوط وأرشطة، وآللئ لولبية، وخطوط (إنرتالك)

العراق.24 وفنون القبطي الفن إىل بَْت ترسَّ ومنه البيزنطي،
الزخارف هذه WIET فييت واألستاذ ،HAUTECOEUR هوتكري األستاذ حلَّل وقد

عنها. كتباه ما إىل القارئ نُحيل أن إال معه نستطيع ال دقيًقا تحليًال
ن تتكوَّ واحدة كل يف ولكنها األخرى، عن طاقة كل يف تختلف النقوش وهذه
والخطوط ة، املتماسَّ الدوائر فهناك له، حدَّ ال تكراًرا متكرِّر واحد زخريف موضوع من
املوضوعات هذه وأكثر بعض، يف بعضها املتداخل األضالع ومتساويات املتشابكة،
تعقيًدا، تزداد الطولوني الفن يف تبدأ ولكنها بسامرَّا، العراقي الفن يف معروفة الزخرفية
الزخارف يف نرى فإننا يشء من يكن ومهما الفراغ. من يمكن ما أقل بينها تاركًة
املوضوعات جعل أوالهما: املسلمني، الفنانني عىل عزيزتنَي ظلَّتا طريقتنَي الطولونية
املختلفة الزخرفية املوضوعات وضع وثانيهما: ببعض، بعضها تتداخل املتماثلة الزخرفية

لجنب.25 جنبًا

ص٢١٥. ،HAUTECOEUR ET WIET: ibid راجع: 21

السادسة. إىل الرابعة اللوحة من ،COSTES: Architecture Arabe انظر: 22
و٣. ١ لوحتَي ،PRISSE D’AVENNES: L’Art Arabe انظر: 23

M. PÉZARD: La céramique archaiqueو ص٥٩. ،RICHMOND: Moslem Architecture قارن: 24

ص١٦. ،de L’Islam
H. TERRASSE: L’art hispano-و ص٢١١. ،HAUTECOEUR ET WIET: Les Mosquées قارن: 25

J. COLLIN:و ص٥-٦. ،ARNOLD & GROHMANN, A.: The Islamic bookو ص٣٤. ،mauresque
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إىل اإلسالمية املعارف بدائرة األرابسك عن مقاله26 يف هرتزفلد األستاذ أشار وقد
وحدها تكفي الشجر ورقة أن النباتية النقوش يف نشاهد أننا والحظ الطولونية، الزخارف
ُوريقة من تنشأ كأنها ُوريقة كل فتظهر تماًما تختفي تكاد السيقان وأن الزخرفة، لتكوين
األرضية من يظهر يكاد فال كله، ُمغطٍّى يكون الزخارف عليه الذي السطح وأن أخرى،
.horror vacui الزخرفة يف الفراغ كراهية من اإلسالمي الفن به يمتاز ما وهذا يشء،
La feuille y suffit Presque à elle seule à la décoration. La tige dis-

paraît à peu près complètement, de sorte que chaque feuille naît d’une
autre feuille. La surface à orner se trouve totalement recouverte et on ne
peut plus rien apercevoir du fond. C’est “I’horror vacui” dans la décoration.
Il s’ensuit que le dession des ornaments positives ne peut être discerné que
par quelques lignes négatifs, de préférence spiralées, qui séparent les élé-
ments de chaque feuille. Ce que I’ouvrier dessine, taille, peint, c’est plutôt
le fond que I’ornement lui-même.
طولونيًة زخارف هناك أن إال ية، الِجصِّ الزخارف عن الكالم من انتهينا هنا وإىل
عن نتحدث أن أيًضا لنا يُتاح وسوف عليها، الكالم يأتي سوف الخشب، عىل محفورًة

الطولونية. الزخارف يف الكتابة لعبَته الذي الصغري الدور

GABRIEL-ROUS-و ،BOURGOIN: Le Trait des entrelacesو ،La décoration polygonale arabe
ص١٣–٢١. ،SEAU: L’art décoratif musulmane
ص٣٦٩. ج١، ،Eneyelopédie de l’Islam انظر: 26
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الفرعية الفنون





متهيد

العرب، بالد من الروحية مسحته أخذ اإلسالمي الفن إن :A. H. CHRISTER كريستي قال
عظيمة.1 حيويًة قوًة الفن كان حيث أخرى؛ بالد يف تكوَّنَْت املادية أنسجته بينما

Islamic art derived ito spiritual complexion from Arabia, but its mate-
rial texture was fashioned elsewhere, in lands where art was a vital force.
يكاد الذي الفن هذا خصائص العبارة هذه من أحسن يف ص نلخِّ أن ممكنًا وليس

والبيزنطية. الساسانية الفنون ورث أن بعد دوليٍّا يكون
لهم تكن ولم البدو، من قبائل كانوا اإلسالم وصدر الجاهلية عرب أن والواقع
الشمال يف وبالحرية الجنوب، يف باليمن ازدهَرْت قد تكن وإن الذِّْكر، تستحق فنية تقاليد
بعض عندها كان واألدب للعلم مراكز ؛ الغربيِّ الشمال يف الغساسنة وبإقليم ، الرشقيِّ
الِقلَّة من الفنية التقاليد هذه من إلينا وصل وما عنها، نعرفه ما فإن الفنية، التقاليد

صحيحة.2 فكرًة املذكورة الحضارة مراكز يف الفن عن ن نُكوِّ أن نستطيع ال بحيث

ص١٠٨. ،The Legacy of Islam انظر: 1
RATHJENS UNDWISEMANN: Sudarabien Reise, Band II, Vorislamische Alitertumer, قارن: 2
مجلة: يف SCHLOBIES: Hellenistisch-römisch Denkmaler in Südarabien و .Hamburg 1932
،GULDI: L’arabic anté-islamiqueو ص٢٤٢-٢٤٣. ،١٩ العدد ،Forschungen und Fortschritte
للدكتور محمد، حياة كتاب: يف واقرأ ج١، ،CRESWELL: Early Muslim Architecture من: األول والفصل
يف القبطي والنجار الرومي النجار واشرتاك الكعبة، بناء إعادة حكاية (ص٨٦-٨٧)، هيكل حسني محمد

ذلك.
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فنية؛ تقاليد أي لهم تكن لم العرب بأن االعتقاد يف نبالغ أال بنا جدير ولكن
فارغي يأتوا لم العرب أن DIEZ وديتز ،GLÜEK جلوك األستاذان يقول كما فالحقيقة

األيدي.3
Und doch waren die Araber micht ganz mit leeren Händen gekommen.

وأول ره، تطوُّ ويف اإلسالمي الفن خلق يف اشرتَكْت عديدة بالًدا فإن ذلك من وبالرغم
يف هؤالء فإن العرب؛ فتحها التي البالد يف الفنية باملنتجات عالقات له الفن هذا منتجات
البالد يف والوطنيني والفنانني نَّاع الصُّ عىل االعتماد كل اعتمدوا الهجرة بعد األوىل القرون
إىل ذلك قبل أدَّى الذي واملحكومني الُحكَّام بني التعاُون أن والغريب لهم. خضَعْت التي
مستقبل ذي فن لنشأة املرة هذه الطريق د مهَّ واضمحالله؛ الهللنستي الفن انحطاط

طويلة. وحياة باهر
تقاليد من فيه بما مزدهًرا القبطي الفن كان فقد العرب فتحها حني مرص يف ا أمَّ
عىل النيل وادي يف وتطوَّر اإلسالمي الفن فنما وفارسية،4 وآشورية وفرعونية بيزنطية
بني التعاُون هذا واستمر الوطنيني، ال الُعمَّ وباشرتاك القديمة، التقاليد من األرض هذه
ومعه طولون ابن قدوم أهميته من يقلِّل ولم قرون، ثالثة نحو واملحكومني الفاتحني
خاصة نواٍح يف إال جليٍّا يظهر لم هؤالء أثر فإن العراقيني، والفنانني نَّاع الصُّ من فريق
مهارتهم األقباط فيه أظهر الذي امليداَن النسُج بقي بينما املباني، وزخرفة كالعمارة

الفنية.
إال األقباط معونة عن االستغناء يستطيعوا لم مرص يف العرب أن القول وخالصة
طويلًة مدًة العرب تتلمذ أن وبعد مرص، اإلسالم عمَّ حني الهجري، الرابع القرن حوايل

املهنة. وأصول الصناعة أرسار فيها عنهم وا تلقَّ الوطنيني، نَّاع الصُّ مدرسة يف

Handbuck der وراجع: بعدها. وما ص١٤ ،GLÜCK UND DIEZ: Die Kunst des Islam انظر: 3
.Altarabischen Alterumskunde (Herausgegeben von Dr. DITLEF NIELSEN)

ص٢٥–٣٢. ،BUTLER: Islamic Pottery راجع: 4
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املنسوجات1

القبطي العرص يف َمْت تقدَّ ثم الفراعنة،2 عهد يف بمرص زاهرة النسج صناعة كانت
ا أمَّ والساسانية.3 البيزنطية املؤثرات من بتياَرين نفسه الوقت يف متأثرًة كبريًا ًما تقدُّ
غري منتظًما ًرا تطوُّ وزخرفتها املنسوجات صناعة يف نالحظ فإننا اإلسالمي العرص يف
الفن يف كانت التي والحيوانية اآلدمية الرسوم عن فشيئًا شيئًا االستغناء يف فبدئ فجائي،
صناعة يف هاًما دوًرا تلعُب الكتابة وبدأت الهندسية، الزخارف إىل امليل وقوَي القبطي،

املنسوجات.

سنة يونيه ١٧ بتاريخ الرسالة، مجلة من ١٠٢ العدد يف املرصية اإلسالمية املنسوجات عن مقالنا راجع 1

.١٩٣٥

HALL: A GEN-و و١٢٥. و١٨٠ ص٩ ،G. JÉQUIER: Histoire de la civilization égyptienne راجع: 2

ص١٤٩-١٥٠، ،ERAL Introductory Guide to the Egyptian Collections in the British Museum
.١٩٣٠ سنة طبعة من

G. MIGEON:و بعدها. وما ص١١٧ ج١، باشا، سميكة ملرقص القبطي املتحف دليل راجع: 3

A. F. KENDRICK: Catalogue of Textiles from Bury-و بعدها، وما ص٧ ،Les arts du Tissu
OTTO VON FALKE: Kunstgechichteو .ing Grounds in Egypt (Vietoria & Albert Museum)
.VOLBACH AND KÜHNEL: Late antique, Coptic and Islamic Textilesو .der Seidenweberei
W. F.و .ANON: Etoffes et tapisseries coptesو .D. M. GERSPACH: Les tapisseries coptesو

إلخ. ،VOLBACH: Spätantike und frühmittelalterliche Stoffe
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يأتي وسوف حكومية، رقابة عليها أهلية صناعة مرص يف للنسج كان أنه واملعروف
طراز، ى: تُسمَّ حكومية مصانع ذلك فوق هناك كانت ولكن الصناعة، هذه عىل الكالم
والظاهر مصنوعاتها، من إلينا وصلت التي القطع تؤيِّده العبايس العرص منذ ووجودها
يشتغل ال وكان الخاصة، طراز األول: الحكومية؛ املصانع هذه من نوعان هناك كان أنه
مال بيت أيًضا يتبع وكان العامة، طراز والثاني: وخاصته. بالطه ورجال للخليفة إال

الشعب. وأفراد الخليفة بالط لحساب يشتغل كان ولكنه الحكومة،
امُلدبَّج وعمل التطريز بمعنى و«تراز»: «ترازيدن» الفارسية: من مشتق طراز ولفظ
الحاشية، ورجال السلطان أو األمري، أو الخليفة، مالبس عىل يدل أصبح ثم ،broderie
هذا مدلول واتسع الكتابة، من أرشطة وعليها التطريز، من يشء فيها كان إذا سيَّما ال
فيه تُصنَع الذي واملكان املصنع عىل بالداللة والفارسية العربية يف انتهى حتى اللفظ

رشحها. مجال هنا ليس أخرى أشياء يف استُعِمل كما املنسوجات، هذه مثل
نظام بدأ أين وال النسج، صناعة الحكومات احتكار نشأ أين تماًما نعرف ولسنا
األصل، إيراني يظنه العلماء فبعض اإلسالمية، الفنون يف نعرفه الذي النحو عىل الطراز

بيزنطة.4 يف نشأ بأنه ثالث فريق ويجزم آشوريٍّا، بابليٍّا اآلخرون ويظنه
لصناعة االحتكار هذا ما حدٍّ إىل الفرعونية مرص عرفت فقد يشء من يكن ومهما
مشهورة املصانع هذه منتجات كانت وقد معبد، بكل ُملحق مصنع هناك كان إذ النسج؛
عىل يستولون الفراعنة كان وافرة، أرباًحا املعابد عىل تَِدرُّ وكانت كله، األدنى الرشق يف

يتبقى.5 بما الكهنة ويحتفظ منها، جزء
يف نجده نكاد إننا إذ مرص؛ عىل وقًفا يبَق لم الطراز نظام فإن حال كل وعىل
وجزيرة وإسبانيا، الصغرى، وآسيا وإيران، والعراق، كسورية، اإلسالمية: األقاليم كل

صقلِّية.

جمة معلومات ففيها اإلسالمية، املعارف دائرة يف GROHMANN األستاذ كتبها التي «طراز» مادة راجع 4

الُوسطى. العصور يف اإلسالمي النسج صناعة عن
،H. KEES: Kulturgeschichte des Alten Orient, Erster Abschnitt (München 1933) راجع: 5

و٢٥٥-٢٥٦. ص٧٢–٧٤،
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ولسنا الدولة، رجال وكبار للخليفة املنسوجات بعمل يشتغل الخاصة طراز وكان
حاشيتهم رجال عىل الخلع يف امللوك يتخذها كان التي القديمة الرشقية العادة نجهل
واألمراء الخلفاء فكان اإلسالمية، الدول يف العادة هذه نََمْت وقد الرعيَّة، أفراد من وغريهم

الرشف. ُحَلل من عليهم يخلعونه بما الرعية أفراد عن رضاهم يُظهرون
إىل السنوية الكسوة إرسال يف يتباَرون واألمراء الخلفاء كان فقد ذلك عن وفضًال

بمرص. الخاصة طراز يف عادًة تُصنَّع كانت التي النفيسة املنسوجات من الكعبة
األقمشة هذه عىل أسمائهم بكتابة واألمراء الخلفاء عني أن إذن غريبًا فليس
املتعددة الخطوط أو الفضة أو الذهب من بلُْحَمة النسيج عىل الكتابة كانت وقد النفيسة،
ُعمَلْت الذي األمري بيان امللكية األقمشة عىل الكتابات هذه من الغرض وكان األلوان،
إحدى تويلِّ عىل عالمة أو األمري، لرضاء إظهاًرا عليه؛ ُخلَعْت الذي الشخص أو باسمه،

الدولة. يف الكربى الوظائف
عبارات وبعض وألقابه، الخليفة، اسم تشمل الطراز عىل الكتابات كانت وقد
وصاحب الوزير، واسم الطراز، فيها التي املدينة اسم فيها يُذَكر كان ما وكثريًا األدعية،

الطراز. وناظر الخراج،
يف ُوجدت النسيج من قطعة العربية اآلثار بدار النفيسة األقمشة مجموعة ويف

اآلتية: الكتابة وعليها األمني، الخليفة باسم: الفسطاط

بقاءه، هللا أطال املؤمنني، أمري محمد األمني هللا لعبد هللا، من بركة هللا، بسم
أمري موىل الربيع، بن الفضل يد عىل بمرص، العامة طراز يف بصنعته أمر ا ممَّ

.(22 رقم اللوحة (انظر املؤمنني

من قطعة العربية اآلثار دار ففي الثامن، القرن يف املنسوجات عىل الكتابة وتظهر
من رشيط وعليها القبطية، األقمشة كثريًا تشبه (21 رقم اللوحة (انظر األبيض الكتَّان
البسيط الكويف بالخط القطعة هذه عىل ومنسوج تقليدية، طيور فيها جامات به زخارف
من رجب شهر يف ُعمَلْت موىس، بن لسمويل العمامة «هذه ه: نَصُّ األحمر بالحرير سطر
قطعًة وألربت فيكتوريا متحف يف أن كما وثمانني». ثماٍن سنة من املحمدية، الشهور
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مرص يف اإلسالمي الفن

خلفاء آخر محمد، بن مروان هنا: املقصود أن اعتقادنا ويف املو…» أمري «مرون عليها:
أمية.6 بني

العباسيني الخلفاء بأسماء النسيج قطع من عدًدا العربية اآلثار دار مجموعة وتشمل
الخليفة بالط إىل مرص ترسلها كانت التي الجزية أن واملعروف الطولونيني، واألمراء
أرسلها والتي املعتمد، الخليفة إىل طولون بن أحمد أرسلها التي الهدايا ثم العبايس،
الثمينة األقمشة من كثري يشء فيها كان املعتضد الخليفة إىل بعده من خمارويه
سنة تاريخها املعتمد، الخليفة باسم واحدة القطع هذه ومن النفيسة.7 واملنسوجات
األملانية البعثة وجدتها أيًضا، املعتمد باسم أخرى قطعة بَه الشَّ كل وتشبه ٢٨٧ه/٨٩١م،

برلني.8 متاحف من اإلسالمي بالقسم اآلن محفوظة وهي سامرَّا، يف
قطع من األثرية واملجموعات املتاحف يف نعرفه ما فييت األستاذ أحىص وقد
هارون باسم واحدًة هناك أن فوجد العباسيني، الخلفاء أسماء عليها التي املنسوجات
باسم واثنتنَي الواثق، باسم وواحدًة املأمون، باسم واثنتنَي األمني، باسم وواحدًة الرشيد،
املعتمد، باسم قطعًة عرشة وتسع املهتدي، باسم وواحدًة املستعني، باسم واثنتنَي املتوكل،

إلخ.9 … للمكتفي عرشة وخمس للمعتضد، وعرشين وإحدى
الطولوني واألمري باهلل، املكتفي الخليفة باسم قطعة العربية اآلثار دار ويف
الدولة لسقوط السابقة السنة وهي ٢٩١ه/٩٠٤م، سنة تاريخها خمارويه، بن هارون
والثانية 10،TANO تانو مجموعة يف األوىل عينها: السنة من قطعتان وهناك الطولونية،

11.TRIFON KALAMKRIYAN كلمكريان تريفون مجموعة يف

،A. F. KENDRICK: Catalogue of Muhammadan Textiles of the Medieval Period انظر: 6

ص٣٥-٣٤.
ZAKY M. HASSAN: Lesو ص١٦٤. ج٧، األثري: وابن ص٢١٣٣. ج٣، الطربي: تاريخ انظر: 7

ص١١٨. ،Tulunides
SARRE: Die Ausstellung der Ergebnisse der Ausgrabungen von Samarra in Kaiser انظر: 8
،١٩٢٥ سنة ،Berliner Museen برلني متاحف مجلة من ويونيو مايو عدد يف ،Friedrich Museum

ص٦٠.
ص٤-٥. ،G. WIET: L’éxposition persane de 1931 راجع: 9

٨٤٨أ. رقم ج٣، ،Répertoire chronologique d’épigraphie arabe انظر: 10
٨٤٨ب. رقم ،ibid انظر: 11
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عليها وكانت الحكومي، الطراز مع جنب إىل جنبًا تسري فكانت األهلية الصناعة ا أمَّ
تُعيِّنهم والتُّجار الرسمي، بالخاتم تُختَم األقمشة وكانت فادحة، ورضائب شديدة، رقابة

رسمية. سجالت يف يبيعونه ما تقييد عليهم وكان الحكومة،
منهم كل ويتناول حكوميون، عمال به يقوم وشحنها وربطها األقمشة حزم وكان

معينة.12 رضيبًة
األحيان أكثر يف كانت مرص يف النسج لصناعة الرئيسية املراكز أن لوحظ وقد

األقباط. السكان فيها يكثُر التي الجهات
الزخرفية املوضوعات من بكثري اإلسالمي العرص يف احتفظوا القبط النساجني أن عىل
والحيوانات ة، املتماسَّ الدوائر مثل بيزنطة، طريق عن إليهم وصَلْت التي الساسانية
املقدَّسة. اإليرانية الحياة شجرة وبينهما لآلخر، ظهره منها كل يويل التي أو املتقابلة،

والعرص البحت القبطي العرص بني انتقال مرحلة بمرص النسج صناعة يف وكانت
فيها الشكل بَيِْضية وجامات متقابلة، طيور من زخارف فيها ترى البحت، اإلسالمي

طيور.13 أو صغرية حيوانات
تسود تزال ال والقبطية القديمة الزخرفية التقاليد كانت الطولوني العرص ويف
عراقية أو طولونية زخارف عليها النسيج من قطع بعض هناك أن عىل النسج، صناعة
عند سندرسه الذي أو املباني، زخرفة عن الكالم يف درسناه الذي النحو عىل ظاهرة،
ومنسوج سميك أغلبها عديدة قطع العربية اآلثار دار ويف الخشب، عىل الحفر دراسة

املسحة.14 طولونية رسوم فيه
بالقسم محفوظتنَي طولونيَّتنَي قطعتنَي عن KÜHNEL كونل الدكتور كتب وقد
سامرَّا زخارف من األول الطراز نوع من زخرفة األوىل يف برلني، متاحف من اإلسالمي
حفريات يف ُكشف الذي الطولوني املنزل يف ية الِجصِّ بالزخارف وتُذكِّرنا ،(C, D (طراز

مجلة يف ،ALY BEY BAHGAT: Les manufactures d’etoffes en Egypte au Moyen Age راجع: 12

WIET: Précis deو ص١٨٤. ،BECKER: Islamstudienو .١٩٠٣ سنة أبريل ٦ بتاريخ املرصي العهد
ص٢١١. ج٢، ،I’histoire d’Egypte

ص١١٩. ج١، باشا، سميكة ملرقص القبطي املتحف دليل قارن: 13

Musée des Gobelins, Exposition des Tapisseries et Tissus du وقارن: ،23 رقم اللوحة انظر 14
.٥ ورقم ،١ رقم واللوحة و٥٨، ٥٦ رقم ،Musée Arabe du Caire (du VII au XVII siécle)

73



مرص يف اإلسالمي الفن

قد زخرفتها فإن الحفظ؛ من جيدة حالة يف القطعة هذه وليست العربية،15 اآلثار دار
من أخرى قطعًة ليبزج متحف يف أن الحظ ُحسن من ولكن أجزائها، بعض يف سقَطْت

ظهوًرا. وأكثر حفًظا، أحسن زخرفتها نفسه، القماش
ظاهر غري فزخرفتها KÜHNEL كونل الدكتور نرشها التي األخرى القطعة ا وأمَّ

الطولونية. املسحة فيها
قبل اشتغَلْت املرصية املصانع أن يف يشك كونل الدكتور أن املناسبة هذه يف ولنذكر
عرص يف إال الكبري الدور يلعب لم الحرير أن ويعتقد صاٍف، حريٍر بنسج املماليك عرص

أنفسهم.16 املماليك
Ob reine Seidenstoffe in dersclben periode (abbasside-fatimide) in den

ägyptischen ateliers überhaupt hergestelt wurden, muss noch sehr fraglieh
bleiben, Jedenfalls besitzen wir dafür kein sicheres Dokument Erst in der
Mamlukenzeil spielen sie ihre entseheidende Rolle in der Textilindnstrie
des islamischen Ägypten.
بتنيس، الدلتا يف سيَّما وال املختلفة، املرصية البالد يف يُنسجان والكتَّان القطن وكان
مدينة بنسيجهما أيًضا اشتُهرْت كما والفرما، ودبيق، ودمياط، وشطا، واإلسكندرية،

البهنسا.
أيًضا هناك وكانت دبيق،17 ويف اإلسكندرية يف تُصنع فكانت الحريرية األقمشة ا أمَّ
يف النسج لصناعة ني هامَّ مركَزين كانتا اللتنَي وأسيوط أخميم مدينتَي يف للنسج مصانع
النفيسة، األقمشة من كثريًا روما بابوات وإىل بيزنطة إىل تُصدِّران وكانتا القبطي، العرص

املسيحية.18 الكنائس إىل منها كبري جزء يوهب كان التي

ص١٧-١٨. ،KÜHNEL: Islamische Stoffe aus Ägyptischen Gräbern راجع: 15

KÜHNEL: Zur Tiraz Epigraphik der Abbassiden und Fatimiden (Aus fünt انظر: 16

،Jahrtausenden Morgenländischer Kultur, Festschrift Max Freiherrn von Oppenheim)
ص٥٩.

ص٤-٥. ،ALY BEY BAHGAT: Les manufactures d’etoffes en Egypte au Moyen Age راجع: 17

E. FLEMMING:و ص٤٣–٥١. ج١، ،VON FALKE: Kunstgechichte der Seidenweberei راجع: 18

ص٤٩–٥٣. ،Textile Kunste

74



املنسوجات

إال ظاهر إسالمي بطابع مرص يف يطبع لم النسج فن فإن يشء من يكن ومهما
العنارص إىل يميلون الفتح منذ العرب وكان .(٩٦٩–١١٧١) الفاطمي العرص من ابتداءً
حيث وسورية؛ مرص يف إرضاؤهم الصعب من يكن ولم زخرفتهم، يف والنباتية الهندسية
فيها شائعًة الحيوانية الزخرفة تكن لم التي البيزنطية والتقاليد الهللنستية الثقافة غلبَِت

فارس. يف شيوعها
البلدان ويف مرص يف األثرية واملجموعات الكبرية املتاحف يف فإن حال كل وعىل
الطراز إىل القبطي الطراز من االنتقال عرص إىل زخرفتها ترجع عديدة، قطًعا األجنبية
وجود يندر بينما القبطية، القطع من تمييزها األحيان بعض يف ويصُعب الفاطمي،
الطولوني. العرص إىل نسبتها اليقني من تجعل بحتة، طولونية زخارف عليها التي القطع
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الثاني الفصل

عىلاخلشب احلفر

خشبُه يُستخدم ال الشجر من بها يوجد ما فإن الخشب، يف فقريًة تزال وال مرص كانت
و. ْ والرسَّ والنبق والزيتون والجميز السنط شجر ذلك ومثل البسيطة، النجارة ألعمال إال
وإذا بالغابات. والعناية األشجار زرع يف الفاطمية الدولة قيام منذ الحكومة وبدأت
مراكب لعمل الالزم الخشب استخراج كان إنما العناية هذه من األسايس الغرض كان

واألثاث.1 األبنية يف استُعِمل امُلنتَج الخشب من كبريًا جزءًا فإن األسطول،
أن سيَّما وال كله، الذيوع مرص يف ذائًعا الخشب استعمال كان فقد حال كل وعىل
من استرياده عىل التُّجار عمل ثَمَّ ومن جيدة، حالة يف حفظه عىل يُساعد كان الجوِّ جفاف
واآلبنوس وسورية، تركيا من والصنوبر األَْرز خشب يجلبون فكانوا املجاورة، األقطار
من كبريًا مصدًرا كان أوروبا جنوب أن عن فضًال الهند، بالد من والتَّكَّ السودان، من
املقريزي ذكره ما صحَّ وإذا الخشب.2 من حاجتها مرص منها استمدَّْت التي املصادر

الطولوني.3 العرص منذ الفسطاط يف هامة أسواق للخشب كان أنه تبنيَّ
أن بعد سيَّما وال النجارة، صناعة بإتقان املرصيون ُعِنَي أن إذن غريبًا وليس
القدماء املرصيني أجدادهم عهد إىل يرجع إيَّاها مزاولتهم فتاريخ طويلة، قرونًا مارسوها
شيخ كتمثال النادرة، الخشبية تماثيلهم من نراه ما بها يشهد براعًة فيها برعوا الذين

التماثيل. من وكغريه املرصي، باملتحف البلد

.١٩٠٠ سنة املرصي، املعهد بمجلة ،ALY BEY BAHGAT: Les forêts en Egypte راجع: 1

.HEYD: Histoire du Commerce du Levant انظر: 2
ص٢٣٢-٢٣٣. ج١، الخطط: 3
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املحفورة الزخارف ذات األخشاب ولعبَِت الصناعة، هذه أرسار األقباط ورث وقد
وزخرفتها.4 القبطية واألبنية الكنائس أثاث يف كبريًا دوًرا

يكونوا لم إذ الكثرة؛ من الدرجة بهذه مساجدهم يف الخشب املسلمون يستعمل ولم
يف إال الخشب يستعملوا فلم الكنائس، أثاث من ذلك غري أو مقاعد أو مذبح إىل حاجة يف
يف أو الزخرفية، أو التاريخية الكتابة أرشطة عمل ويف َكك، والدِّ واملنابر واألبواب السقوف

تقويتها. أو الِقباب صناعة ويف ببعض، بعضها واألعمدة القوائم ربط
املحفوظة الثالثة كاملحاريب منقولة، محاريب صناعة يف أحيانًا الخشب واستُعمل
نفيسة. والسيدة رقية، والسيدة األزهر، مساجد: من إليها والواردة العربية، اآلثار بدار
قطع أو األبنية من أصلها الزخارف، ذي الخشب من كثرية قطع إلينا وصَلْت وقد
القرافة يف وجد وقد امليالدي، والتاسع الثامن القرن إىل يرجع القطع هذه وأقدم األثاث،
انهيار ملنع — واألثاث األبنية من كرسه بعد — يستعمل كان حيث بالفسطاط؛ القديمة

املدافن. يف األتربة
فشيئًا شيئًا تتطوَّر األخشاب هذه صناعة يف القبطية التقاليد نشاهد أن وطبيعي
ولم عندهم، فنية تقاليد ال الفاتحون العرب كان ملَّا فإنه ة، حقَّ إسالميًة صناعًة لتصبح
من كانوا فقد عليهم؛ يقضون أو الوطنيني نَّاع الصُّ ينافسون الذين الفنانون منهم يكن
املسيحي الدين عىل ببقائهم عابئني غري استخدامهم عىل أقبلوا بحيث والِكياسة الحكمة

اإلسالم. باعتناقهم أو
زخرفتها قطع، التاسع) إىل السابع القرن (من االنتقال عرص من إلينا وصل وقد
الهللينستي، الفن عىل العزيزة النقوش من ذلك وغري عنب، وعناقيد أوراق من مكوَّنة
األستاذ كتب العرص هذا من قطع العربية اآلثار دار ويف املسيحي.5 الرشق وفنون

بعضها.6 عن PAUTY

بعدها. وما ص١٤٥ باشا، سميكة ملرقص القبطي: املتحف دليل انظر: 4
متحف كراسات يف ،DIMAND: An Arabic Wood-earving of the Eighth Century قارن: 5

ص٢٧٢-٢٧٣. ،(١٩٣١ سنة (نوفمرب املرتوبوليتان
.PAUTY: Calalogue Général du Musée Arabe, Les bois sculptés راجع: 6
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من اإلسالمي القسم ويف وعناقيده، العنب فروع القطع هذه زخارف يف وترى
دقيقة.7 رسوم عليها النوع هذا من قطعة برلني متاحف

وصَلْت ما إىل فيه تصل ال حروفها ولكن العرص، هذا يف الكوفية الكتابة وتظهر
جميلة.8 زخرفية أشكال من ذلك بعد إليه

الطراز إىل الخشب صناعة يف القبطي الطراز ر تطوُّ فإن يشء، من يكن ومهما
جارف، آسيوي تيار مقاومة عىل قادر غري الطولوني، العرص يف يقف البحت اإلسالمي
تأثَّروا كما امليدان، هذا يف العراقي وبالفن بسامرَّا تأثَّروا قد الطولونيِّني فإن غرَو وال

املباني. زخرفة ويف العمارة يف بهما
واألجنبية املرصية األثرية واملجموعات املتاحف وبعض العربية اآلثار دار وتملك
واألبنية القصور أو الجامع املسجد ا إمَّ مصدرها الطولوني، الخشب من تربيعات
الخشب، يف بعمق محفورة زخرفة من عليها ما ألن تمييزها؛ السهل ومن الطولونية،

و33). 31 رقم اللوحات (انظر سامرَّا من األول الطراز بزخارف تُذكِّرنا
الصناعة فيها وتظهر الجوانب، منحرف الحفر طراز تمثِّل الطولونية واألخشاب
كلها، األرضية تغطي حلزونية وخطوط فروع بضعة من زخرفًة تخلق التي الطولونية
رسم الطولوني الخشب من الرتبيعة يُغطي وقد النادرة.9 والرباعة اإلبداع فيها ويتجىلَّ
أو محفورة، صغرية أقراص من أرشطة به تحيط نباتية، موضوعاته آخر أو تخطيطي،

مستطيلة. أشكال أو مربعات، أو مستديرة، فروع
العرص إىل عهدها يرجع الخشب من تربيعة من قطعة بباريس اللوفر متحف ويف
نباتية فروع شكل عىل وساقاه جناحاه تقليديٍّا، طائًرا زخرفتها وتمثِّل الطولوني،

مجلة يف ،R. ETTINGHAUSEN: Ägyptische Holzschnitzereien aus Islamischer Zeit قارن: 7

ص١٨. ،١٩٣٣ سنة ،Berliner Museum برلني متاحف
،JKAN DAVID WEILL: Calalogue Général du Musée Arabe, Les bois à épigraphes راجع: 8

و٢. ١ رقم لوحة
و١١٢. و١٧ ص٦ ،ARNOLD & GROHMANN: The Islamic book راجع: 9
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عصفوَرين زخرفتها تمثِّل قطعًة العربية اآلثار دار يف أن كما الشكل،10 حلزونية ونقوش
.(32 رقم اللوحة (انظر متقابَلني.11

من شيئًا يُثبت ا ممَّ ظاهرة، قبطيًة تقاليد أحيانًا الطولونية األخشاب يف أن عىل
هذا يميِّز الذي الكبري العراقي التأثري إنكار دون املرصي، الفن يف واملداومة املواصلة

الطولوني. العرص خالل يف الفن
ال والتي خمارويه، اتخذها التي الخشبية التماثيل أيًضا النتيجة هذه إىل وتقودنا
فيه «جعل خمارويه أن من الذهب»، «بيت وصف عن املقريزي ذكره ما إال عنها نعرف
وُصَور صورته، عىل معمول خشب من بارزًة حيطانه يف ُصَوًرا ونصف قامة مقدار عىل

تزويق».12 وأبهج تصوير بأحسن يغنينه الالتي وامُلغنِّيات حظاياه،
فصلها ويمكن كلها بارزًة التماثيل هذه كانت هل ح توضِّ ال املقريزي عبارة ولكن
الفرض ولكن منها، يتجزَّأ ال جزءًا وتُكوِّن بالبارز عليها منقوشًة كانت أو الجدران، عن
«جعل خمارويه أن الذِّْكر سالفة عبارته عىل يضيف املقريزي ألن احتماًال؛ أكثر األول
عة امُلرصَّ والكودان الرزين، األبريز الخالص الذهب من األكاليل التماثيل هذه رءوس عىل
يف رة ُمسمَّ وهي الصنعة، املحكمة الوزن الثِّقال األجراس آذانها ويف الجواهر، بأصناف

الثياب». أشباه بأصناف أجسامها ولُوِّنت الحيطان،
املصادر ثنا تحدِّ أخرى تماثيل عن منقولًة التماثيل هذه تكون أن مستحيًال وليس
هذا إىل نذهب أن إىل حاجة يف لسنا أننا نظن ولكننا سامرَّا،13 يف وجودها عن التاريخية
عنها أُخذَت قد التماثيل هذه تكون أن يصح التي النماذج نرى أن نستطيع بينما الحد،

STRZYGOWSKI: Altai-Iran undو ص٢٨٨-٢٨٩. ،١٠٦ شكل ج١، ،MIGEON: Manuel انظر: 10
.٨٦ شكل ص٩٠، ،Völkerwanderung

نوع من زخارف عليها خشبيًة أعمدًة البحرين بجزيرة مسجد يف ERNST DIEZ ديتز األستاذ وجد 11

Eine Schiitische Moschee- مقاله: انظر سامرَّا، زخارف من D ود C ج وطراَزي الطولونية، الزخارف
Ruine auf der Insel Bahrein, Beiträge zur Kunst des Islam (Festschrift Sarre, Jahrbuch der

.٨ ،٧ ،٦ وأشكال و١٠٥، ص١٠٤ ،Asiatischen Kunst 1925)
ص٢٤. ،ARNOLD: Painting in Islam قارن: ص٣١٦. ج١، املقريزي: خطط 12

ص١٦٢. ج٢، ،WIET: Précis de I’histoire d’Egypte قارن: 13
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من املتاحف يف ما مشاهدة الرأي هذا لرتجيح ويكفي القبطية، أو الفرعونية مرص يف
املنقوش.14 الخشب من قديمة مرصية تماثيل

األقل عىل أو سامرَّا، إنشاء قبل تماثيل اإلسالمية مرص يف كان فقد ذلك عن وفضًال
عليها.15 واليًا طولون ابن قدوم قبل

كانت الفرعونية مرص كنوز أن نظن أن الخطأ من فإنه يشء من يكن ومهما
كتب يف تِرد التي الكنوز أحاديث أكثر أن اعتقادنا ففي الُوسطى، العصور يف مجهولة

أثرية. اكتشافات تكون قد مرص عن واألدب التاريخ
الطولوني للجامع فإن الكتابات؛ ذات الطولونية األخشاب إىل نشري أن علينا بقي
حروفها قرآنية آيات من كتابة عليه الجدران، بأعىل السقف تحت الخشب من طراًزا
األلواح يف بارزًة الحروف هذه نُِقَشْت وقد الجامع، لبناء املعارص البسيط الكويف من
زعموا وقد بك.16 كوربت ظن كما الخشب يف َرًة وُمسمَّ منفصلًة قطًعا وليَسْت الخشبية،
من ُمثِبتًا ذلك احتمال نفى بك كوربت ولكن األزار، يف مكتوبًا كان كله القرآن أن طويًال
القرآن من  ١/ ١٧ من أكثر يسع أن يمكن ال هذا أن األزار وطول القرآن حروف عدد

الكريم.17
عليه كان ا ممَّ نموذج فهي زخرفية، عنارص فيها ليس الطولوني الجامع وكتابات
التاسع القرن يف لها يكن لم الكوفية الحروف أن واملعروف ره، تطوُّ قبل الكويف الخط
الحروف تزال ال كانت فإنها التالية، العصور يف اكتسبتها التي الزخرفية املسحة امليالدي
من الثاني النصف يف وجوده ثابت ر املشجَّ الكويف أن من بالرغم الزوايا، ذات املربعة
وتاريخه العربية، اآلثار بدار محفوظ قرب شاهد من يتبنيَّ كما الهجري، الثالث القرن

The Art of Egypt throughو ص٢٦. ،H. FECHHEIMER: Die Plastik der Ägypter قارن: 14

،١ شكل وص١٣٨، ٢ شكل وص١٣٧، ٢ شكل ص١١١، ،the Ages, edited by Sir Denison Ross
ص٢٤. ،BUTLER: Islamic Potteryو

ص٣٨. ،IBN SA’ID: Fragmente aus dem Mugrib (éd. Vollers) راجع: 15

امللكية الجمعية مجلة يف ،CORBETT BEY: The Life and Works of Ahmed ibn Tulun انظر: 16
HERZ BEY: Cata- وقارن: ص٥٢٨. ،١٨٩١ سنة ،Journal of the Royal Asiatic Society اآلسيوية
ص٢٨٦. ج١، ،G. MIGEON: Manuelو ص٦٦. الثانية، الطبعة ،logue Raisonné du Musée Arabe

ص٥٠. لعكوش، الطولوني الجامع ووصف تاريخ انظر: 17
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الحروف استعداد S. FLURY فلوري الحظ فقد ذلك عن وفضًال هجرية / ٨٥٧م.18 ٢٤٣
يف املوجودة املخرَّمة ية الِجصِّ الشبابيك بأحد تحيط صغرية كتابة يف زخرفة إىل ل للتحوُّ

الطولوني.19 الجامع
العربي. الخط ر تطوُّ إىل موجزة بكلمة نشري املناسبة هذه يف وإننا

مربع خط والنقود واألحجار املباني عىل الكتابة يف استُعمل الهجري األول القرن يف
بغداد، بناء قبل العقلية للحياة ا هامٍّ مركًزا كانت التي الكوفة مدينة إىل نُسب زوايا، ذو
الخط حروف يف الزوايا وجود ولعل ، الرِّقِّ عىل الكتابة يف املستدير الخط استُعمل بينما
يُستعمل أن عىل اصُطلح التي املواد طبيعة إىل راجع املستدير الخط يف وغيابها الكويف
خطٍّا الكويف يجعلوا أن أرادوا القوم يكون أن ا جدٍّ املحتمل من ولكن منهما، كل فيها
عىل حتى الكريم القرآن كتابة يف إيَّاه استعمالهم من يظهر كما األول، املقام له رسميٍّا

اإلسالمية. املمالك يف صناعته انتشار بعد الورق، وعىل الرِّقِّ
منهما كل خصائص وتظهر الخطَّني، بني الفرق يزداد للهجرة الثاني القرن ويف
العالم يف تنترش ال ولكنها الورق، صناعة تظهر القرن هذا آخر ويف جليَّة، واضحًة

الهجري. الثالث القرن منتصف قبل مرص إىل تصل ال إنها حتى ببطء، إال اإلسالمي
ر تتطوَّ أخذت والورق والربدي الرِّقِّ عىل املستديرة الكتابة فإن يشء من يكن ومهما
اآلن؛ بلَغتها التي الدرجة إىل األهمية ومن اإلبداع من وصَلْت حتى التالية، العصور يف

النسخي. بالخط تُعرف حيث
ُزيِّنت بما فائقة زخرفيَّة أناقة إىل بها سار طريًقا سلَكْت فقد الكوفية؛ الكتابة ا أمَّ
لبث ما الحروف هذه شكل ولكن هندسية، ونقوش نباتية، رسوم من حروفها سيقان به
امليالدي). عرش (الثالث السابع القرن يف اختَفْت حتى والفساد، االضمحالل يف بدأ أن

وكان ظاهرة، زخرفية مسحة أي من خاليًة الثالث القرن يف تزال ال كانت ولكنها
تتطلَّب التي اإلسالمية الزخرفة لقواعد والخضوع عيوبها، لعالج ر تتطوَّ أن طبيعيٍّا
يملئون الخطَّاطون فبدأ زخرفتها، امُلراد األرضية عىل والنقوش للرسوم متساويًا تقسيًما

.20 رقم اللوحة انظر 18
ص٢٣٣. ،١٩٢١ سنة ،Syria مجلة يف FLURY األستاذ مقال راجع: 19
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بالجامع التذكاري اللوح يف يظهر كما الكتابة، من الُعليا املنطقة النباتية بالفروع
العرص.20 هذا إىل ترجع التي القبور شواهد ويف الطولوني،

زاد — مرص عرش الفاطميون اعتىل منذ سيَّما وال — الهجري الرابع القرن ويف
هذا وبلغ شجر، ُوريقات برسوم الحروف سيقان وتزيني الكويف، الخط زخرفة إىل امَليل

الخامس. القرن ويف الرابع القرن آخر يف أقصاه امَليل
نقوش يف املستديرة الكتابة استعمال إىل ترمي السادس القرن يف حركة بدأْت ولكن

النسخي.21 الخط بانتصار إيذانًا (١١٦٨–١٢٥٠م) األيوبيِّني حكم وكان األبنية،
كان الذي األثر إىل نشري أن الطولوني، الخشب عىل الكالم نختم أن علينا بقي
الحاكم؛ جامع باب من يتبنيَّ كما التايل22 القرن يف الفاطمية األخشاب عىل لصناعته
تأثري فيها وظاهر الحفر، عميقة نباتية زخارف تزيِّنها الخشبية الرتبيعات أكثر حيث

الطولونية.23 الصناعة

و20. 10 رقَمي: اللوحتني انظر 20
من إليه نشري وما الفرنسية، النسخة من ص٣٨٧–٣٩٩ ج١، اإلسالمية، املعارف دائرة راجع: 21

وليفي ،G. MARÇAIS مارسيه وجورج FLURY لفلوري الحديثة املؤلفات إليها تُضاف أن يحُسن مراجع
ما ثم عبادة، الفتاح لعبد العربي: الخط انتشار كتاب: أيًضا وارجع ،LÉVI-PROVENÇAL بروفنسال
وما ص١٤٥ ،Kritische Bibliographie اإلسالمية، الفنون مراجع عن مقاله يف KÜHNEL الدكتور ذكره

بعدها.
GLÜCK UND DIEZ: Die Kunstو بعدها. وما ص٤٠٦ ،KÜHNEL: Die Islamische Kunst انظر: 22

ص٢٧. ،des Islam
وص٣٠-٣١. ،٢٣–٢٥ رقم اللوحات ،PAUTY: ibid انظر: 23
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الثالث الفصل

اخلزف

حولها َكثُر وأخرى غامضة، مسائل من فيها بما صعبًة اإلسالمي الخزف دراسة تزال ال
والتأثريات الصناعة هذه أصول فإن هنا، له نعرض أن نريد ال ا ممَّ والخالف الجدل
الرشق وتأثري الساساني، التأثري سيَّما وال هاًما، دوًرا رها تطوُّ يف لعبَْت التي املختلفة
درسه ذلك كل صناعته، وأرسار lustre املعدني الالمع الربيق موطن وكذلك األقىص،
لحفائر كانت حيث مرص؛ عىل نقترص أن اآلن نريد فنحن مذهبه، عىل كلٌّ الفنون مؤرِّخو
واألستاذ بهجت بك عيل املرحوم نرشها باهرة، نتائج الفسطاط يف العربية اآلثار دار
La Céramique Musulmane de عنوانه: مؤلَّف يف FELIX MASSOUL ماسول فليكس
الدراسية. الوثائق من نفيسًة مجموعًة — أخطاء من فيه مما بالرغم — يُعترب I’Egypte
ما إىل أرجعاه الخزف من نوًعا هذا كتابهما يف وزميله بك بهجت لنا وصف وقد
التي األنيقة غري واألشكال الخزف، هذا يف لِية األوَّ املسحة أن عىل الطولوني، العرص قبل
أن يزعمون الذين يؤيِّد هذا كل الواضح، غري املعدني بريقه ثم مصنوعاته، تتخذها

الطولوني.1 العرص قبل ة حقَّ خزفية صناعة لها تكن لم الفسطاط
من جودًة أقلَّ كان القبطي العرص يف املرصي الخزف أن يف شك من هناك وليس
فيما BUTLER بتلر األستاذ نوافق أن إىل ملرص ب التعصُّ من نبلغ ولن اإلسالمي، الخزف
النيل ضفاف مهدها كان lustre املعدني الربيق ذي الخزف صناعة أن من إليه ذهب

اإلسالمي. العرص يف وترعرعت نََمت ثم نشأت، حيث

ج٢، ،MIGEON Manuelو ص٤٤، ،M. PÉZARD: La céramique archäique de L’Islam قارن: 1

ص١٧٢.
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Islamie Pottery اإلسالمي» «الخزف كتابه: من شيًِّقا فصًال بتلر األستاذ عقد وقد
إىل وذهب السابع، القرن يف مرص العرب فتح حني املرصية، الفنون حالة عن للكالم
من كثريًا أخذوا العرب وأن الروماني، العهد آخر يف حيًة تزال ال كانت الفنون هذه أن

اآلتية:2 بالعبارة املذكور الفصل بتلر وختم تقاليدها،
Enough has been said to refute the general theory that towards the

end of the roman dominion the fine arts in Egypt were utterly decated or
dead. It has been shown, on the contrary, that as a whole they preserved
much of their ancient vitality and several instances have been given of art
in various forms transmitted in full vigour from the Roman to the Arab
epoch.
الفصل يف الخزف عن تحدث كلما ُحَججه ضعف نالحظ أن إال يسعنا ال أنه بيَد

والنسج. كالزجاج األخرى الفرعية الفنون بقية وترك إليه، امُلشار
يف معدني بريق ذي خزف وجود عىل دليل أي نملك ال فإننا يشء من يكن ومهما
وليست القرن، هذا نهاية يف الطولوني العرص قبل سيَّما وال التاسع، القرن قبل الفسطاط

اإلسالم.3 قبل معروًفا كان املعدني الربيق ذلك أن يقينًا تُثبت أثرية قطعة أي هناك
ماسول واملسيو بهجت بك عيل الطولوني العهد إىل ينسبه الذي الخشب نوع ويمتاز
العرص قبل ما إىل ينسبانه الذي النوع من طينًة أرق بأنه الذِّكر، سالف كتابهما يف
عىل الزيتوني أو األصفر اللون ذي املعدني الربيق ذات بزخارفه يمتاز كما الطولوني،

«كريم». أو بيضاء أرضية
ويف الرَّي، ويف سامرَّا، يف عليه ُعثر خزف مميزات هي نفسها املميزات تلك ولكن
يف غريبًا ذلك كل يظهر وقد الزهراء.5 مدينة ويف اد،4 حمَّ بني قلعة ويف ،Suse سوزا

املختلفة. الصناعية املراكز هذه بني العالقات تحديد نستطيع قد ولكنا األمر، بادئ

ص٣٣. ،BUTLER: Islamic Pottery انظر: 2
C. J. LAMM:و .xvص ،HOBSON: A Guide to the Islamic pottery of the Near East انظر: 3

ص١١١. ،Mittelalterliche Gläser
.G. MARÇAIS: Les Poteries et faïences de la qal’a des Beni Hammad راجع: 4

ص٢٥٧ ج١، ،G. MARÇAIS: Manuelو و١٨٣. ص١٦٩–١٧٦ ج٢، ،MIGEON: Manuel راجع: 5

ج٣، ١٩٢٦ سنة ،Syria مجلة يف R. KOECHLIN: A propos de la céramique de Samarraو و٢٨٩.
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إىل ٨٣٦ سنة من العباسية للخالفة عاصمًة — رأينا كما — كانت فقد سامرَّا ا أمَّ
صناعة أن DR. KÜHNEL كونل والدكتور ،DR. SARRE زرَّة الدكتور ويرى ،٨٨٣ سنة
نفسها، سامرَّا يف كان ذلك أن إىل زرَّة وذهب العراق، يف نشأَْت املعدني الربيق ذي الخزف
أصابها قطًعا أو خزف من أفران بقايا سامرَّا أطالل يف نجد لم أننا الحظ كونل ولكن
سامرَّا إىل يُنَسب الذي الخزف من النوع هذا بني يوجد أنه عن فضًال األفران، يف التلف
بغداد أن إىل كونل ذهب ثَمَّ ومن العاصمة، هذه تخريب بعد ما إىل تاريخها يرجع قطع
مدينة عن تتحدث ما كثريًا التاريخية املصادر أن سيَّما وال الصناعة، هذه موطن كانت

والفخار.6 الخزف لصناعة هام كمركز املنصور
العديدة الخزف أنواع من الفسطاط يف نجده ما بني هناك أن أيًضا كونل والحظ
أن بد ال أنها ذلك من واستُنِبط سامرَّا، إىل يُنَسب الذي للنوع تبعيَّتها يف شك ال ِقَطًعا
بريق ذات أخرى ِقَطًعا الفسطاط أطالل يف نجد بينما العراق، من استُورَدْت قد تكون
الرقيقة، وبميناها االحمرار، إىل تميل التي بطينتها وتمتاز واحد، لون ذو أكثرها معدني،

العراق.7 من الواردة القطع زخارف عن فمأخوذة زخرفتها ا وأمَّ
Unter den Tausenden von Lüster-Scherben, die in den Schutthügeln

von Alt-Cairo zutage kamen, sondert sich der Samarra-Typus ohne Weit-
eres ab, Wenigstens für den, der für keramische Eigenart überhaupt Ver-
ständnis besitzt. Es gibt keine nachweislich ägyptische Ware, die auch nur
annährend denselben Ton uud dieselben Glasuren zeigt, so dass auch hier
Import vorliegen muss. Aber die Situation ist insofern von der in Per-
sien verschieden, als hier sogleich eine heimische Fabrikation einsetzt,

وما ص٨٤ ١٩٣٢ سنة Syria مجلة يف WIET: L’Exposition d’Art Persan à Londresو ص٢٣٨.
R. VELAZQUEZ BOSCO: Medinaو ص٤٧. ،ALY BEY BAHGAT ET F. MASSOUL: ibidو بعدها.
R. VELAZQUEZ BOSCO: Excavaciones en Medinaو .Azzahra y alamiriya (Madrid 1912)

.F. SARRE: Die Keramik Von Samarraو .Azzahra (Madrid 1924)
ص١٥٣. ج١، ،Ars Islamica مجلة: يف ،KÜHNEL: Die Abbassiden Lusterfayencen راجع: 6

ص٢. ،HOBSON: ibidو
ص٧٨. ،KÜHNEL: Islamiche Kleinkunst وراجع: ص١٥٠-١٥١. ،KÜHNEL: ibid انظر: 7

بعدها. وما ص١٥٢ ،DIMAND: Handbookو
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die die landfremdc Fayence bald verdrängt. Wir begegnen unter den ein
wandfrei ägyptischen, stets einfarbig lüstrierten Fragmenten, die einen
rötlichen Scherben und an den Ausscnseiten der Gefässe eine auffallend
düun gestrichene Glasur zeigen, solchen, die in ihren Motiven unzweifel-
haft der importierten Gattung nachgeahmt und allerfrühestens in IX Jahrb.
entstanden sind.
إىل راجع مرص إىل العراق من الصناعة هذه نقل يف الفضل أن الظن وأكرب
العراقي، الخزف من بنماذج العراق من معه أتى قد يكون أن بعيًدا وليس طولون، ابن

مرص. يف صناعتهم إحياء عىل عملوا بُصنَّاع أو
،PÉZARD وبيزار ،VIGNIER فنييه رأسهم وعىل — العلماء من فريًقا هناك أن عىل
كانت — الرَّي مدينة سيَّما وال — إيران بالد أن يزعمون — 8KOECHLIN وكيكالن
املرصيون أخذه قد املعدني الربيق ذا الخزف وأن األوىل، اإلسالمية الخزف صناعة موطن
هذا أن كذلك يَرون وهم سامرَّا، طريق عن أو مبارشًة ا إمَّ إيران، عن الطولوني العهد يف
طريق عن أو مبارشًة ا إمَّ األندلس، وإىل أفريقية شمايلِّ إىل العراق من انتقل قد الخزف

مرص.
اإلسالمية اإلمرباطورية يف املختلفة األنحاء إىل الصناعة هذه انتقال إىل السبل ا أمَّ

والفنانني.9 نَّاع الصُّ ورحالت التجارة طرق كانت فقد
الربيق نشأة إلثبات كونل الدكتور بها يُديل التي الحجج فإن يشء من يكن ومهما
مؤرِّخي من كثريين إن حتى العلماء، من غريه حجج من أدمغ العراق يف lustre املعدني

برأيه.10 األخذ إىل الحارض الوقت يف يميلون اإلسالمية الفنون
بني كثرية الشبه أوجه أن من بالرغم أنه ماسول واملسيو بهجت بك عيل ويعتقد
يف أن كما خصائصه، له األخري هذا فإن الطولوني، الخزف وبني سامرَّا إىل املنسوب

La يف: املعدني الربيق نشأة حول يدور الذي الجدال عن KOECHLIN كيكالن كتبه الذي امللخص راجع: 8

Ars مجلة يف كونل الدكتور ومقال ص٩٢–١٠٥. ،céramique musulmane du Musée du Louvre
.Islamica

The كتاب يف املختلفة، اإلسالمية باألقطار نَّاع الصُّ ل تنقُّ إىل BRIGGS بريجز األستاذ إشارة انظر: 9
ص٣٦٤. لليعقوبي، البلدان كتاب وراجع: ص١٥٧. ،Legacy of Islam

ص١٥٢. ،DIMAND: Handbook قارن: 10
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الذهبي بني كبريًا وتناسبًا تناُسًقا ألوانه ويف التكلُّف، من شيئًا العراقي الخزف زخارف
والربونزي.11 واألُرجواني

من يَِرْد كان العراقي الخزف أن من كونل إليه يذهب ما يؤيد هذا أن يف ريب وال
مرص. يف ويُقلَّد سامرَّا

صناعة أرسار عىل الوقوف سبيل يف صعوبة من الباحثون يالقيه ما خفيٍّا وليس
من يعرفانه ما بمضمون يأتيا أن ماسول واملسيو بهجت بك عيل حاول وقد الخزف،
الذِّكر، سالف كتابهما يف الخاصة ألبحاثهما كمقدمة املوضوع هذا يف العربية النصوص
األهمية، قليلة الصناعية الكيميائية الناحية من كانت عليها عثرا التي النصوص أن عىل
أرسار وأن فقط، التجارب كانت إنما الرشق يف املهن تعلُّم يف األصل بأن ذلك علَّال وقد
النصوص نُدرة كانت ثَمَّ ومن وعمليٍّا، شفاهيٍّا تُنَقل كانت بل ن، تُدوَّ تكن لم الصناعات

وتشتُّتها.
التي الصعوبات من كثري بتذليل يؤذن والتأليف البحث عالم يف جديًدا حادثًا ولكن
ريرت األملاني األستاذ كشف الحادث: بهذا ونعني اإلسالمي، الخزف دراسة دون تقف
القاسم أبو ٧٠٠ه / ١٣٠١م سنة تربيز يف بالفارسية ألَّفه كتاب من مخطوَطني RITTER
وأطايب العرايس «جواهر اه: وسمَّ القاشاني، طاهر أبي محمد بن عيل بن هللا عبد

النفايس».
كلٍّ وخواص واملعاِدن، النفيسة األحجار يف األول يبَحث قسمان: املذكور والكتاب
إنما خاص بنوٍع منه يهمنا ما ولكن وتركيبها، العطور يف الثاني ويبحث وقيمته، منها،

الخزف. صناعة يف تبحث التي خاتمته هي
صناعة مركز قاشان، من عاِلم الكتاب مؤلف أن الخاتمة هذه أهمية يف ويزيد
نفس يف سيَّما وال الصناعة، هذه ازدهَرْت حيث تربيز يف كتَبه وأنه إيران، بالد يف الخزف

الكتاب. فيه صنَّف الذي العرص

ص٤٧. ،La céramique musulmane de l’Egypte راجع: 11

89



مرص يف اإلسالمي الفن

بدراسة املشتغلني األملان العلماء من أربعة املذكورة الخاتمة فائدة إىل فطن وقد
منشورات يف نصوصها عىل وعلَّقوا األملانية، إىل وترجموها فطبعوها اإلسالمي؛ الفن

12.١٩٣٥ سنة يف لآلثار األملاني املعهد من كي الرتُّ القسم
ماسول واملسيو بهجت بك عيل أن فنذكر الطولوني، الخزف إىل هذا بعد نعود
دوائر يف ص وتتلخَّ تُميِّزها، (ماركًة) أمارًة طولونيًة يحسبانها التي القطع يف أن يظنان
الشكل، ُمثلَّثة صغرية وبُقع لولبيَّة خطوط الداخلية الدائرة يف واحد: مركز ذات ثالث
وهذه رفيع، خط من الخارجية والدائرة سميك، خط من ُمكوَّنة الُوسطى الدائرة بينما
تُزيِّنها أرضية وتفصلها زخرفية، نظامية بطريقة موزَّعة الواحد املركز ذات الدوائر

مستديرة.13 صغرية بقع وفيها قليًال، ُمقوَّسة أو متوازية صغرية خطوط
من شيئًا الطولوني للخزف أمارًة الزخرفة هذه اعتبار يف أن اعتقادنا يف ولكن
أو أُخرى،14 زخارف فيه أو الزخرفة، هذه فيه ليَسْت طولونيٍّا خزًفا هناك فإن الُغلُو؛
هذه أن الحظا ماسول واملسيو بهجت بك عيل أن عن فضًال كتابية،15 زخرفة عليه
باملتحف قبطية ُصَور عىل موجودة الطولوني للخزف إشارًة يحسبانها التي الزخارف

املرصي.16
اآلدمية الرسوم أن كما ا، جدٍّ فتقليدية الطولوني الخزف عىل الحيوانات رسوم ا أمَّ
الشكل، لوزيَّة أو مستديرة فيها والعيون خطوط، بضعة تُحدِّدها أوَّليًَّة رسوًما إال ليست
هناك يكن لم إن الفم تُمثِّل بدائرة ينتهيان متوازيان عموديَّان خطَّان يمثلها األنف بينما

ُمدبَّبَة. شجر وأوراق نخل أغصان من مكوَّنة النباتية والزخرفة يمثِّله، صغري خط
منطقة فيُكوِّن الرئيسية، بالزخارف يحيط خط الطولونية الخزفية القطع أكثر ويف
نقطة.17 منها كل وسط يف صغرية دوائر أو الشكل، ثالثية بقطع عنها يخرج ما تزيِّن

H. RITTER, J. RUSKA, F. SARRE, R. WINDERLICH: Orientalische Steinbücher und راجع: 12

Persische Fayencetechnick (Istanbuler Mitteilungen Herausgegeben von der Abteilung
.Istanbul des Archäologischen Institutes des Deutschen Reiches, Heft 3)

ص٤٣. ،ALY BEY BAUGAT ET F. MASSOUL: ibid انظر: 13
.١ شكل ،١٢٣ رقم اللوحة ،M. PÉZARD: ibid انظر: 14
.٢ شكل ،١٢٦ رقم اللوحة ،PÉZARD: ibid انظر: 15

املرصي. باملتحف ١١٢٠ رقم قارن: 16

ص٤٣-٤٤. ،ALY BEY BAHGAT ET F. MASSOUL: ibid راجع: 17

90



الخزف

فارسية ُمدبَّبة ُقبَّعات لهم أشخاًصا تمثِّل زخارف الطولونية القطع بعض ويف
َعَلًما.19 يحمل إنسان عليها قطعة عن M. PÉZARD بيزار األستاذ كتب وقد األصل،18

من استُوردا يكونا قد معدني بريق ذي خزف من صحنان العربية اآلثار دار ويف
يف العراقي للخزف تقليًدا امليالدي التاسع القرن أواخر يف الفسطاط يف ُصِنعا أو العراق،
البيضاء أرضيته وعىل وسمراء، صفراء هندسية زخارف ففيه األول؛ الصحن ا أمَّ سامرَّا،
الثاني الصحن زخارف تمثِّل بينما بسامرَّا،20 العراقي الخزف زخرفة يف املعروفة النقط
(انظر املاء يف تجري سمكات ثالث رسوم وتحته وأعالمه، ومقاذيفه بأدواته صغريًا قاربًا

و26). 25 رقَمي اللوحتني
املعدني الربيق ذي الخزف صناعة جانب إىل الحال بطبيعة مرص يف كان وقد هذا
الزمان، قديم منذ النيل ضفاف عىل ُعرف الذي النحو عىل املطيل غري الفخار صناعة

اليوم. حتى معروًفا يزال ال والذي
إىل نََسَب OLMER أوملري املسيو أن إىل نُشري أن الفصل هذا نختم أن قبل يفوتنا ولن
أسماه منها نوًعا — العربية اآلثار بدار القلل شبابيك عن كتابه يف — الطولوني العرص
الطولونية الزخارف تشبه زخارف تُكوِّن فتحاتها شبابيك ويشمل األول، الطراز مؤقتًا:

الخشب.21 عىل

و١١٧. ١١٤ رقم اللوحني ،PÉZARD: ibid انظر: 18
.١١٤ رقم اللوحة ،PÉZARD انظر: 19

.١٦ إىل ١٤ اللوحة من ،SARRE: Die Keramik von Samarra قارن: 20

،P. OLMER: Catalogue Général du Musée arabe du Caire, les Filtres de gargoulettes راجع: 21

ص٧.
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الرابع الفصل

التصوير

البنَّائني فإن سامرَّا؛ يف أو عمرا ُقصري يف الحائطية َور الصُّ عن الحديث مجال هنا ليس
باسم: يُعرف الذي اإليوان ذلك الثامن القرن يف األردن برشق شيَّدوا الذين والفنانني
أثََّرْت سوريِّني كانوا — وراحته لَلْهوه مقرٍّا األمويني الخلفاء أحد ليتخذه — عمرا ُقصري
زمن منذ سوريا يف تسود كانت التي البيزنطية الفنية واألساليب الصناعية التقاليد فيهم
وبالَوَسط اإلسالمي الفن عنارص ببعض تأثَّروا قد أخرى ناحية من كانوا وإن طويل،
موجودة كانت التي الساسانية الفنية األساليب وببعض فيه، يعيشون كانوا الذي الرشقي

الرشقي.1 الوسط هذا يف
التاسع القرن يف بسامرَّا قصورهم يف لهم نُقَشْت الذين العباسيون الخلفاء وكذلك
عثرت ما إال — الحظ لسوء — منها إلينا يصل لم التي البديعة الحائطية َور الصُّ
الخلفاء هؤالء إن نقول هرتزفلد2 الدكتور عنه وكتب حفرياتها، يف األملانية البعثة عليه
صناعتهم أرسار ُجلَّ أخذوا مسلمني فنانني أو مسلمني، غري فنانني استخدموا العباسيني

الرشقية. املسيحية بالد وعن إيران، عن الفنية وثقافتهم
التاسع القرن خالل يف العراق يف ظهر وتذهيبها الكتب تصوير فن أن الظن وأكرب

البحث.3 هذا دائرة يف يدخل ال كله ذلك رشح ولكن امليالدي،

كريزول عقده الذي والفصل ص٣٤١–٣٤٣، ج١، اإلسالمية، املعارف دائرة يف AMRA مقال: راجع 1

ج١. ،Early Muslim Architecture كتابه: يف عمرا ُقصري عن للكالم ،CRESWELL
.HERZFELD: Die Malereien von Samarra راجع: 2

حسن. محمد زكي للدكتور الُفرس، عند التصوير كتاب من األول الفصل راجع 3
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كتب إىل إشارة من والتاريخية األدبية املصادر يف نراه مما فبالرغم حال، كل وعىل
الكتب يف رة امُلصغَّ َور الصُّ من نعرفه ما أقدم فإن والعارش؛ التاسع القرننَي يف رة ُمصوَّ
عرش، الثالث القرن من األول والنصف عرش، الثاني القرن آخر إىل يرجع miniatures

بغداد. مدرسة إىل ويُنَسب
يلدز بمكتبة ودمنة كليلة من مخطوط يف صوًرا أن إىل ساكسيان األستاذ ذهب وقد
رشقيِّ يف مدرسة إىل وتُنَسب عرش، الثاني القرن من األول النصف إىل ترجع بإستانبول
أن يعتقدون بل الرأي، هذا عىل يُقرِّونه ال اإلسالمي الفن مؤرِّخي أكثر ولكن إيران،4

عرش.5 الرابع القرن قبل ما إىل إرجاعها يمكن ال املذكورة َور الصُّ
بغداد مدرسة إىل تُنَسب التي وتلك املذكورة َور الصُّ فإن يشء، من يكن ومهما
يزدِهر لم التصوير فن أن طويًال القوم ظن ثَمَّ ومن إيران، أو العراق أو سورية مصدرها
واليعاقبة املانَِويِّني عن العرب أخذها التي الفنية بالتعاليم متأثًِّرا األقاليم، تلك يف إال
اإلسالمي، التصوير مدارس من ملدرسة كمهد مرص يف يُفكِّرون ال وظلوا والصينيني،
رة ُمصغَّ ُصَور وجود أثبَْت الذي االكتشاف ذلك الفيوم، يف املشهور االكتشاف كان حتى
محفوظة وهي عرش، والحادي العارش القرننَي وإىل التاسع، القرن آخر إىل ترجع إسالمية
وعلَّق ،GROHMANN جروهمان األستاذ عنها كتب وقد بفينَّا، األهلية املكتبة يف اآلن

وافيًا.6 علميٍّا تعليًقا عليها
تحريم ونه يسمُّ ا عمَّ كلمة نقول أن َور الصُّ هذه درس يف نبدأ أن قبل نود ولكنا
أن الجميلة الفنون ومؤرِّخي املسترشقني من كثريون زعم فقد اإلسالم؛ يف التصوير
كتب ويف الكريم الكتاب يف نظرة ولكن التماثيل، وصناعة َور الصُّ َرْقم حرَّم القرآن

له. أساس ال باطل الزعم هذا أن تُثبت ألن كافية النزول أسباب ويف التفسري
طويًال فصًال عقد اإلسالم يف التصوير عن كتابه يف أرنولد األستاذ أن من وبالرغم
فرنسيٍّا فإن املسترشقون؛7 هؤالء يزعمه ما بُطالن وأثبَت املوضوع، هذا عن للحديث

بعدها. وما ص٤ ،SAKISIAN: La Miniature persane راجع: 4

ص٣٦. ،BASIL GRAY: Persian Painting راجع: 5

FRIMMEL: Zum Fundeو بعدها. وما ص٣ ،ARNOLD & GROHMANN: The Islamic book راجع: 6

ص٢٤٢. ،von El Fayum (Zeitschrift fur Kunst und Antiquitätensammler II Leipzig 1885)
عند التصوير كتاب من األول والفصل ص١–٤٠، ،THOMAS ARNOLD: Painting in Islam راجع: 7

حسن. محمد زكي للدكتور الُفرس،
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تصوير إال يُحرِّم لم القرآن أن له حديث مؤلَّف يف كتب اإلسالمية اآلثار علماء من قديًرا
التماثيل.8 عمل وبالَحِري: ، ِظلٌّ له ما

الحديث، يف جاء إنما اإلسالم يف التصوير تحريم إن املسترشقني: من فريق وقال
هذا تحرتم ال الشيعة أن إىل ذهبوا أصحابه أن لوال القول هذا عىل نعرتض كنا وما
وهذا الشيعي.9 املذهب يسود حيث فارس يف التصوير صناعة ازدهَرْت ولذا الحديث؛
أهل عند كرههما الشيعة علماء عند مكروهان والتصوير النحت فإن له؛ أساس ال باطل
كتبًا لهم فإن الحديث، كتب من نِّيني السُّ لدى بما يعرتفون ال الشيعيُّون كان وإن نة، السُّ
كتب يف يوجد ما وفيها السالم، عليه النبي أحاديث من به يعرتفون ما تشمل خاصة
القيامة يوم يُكلَّفون سوف بأنهم رين للُمصوِّ وإنذار التصوير، عن نَْهي من نة السُّ أهل

بنافخني.10 وليسوا الروح، ُصَورهم يف ينفخوا أن
ملا األحياء؛ وتصوير النحت كراهية عىل مجمعون وشيعيني ُسنِّيني من فاملسلمون
فيه بيتًا تدخل ال املالئكة أن من الحديث يف ورد وملا وجل، عز الخالق تقليد من فيهما
أن ومن امُلصوِّرون، القيامة يوم هللا عند عذابًا الناس أشد أن ومن تصوير، وال كلب
إلخ. … خلقتم ما أحيوا لهم: يُقال القيامة، يوم يُعذَّبون َور الصُّ هذه يصنعون الذين

فيه وهي اإلسالم،11 عىل وقًفا تكن لم التصوير كراهية فإن يشء من يكن ومهما
يُبعد أن يف منه رغبًة ور؛ الصُّ وعمل التماثيل نحت عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي بنهي تفسريها يمكن

األوثان.12 لعبادة يُقرِّبهم أن شأنه من ما كل عن أتباعه
جروهمان: األستاذ نرشها التي املرصية ور الصُّ إىل اآلن نعود

وجهها يف منهما اليُمنى ورقتان: منه بقَي مخطوط يف واحدة َور الصُّ هذه وأقدم
يف أسُطر أربعة بقيَّتها سطًرا، عرش اثنَي آثار ظهرها ويف بالعربية، أسطر أربعة آثار

و٥. ص٤ ،H. TERRASSE: L’art hispano-mauresque انظر: 8
G. LEHNERT: Illustrierte Geschichte desو ص٤. ،E. KÜHNEL:Islamiche Kleinkunst انظر: 9

ص١١-١٢. ،T. ARNOLD: ibidو ص٦٢٩-٦٣٠. ج٢، ،Kunstgewerbes
ص١٢-١٣. ،T. ARNOLD: ibid انظر: 10

BRÉHIER Laو بعدها. وما ص٣٦٠ ج١، ،CHARLES DIEHL: Manuel d’art byzantin انظر: 11
.SCHWARZLOSE: Der Bilderstreit (Gstha و(1890 .querelle des images (Paris 1904)

العربية، والحضارة اإلسالم كتابه: من األول الجزء يف عيل كرد محمد األستاذ كتبه ما راجع 12

ص١٠٥–١١٠.
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فواكه وفيها حية، بألواٍن مرسومة شجرة األربعة األسطر هذه وتحت اليُرسى، الورقة
سامرَّا، جامع يف امللَّوية باملنارة يُذكِّران ُمدرََّجني تَلَّني الشجرة جانبَي وعىل اللون، قرمزية

الطولوني. الجامع وبمنارة
أن إىل الورقتنَي هاتنَي يف الكتابة نوع إىل استناًدا جروهمان األستاذ ذهب وقد

امليالدي. العارش القرن إىل أو التاسع، القرن آخر إىل ترجع الصورة
بالفن أيًضا تُذكِّرنا أساليب من وألوانها رسمها يف وما األوَّيل، تركيبها أيًضا والحظ

القديم.13 املرصي
نظن ولكنا العارش، القرن إىل ترجع املذكورة الصورة أن FRIMMEL فريمل ورأى
التاسع. القرن آخر إىل ترجع أنها ح نُرجِّ يجعلنا ما الطولوني الفن خصائص من فيها أن
من الوثيقة هذه ن وتتكوَّ وضوًحا، أكثر طولونية مسحة عليها أخرى وثيقة وهناك
وظهر سنتيمرتًا، ١٦ × ١٤ أبعادها ورقًة صارت ُجمعْت إذا الورق من ِقَطع خمس
ثالثة من آخر نص عليه وجهها بينما سطًرا، عرش أربعة يف نص عليه الورقة هذه
ركبتيه، عىل جاٍث رجل وأمامها طويل، شعر ذات سيدة رسم بينهما وخمسة، أسطر
ويصف والجماع، الحب يف كتاب من واألربعني السادس الفصل من جزء النص وهذا

الصورة.14 توضحه الذي املنظر باختصار
القبطي التصوير من باملعروف الصورة هذه تركيب يُقارن جروهمان واألستاذ
املحفوظ الربدي بورق عالقة له نموذج لديه كان الصورة هذه راقم أن ويظن والحبيش،
إىل ترجع والجماع الحب موضوَعي يف أبحاث من به بما واملشهور تورين، بمتحف اآلن
يف األشخاص رسم طريقة أن نالحظ فإننا حال كل وعىل الحديثة.15 الفرعونية الدولة

الطولوني. الخزف عىل نراها التي الطريقة كثريًا تشبه الصورة هذه
األيرس الجزء وهي األشمونني، يف ُوجدت أخرى صورة جروهمان األستاذ نرش وقد
يف وتظهر رة، ُمصوَّ وحكايات نوادر كتاب من جزءًا تكون أن املحتمل من ورقة من
زخرفتان األيمن النصف ويف كثَّة، لحية ذي رجل صورة الصحيفة من األيرس النصف
املوجودة الزخرفة كثريًا تشبه حلزونية األوىل والزخرفة باملسطرة، مرسوم خط يحدُّهما

ص٣. ،The Islamic Book راجع: 13

وص٤. ،٢ رقم اللوحة ،ibid راجع: 14

.Papyrus de Turin, Fac similés par ROSSI de Turin et publiés par W. PLEYTE Leyde راجع: 15

96



التصوير

أشكال من الثانية والزخرفة اللوفر، بمتحف املحفوظة الطولونية الخشب قطعة عىل
الطولوني.16 الجامع يف األقواس أحد باطن عىل املرسومة الزخارف تشبه ونباتية هندسية
وطولونية، عراقية زخارف عليها أخرى أوراق بعض جروهمان األستاذ ونرش
اآلثار دار يف أن كما العارش، القرن أوائل أو التاسع القرن آخر إىل إرجاعها ويمكن

املذكور. التاريخ إىل بعضها إرجاع يمكن قد صغرية، أخرى أوراًقا العربية
حالة يف — الحظ لسوء — ليست صورة بك هراري رالف املسيو مجموعة ويف
خمر، كأس يده يف إنسان صورة فيها نتبنيَّ أن استطاعتنا يف ولكن الحفظ، من جيدة
ظاهرة طولونية مسحة عليه بعضها زخارف مالبسه ويف النبيذ، أواني بعض وبجانبه
الصورة هذه أن ح نُرجِّ يجعلنا ا ممَّ النبيذ، أواني عىل املوجودة الزخارف يف أيًضا تتجىلَّ
.(36 رقم اللوحة (انظر امليالدي العارش القرن أول إىل أو التاسع، القرن آخر إىل ترجع
كتاب» «جلد الطولوني العرص إىل يُرجع جروهمان األستاذ أن إىل نُشري أن علينا بقي
بالقسم منه جزء اآلن ومحفوظ والعضم، العاج من ُفسيفساء عليه األَْرز، خشب من
عىل املوجودة الزخارف إىل هذا رأيه يف جروهمان ويستند برلني، متاحف من اإلسالمي
طولونية مسحة أي فيها ليس الزخارف هذه أن اعتقادنا يف ولكن الخشبي،17 اللوح هذا
الفنية الهيئات رأي وهو العارش، القرن إىل القطعة هذه نُرجع أن ل نُفضِّ ولذا ظاهرة؛

نفسه.18 برلني متحف يف
ذكر كما كتاب جلد الخشب من القطعة تلك أن نظن ال فإننا يشء، من يكن ومهما
بدار قطعة تشبه حال كل عىل وهي صندوق، من جزء أنها ح نُرجِّ بل جروهمان؛ الدكتور
والعضم.19 العاج من ُفسيفساء أيًضا وعليها الصرية عني بجهة عليها ُعثر العربية اآلثار

ص٨. ،ibid راجع: 16

ص٣٣. ،ibid راجع: 17

.1 رقم ولوحة ص٢، ،SARRE: Buchkunst des Orients I, Islamische Bucheinbände راجع: 18

.35 رقم واللوحة 34 رقم اللوحة انظر: 19
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يف أن ريب وال والتصوير، والخزف والخشب املنسوجات عن السابقة الفصول يف تكلمنا
ما فإن القول؛ نُطيل أن نستطيع ال ولكنا أخرى، فروًعا املرصي اإلسالمي الفن ميدان
مما أكثر امللموسة الحقائق من فيه ليس النيل وادي يف اإلسالمية الفنون فجر عن نعرفه

ذكرنا.
القبط ونََسج االزدهار، كل مزدهرة الفرعونية مرص يف كانت املعادن صناعة أن عىل
يف الصناعة هذه تركوا أنهم نعتقد أن إىل يدعو ما هناك وليس أسالفهم، منوال عىل
من يشء إلينا يصل لم — الحظ لسوء — ولكنا اإلسالمي،1 الفتح بعد األوىل القرون

الفاطمي. العرص يف بحت إسالمي طراز ظهور قبل املعدنية مصنوعاتهم
اآلن واملحفوظ امللق، صري أبي يف األملانية الحفريات يف ُكشف الذي الربونز إبريق ا وأمَّ
والزخارف.2 الصناعة ساساني ولكنه السابع، القرن إىل يرجع فإنه العربية؛ اآلثار بدار
صناعة ونقصد كبريًا، رواًجا الطولوني العهد يف لقيَْت أخرى صناعة أن ريب وال
تصنع الحكومية املصانع كانت والتي األمري، ولحرس للُجند الزمًة كانت التي األسلحة

زاهرة. أهلية صناعة وجود من بالرغم منها كبريًا جزءًا

ص٨٩. ج١، باشا، سميكة ملرقص القبطي املتحف ودليل ص٢٩. ،BUTLER: Islamic Pottery انظر: 1
DIEZ: Die Kunst der Islamischen وقارن: ص٦٣. ،WAIT: L’éxposition persane de 1931 راجع: 2

.٢٧٨ شكل ص٢٠١، ،völker
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ًما تقدُّ ر نتصوَّ أال الصعب من فإنه العرب؛ املؤرخني قنا صدَّ إذا إننا القول وُقصارى
وجمال الصناعة دقة أن عن فضًال الطولوني، العرص خالل يف املعادن صناعة يف كبريًا
ثابتة تقاليد ذات الوقت ذلك يف كانت أنها نعتقد يجعلنا الفاطميني زمن يف املصنوعات

مجيد. وماٍض
ذكره يمكننا خاص يشء هناك فليس الطولوني العرص قبل مرص يف النقود ا أمَّ
العاصمة تتخذه ما والدنانري3 الدراهم من يتخذون كانوا الُوالة أن واملعروف عنها،
الساسانية النقود تستعمل أمرها أول يف اإلسالمية الدولة كانت وقد العرب، بالد يف
يف الخلفاء بدأ حني األموي العرص أوائل حتى املنوال هذا عىل الحال وظل والبيزنطية،

إسالمية.4 ذهبية دنانري رضب
الرسالة ويف الطولونية، النقود من قطع بعض األثرية واملجموعات املتاحف ويف
الُخرافة إىل أقرب بعضها الطولونية، النقود عن أحاديث النقود عن املقريزي كتبها التي
من كانت طولون ابن دنانري أن يؤكد فهو حال كل وعىل التاريخية، الحقيقة إىل منه

للتذهيب.5 خاصًة استُعِمَلْت بحيث الصفاء
األوزان عمل عن فضًال فإنه اإلسالمي؛ العرص يف أُهملت الزجاج صناعة أن نظن وال
املختلفة، أحجامها لبيان األواني عىل بها يُطبَع كان التي واألختام والخواتم الزجاجية6
الزجاج.7 صناعة أرسار من أجدادهم عرفه ما بأكثر محتفظني يزالون ال املرصيون كان
مدينة العربي الفتح بعد أصبح الصناعة لهذه الرئييس املركز أن الظاهر أن عىل

اإلسكندرية. يف قبله كان أن بعد الفسطاط،

S. LANE.POOLE: Cata-و اإلسالمية. املعارف دائرة يف و«دينار» «درهم»، مادتَي: انظر 3

J. STICKEL: Handbuch zur Morgen-و .logue of Oriental Coins in The British Museum
J. KARABACEK: Ucber mohammedanische Vicariatsmünzenو .ländischen Münzkunde

.١٨٦٩ سنة .Wiener Num. Zeitschr يف ،und Kupferdrachmen
بعدها. وما ص٣٩٩ ج١، ،MIGEON: Manuel راجع: 4

LANE-POOLE:و ،E. T. ROGERS: Coins of the Tuluni Dynasty (Numism. Orient. IV) راجع: 5

بعدها. وما ص٢١٠ ،ZAKY M. HASSAN: Les Tulunidesو .٧٥ ،٧٣ ص٦٧، ،History
.FLINDERS PETRE: Glass Stamps & Weights (London 1926) راجع: 6

بعدها. وما ص١١٧ ج٢، ،MIGEON: Manuel و بعدها. وما ص٢٤ ،BUTLER: ibid راجع: 7
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الزجاج من قطع عىل الفسطاط بأطالل حفريَّاتها يف العربية اآلثار دار عثَرْت وقد
إىل يرجع أقدمها ألن هذا؛ كتابنا من الثاني الجزء يف أكثرها عىل الكالم سيأتي القديم،

الفاطمي. العرص
ظاهرة طولونية زخرفة عليها قنينة عىل املايض العام يف اللوفر متحف حصل وقد
الكالم عند إليها أرشنا التي أو الخشب، عىل املحفورة الطولونية الزخارف كثريًا تشبه
عليها قطع بعض العربية اآلثار دار يف أن كما املباني، وزخرفة الطولونية العمارة عن

.(37 رقم اللوحة (انظر الظاهرة الطولونية الزخارف هذه مثل
بني سامرَّا8 يف ُوجدتا قديمتان قنينتان بنيويورك املرتوبوليتان متحف يف وكذلك

هرتزفلد.9 والدكتور زرَّه الدكتور حفائر يف ظهر الذي الكثري الزجاج

رها تطوُّ وعن مرص، يف اإلسالمية الفنون فجر عن كالمنا يف املرحلة نهاية إىل نصل وهنا
األول القرننَي يف والصناعات الفنون رجال أن رأينا وقد الطولوني، العرص نهاية حتى
اإلسالم منهم اعتنق َمن ذلك يف سواء الوطنيني، املرصيني من كانوا الهجرة بعد والثاني
كانت التي املرصي الفن تقاليد عىل ري السَّ جميًعا واصلوا وقد املسيحية،10 عىل ثبت وَمن
الفنون فيه أثَّرت مزيًجا القبطي العرص يف أصبَحْت حتى العصور؛ َمرِّ عىل َرْت تطوَّ قد

كبريًا. أثًرا وغريها والساسانية البيزنطية
وإرضائهم، الفاتحني العرب مساملة عىل االجتماعية الحياة يف الوطنيون عمل وكما
املسلمني إرضاء عوامله أهم كان منتظًما، ًرا تطوُّ بدأوا أن لبثوا ما منهم نَّاع الصُّ فإن
ْعبنَي بالشَّ املرصيون وتأثَّر ديانتهم. وتعاليم ميولهم يوافق ما وإنتاج إليهم، والتحبُّب
هذا وأخذ ك، وبالرتُّ باإليرانيني أي اإلسالمي: العالم منهما يتألف كان اللذَين اآلخَرين
ضفاف عىل املختلفة الفنون ويف االجتماعية، الحياة يف فشيئًا شيئًا الظهور يف التأثري

النيل.

ص١٨٥. ،DIMAND: Handbook انظر: 8
.LAMM: Das Glas von Samarra راجع: 9

ص١٦٤-١٦٥. ،CRESWELL: Early Muslim Architecture يف برشم فان اآلنسة كتبَتْه ما راجع: 10

العرب. عند الفنون ر تأخُّ يف خلدون ابن نظرية إىل اإلشارة (ص٣٠) نفسه الكتاب يف وانظر
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سامرَّا مدينة يف العراقي بالفن التأثري كل متأثرًة الطولوني العرص يف مرص وكانت
أخرى. إسالمية عاصمة أي من ك وبالرتُّ بالُفرس تأثًُّرا أكثر بدورها كانت التي

٩٦٩م، سنة ستني بنحو ذلك بعد مرص عرش عىل الفاطميون استوىل عندما أنه بيد
وأساليب مرصية تقاليد وفيه جمال، فيه إسالمي فن النيل ضفاف عىل الظهور يف بدأ

الكتاب. هذا من الثاني الجزء يف دراستنا موضوع ستكون مختلفة
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