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تعد دراسة شكاىد القبكر مف أىـ الدراسات لما تشتمؿ عميو مف نقكش كتابية 
أساليب حفرىا، ككذلؾ أنكاع الخطكط المستعممة في كعناصر زخرفية تختمؼ في 

النقش عمييا، حيث إف تاريخ أم أثر يعرؼ بشاىده أك بنصو التأسيسي. كفى 
ىذا السياؽ ييدؼ ىذا البحث إلى نشر كدراسة شاىدم قبر األميرة بديية ىانـ 
كاألميرة قدرية ابنتا السمطاف حسيف كامؿ ألكؿ مرة بمنطقة اإلماـ الشافعي 

 ،قاىرة، حيث تعد ىذه المنطقة كاحدة مف أضخـ جبانات القاىرة عمى اإلطالؽبال
حيث تحدىا جبانة التكنسي مف ناحية الجنكب، كجبانة اإلماـ الميثي مف الجنكب 

كمف عمر بف الفارض، ك الشاطبي قبرا  أما مف ناحية الشرؽ فيحدىاالغربي، 
الشماؿ، كجبانة السيدة نفسية جبانة المماليؾ مف ك تالؿ عيف الصيرة ، الغرب 

مف الناحية الشمالية الغربية، كتضـ ىذه القرافة عددان كبيران مف مدافف أسرة محمد 
)مدفف حكش الباشا، مدفف محمكد  عمي باشا نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ

حمدم باشا، مدفف يكسؼ كماؿ الديف، مدفف أـ محمد عمي الصغير(.حيث 
عناصرىما الزخرفية كالكتابات التي بعمارتيما ك سة يتميز الشاىداف محؿ الدرا

. لذا حظى ىذاف الشاىداف بأىمية بالغة في ككنيما يعطيانا سجمت بخط النسخ
ا بمعمكمات نالكثير مف المعمكمات كالحقائؽ عف تاريخ تمؾ الشخصيات، كتزكد

 عف بعض جكانب حياتيما.
 مقدمة 

ة؛ فقد كشفُت النقاب عف أىميتيا الكبرل في عمـ اآلثار؛ حيث إنيا ُتعد دراسة شكاىد القبكر مف الدراسات الميم
َـّ فيي أصدؽ قيالن كأقكل دليالن  ؽُتعدُّ بح تكثيقنا تاريخيِّا كتسجيالن أثريِّا لكؿ بمد مف بمداف العالـ اإلسالمي، كمف َث

في تمثيؿ حضارة كؿ عصر مف العصكر اإلسالمية؛ حيث إنيا ِسجؿِّ أثرمِّ كتاريخيِّ لمجكانب السياسية 
تتمتع بعض المقابر بقيمة معمارية فضالن عف مذىبي. قتصادية، باإلضافة إلى الجانب الديني كالإلجتماعية كاإلكا

  . العالـكفنية كحرفية رائعة الُيجارييا في الجماؿ كالركعة كاإلبداع أم متحؼ فني معاصر في 
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عمى أمة تفردت في احتفائيا  ، كما ىك الحاؿ في مصر فميس غريبان حيث تحتؿ القبكر أىمية تاريخية كبيرة 
ىتماـ الذم يمكف مف خاللو إلغالبية اآلثار المصرية القديمة ىي مقابر لممكتى، ذلؾ ابالمكت كالمكتى لدرجة أف 
 جتماعية لممجتمع المصرم حسب قيمة المكتى. إلقتصادية كاإلاستيعاب الحالة السياسية كا

  والجمع شواهد –شاهد القبر 
مف يرقد فيو، كأحيانان تكجد تمؾ عمى عبارة عف ألكاح مختمفة مف الحجر أك الرخاـ تكضع فكؽ القبر لإلشارة إلى 

كعمى الرغـ مف أف شكاىد القبكر كانت معركفة في جميع أرجاء العالـ اإلسالمي  الشكاىد أعمى تراكيب القبكر.
حيث يعد مف التركستاف شرقنا إلى المحيط األطمسي غربنا، إال أنيا لـ تكجد في أم مكاف مثمما كجدت في مصر؛ 

، كالتي تمثمت بمصر مف شكاىد القبكر الكثير  عمي فيو ُعِثرالفترات التاريخية التى  العصر اإلسالمي مف أىـ
في ألكاح مف الرخاـ أك الحجر أك الخشب، كُعرؼ شاىد القبر في العالـ اإلسالمي بمسميات عديدة، 

 .1العمكد، النقيشة(البالطة،المكح،الرخامة، القبرية، المسف، الرجـ، الركسية،الجنابية، النقش،منيا:)الشاىد، 

كالحؽُّ أف شكاىد القبكر ذات أىمية كبرل في عمـ اآلثار؛ إذ ُتضيؼ أسماء متكفيف لـ ترد أسماؤىـ في ُكتب 
ح تكاريخ كفاتيـ، كُتمكِّف الباحثيف مف التَّعرُّؼ عمى سالسؿ أنسابيـ، كالبمداف التي  التراجـ، فضالن عف أنيا ُتصحِّ

كُكناىـ كألقابيـ ككظائفيـ، باإلضافة إلى الكتابات الشاىدية المتمثمة في البسممة قدمكا منيا، كأسباب كفاتيـ، 
عتقاد بالساعة كالبعث كذكر اهلل كرسكلو، كالعبارات التكحيدية كاإلشارة إلى إيماف الميت باهلل ككتبو كرسكلو، كاال

َـّ التَّعريؼ كالجنة كالنار، كأجزاء مف اآليات القرآنية، كبعض الدعكات الصالحات، كعبار  ات التعزية كالرثاء، ُث
سكؼ نتعرؼ بالتفصيؿ  يمي. كفيما 2بالمتكفى، كُتختـ نصكص الشاىد بذكر تاريخ الكفاة، كطمب قراءة الفاتحة

 كامؿ السمطاف حسيف ابنتابديية ، قدريةاألميرة  شاىدل مااألسرة العمكية كى شكاىد قبكر شاىدم قبر مف مىع
 .الشافعى بالقاىرةاإلماـ  يما بقرافةمدفنب

 أهداف الدراسة 
 قبر مف شكاىد قبكر أسرة محمد عمي باشا ألكؿ مرة. منشر شاىد  -1
 .يفالشاىد عمىمغات، كالزخارؼ الكاردة الدراسة كتحميؿ أنكاع الخطكط ك   -2
مف ناحية المضمكف لمتعرؼ عمى بعض الصيغ الجنائزية غير المألكفة كترجمة  يفدراسة كتحميؿ الشاىد -3

 المتكفيف كنسبيـ.

 ية البحثمنهج
ية ميدانية مف خالؿ دراسة تاريخينشر ألكؿ مرة، حيث  ميرة بديية كقدريةألا قبرل البحث شاىدىذا يتناكؿ 

تكضيح نكعية الخامات المستخدمة فى صناعاتو كصفية تحميمية مف خالؿ  دراسةباإلضافة إلى المدفف، تا صاحبل
كنكعية الخطكط المستخدمة عميو كالزخارؼ  يفكطرؽ الحفر عميو، باإلضافة إلى تحميؿ الشكؿ العاـ لمشاىد

نية كعبارات دعائية، ككذلؾ األلقاب كالكظائؼ الكرادة عميو. كمف ثـ آيات قر آالكاردة كدراسة مضامينيا مف 
 النتائج كالتى تساعد بدكرىا فى كضع المقترحات كالتكصيات المالئمة.الكصكؿ إلى مجمكعة مف 
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 لصاحبتى المدفن الدراسة التاريخية 
  -ـ، كرزؽ منيا بثالث أميرات ىف:1892في يكليو عاـ  4مف زكجتو ممؾ جشـ ىانـ3كامؿ السمطاف حسيفتزكج 

في السابع عشر مف  كلدتالتى  سميحة ، كاألميرة5ـ1888األميرة قدرية التى كلدت في العاشر مف يناير عاـ 
إلى مكتبة القاىرة الكبرل اآلف.    حسف صبرم كىي التي تحكؿ قصرىا في الزمالؾ في شارع ـ1889 عاـ يكليو

تزكجت مف محمكد فخرم، كتكفيت في الثامف عشر مف ذم الحجة سنة التى األميرة بديية )بديعة( كاألخيرة ىى 
 السمطاف حسيف كامؿ ابنتاقبر  مشاىدكفى ىذا البحث سنسمط الضكء عمى  .6ـ1913ىػ، نكفمبر عاـ 1331
 .، كاألميرة قدريةاألميرة بديية " بديعة"  -:كىما

  الدراسة الوصفية 
بالقرب مف مدافف العائمة المالكة  يمابمدافنميرة قدرية ألميرة بديية كاألا قبر مالدراسة الكصفية شاىدتتناكؿ ىذه 

  -:بالقاىرة سـ مدفف األمير محمكد حمدمإبقرافة اإلماـ الشافعي )حكش الباشا(، كالمعركؼ ب

  (1، لوحة 1شكل ) 7ولالشاهد األ   -1
 .ميرة بدييةألا -صاحب الشاهد:    
 .الرخاـ -:المادة الخام    
   ـ(1913ق/ 1331) -: التأريخ     
 .اإلماـ الشافعي بالقاىرةقرافة  -: المكان     
 .ةالعربي المغة:     
 النسخ. نوع الخط:     
 أسطر.سبعة : عدد األسطر    

 :نص الشاهد
 8انا هلل كانا اليو راجعكف -1
 ايا رحمة الكريـ اال  انزلى -2
 عمى حسب عاؿ اعز كريـ -3
 كارخى  المكاف ىذاكالبترمى  -4
 بديية قرل فى مقر نعيـ -5
6- 421  313   93   343  173 
 .ىجرية1331سنة -7

األسفؿ كعريض ضيؽ مف  كىك عبارة عف لكح مستطيؿ،  الغربية مف التركيبةيعمك الجية  الوصف والتعميق: 
سـ، كيشغمو بعض مف الزخارؼ النباتية كاليندسية،  5سـ، كسمكو  29ـ، كعرضو 1مف األعمى، يبمغ طكلو 

كالبدف عميو نقش كتابي متقف التنفيذ مجكد الخط كتب بخط نسخ جميؿ متداخؿ الكممات كالحركؼ، كقد التـز 
ا بشكؿ بالغ الدقة، كقد استخدـ الكاتب بأصكؿ ىذا الخط؛ فنالحظ أف كمماتو كاضحة متشابكة م ع بعضيا بعضن

بعض عالمات الضبط كالشكؿ؛ كالمد كالشدة في بعض كممات الشاىد؛ إلبراز جماؿ الخط كحسف الخطاط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A
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كقد لجأ الخطاط إلى  مظيره، كما نالحظ ترتيب سطكر الكتابة كدقة حفرىا؛ حيث كتبت بأسمكب الحفر البارز.
بعض الحركؼ؛ ليعطي شكالن جماليِّا لمنص كذلؾ بسبب اختالؼ مساحة بعض السمات الخطية في تنفيذه ل

فكؽ بعضيا كربما ذلؾ لضيؽ  األسطر مف سطر إلى آخر، فعمد إلى تشابؾ حركؼ كتركيب بعض الكممات
، السطر األكؿب (انا هلل كانا اليو راجعكف ) اآلية القرآنيةبجزء مف  احية الشاىد بدأتتأف افتكما ، مساحة الشاىد

، كقد استخدمت في عصكر ىذه الفترة كىذه اآلية جرت العادة عمى اقتباسيا ضمف نصكص كثيٍر مف الشكاىد 
التى ظيرت  9حساب الجمؿ كما استخدـ الخطاط. أما الظير فيك أممس خاٍؿ مف الزخارؼ ،إسالمية متتابعة

   -:عمى الشاىد كتتضح مف الجدكؿ التالى
 421 400+5+10+4+2 بديية
 310 10+200+100 قرل
 90 10+80 فى
 340 200+100+40 مقر
 170 40+10+70+50 نعيـ

 1331 170+340+90+310+421 اإلجمالي
 

لحسػػاب الجمػػؿ التػػى ظيػػرت بالسػػطر السػػادس بعػػد كممػػة أرخػػى )بدييػػة قػػرل فػػي مقػػر السػػابؽ  مػػف الجػػدكؿ نسػػتنتج
 ق. 1331المذككر بالسطر األخير مف الشاىد  هنعيـ(، بأنو مساكينا لتاريخ الكفا

 

 (2شكل  ،2لوحة ) مضاهي الشاهد: 
 ىك الحى الباقى -1
 انتقمت الى دار البقاء ساكنة  -2
 الجناف االميرة البدييو ىانـ -3
 افندل كريمة صاحب الدكلة  -4
 االمير حسيف كامؿ -5
 فى يـك الجمعة الثامف مف شير -6
 .13 ىجرية1331ذل الحجة سنة  -7

 

لػػكح رخػػامي مسػػتطيؿ يعمػػك الجيػػة الشػػرقية مػػف التركيبػػة، كيزينػػو كتابػػات نفػػذت بالنسػػخ البػػارز،  والتعميففق:الوصففف 
كاسػػتخدـ الكاتػػب فػػي ىػػذا  -مػػف حيػػث جػػكدة الخػػط كحسػػف التنسػػيؽ كدقػػة التنفيػػذ  -كىػػك مػػف النصػػكص المجػػكدة 

لرغـ مف تداخؿ حركؼ النص بعض حركات الضبط كالشكؿ في بعض الكممات، كالضـ كالفتح كالسككف، كعمى ا
كممػػات ىػػذا الشػػاىد مػػع بعضػػيا كارتقػػاء الكممػػات فػػكؽ بعضػػيا إال أف الكاتػػب أجػػاد فػػي تنفيػػذ ىػػذا الشػػاىد ككفػػى 

 .11الكممات حقيا مف البركز كالكضكح
 

 
 



   .125 - 111 (، ص2022 هيووي، ) 3، العدد 22المجلد  (JAAUTH)           همالس ءامسأو نايلع هيمساي 
 

115 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

 (3 ، لوحة3 شكل) 12يالشاهد الثان
 األميرة قدرية -:صاحب الشاهد

 .الرخاـ -:المادة الخام
 ـ(1955ق/ 1374) -التأريخ: 
  اإلماـ الشافعي بالقاىرة.قرافة  -المكان: 

 : العربية.لمغةا 
 : النسخ.نوع الخط

 : تسعة أسطر.عدد األسطر
 :نص الشاهد

 ىك الحى الباقى  -1
 انتقمت  -2
 الى الدار الباقية -3
 قدرية حسيف -4
  المغفكر لو كريمة  -5
 السمطاف حسيف كامؿ -6
 1374شكاؿ سنو  12فى يـك الجمعة  -7
 1955يكنيو سنو  3المكافؽ  -8
 وليا الرحم -9

يعمك الشاىد الجية الجنكبية الغربية مف التركيبة، كيأخذ شكؿ لكح مستطيؿ يبمغ ارتفاعو حكالي  الوصف والتعميق:
، الصنج الرخامية المتراصة ويشبسـ، كيتميز الشاىد بأنو عريض مف أسفؿ كضيؽ مف أعمى كذك إطار  93

مربع متكجة بتاج مفصص كمذىب، كينتيي مف أعالىا بشكؿ ىالؿ صغير، كعمى بدف  كيعمكه مخدة عمى شكؿ
الشاىد كتابات مذىبة، كنالحظ أف الخطاط اتبع في كتابة النص خطة مسبقة أعدىا في فكره ثـ قاـ بتنفيذىا 

كؿ عمى سطح الشاىد، كيتضح ذلؾ مف خالؿ رسمو لمكممات كالحركؼ كالتناسب فيما بينيا، كفي انتظاـ ش
مشاىد كجانبيو  دكف ل يالجانب الخمف، بينما جاء صأسطر الكتابة كاتباعو لقكاعد النسبة الفاضمة في كتابة النصك 

كقد أخرج الخطاط سطكر الشاىد متناسقة منتظمة، سكاء في طكليا أك في  زخارؼ، كمحاطكف بإطار بارزة. أم
ة الشاىد بالعبارات االفتتاحية، ثـ ذكر اسـ افتتاحي فىجاءت صياغة النص مألكفة، كقد المساحات بينيا، 

 مف الزائر.بالرحمة كالمغفرة  ةالدعك المتكفى كتاريخ الكفاة، ثـ 

 الدراسة التحميمية
 المادة الخام

الخاصة بمكضكع  -شكاىد القبكر تاحتؿ الرخاـ المرتبة األكلى في تنفيذ شكاىد القبكر اإلسالمية؛ فقد صنع
ككبار رجاؿ دكلتو باستخداـ الرخاـ فى  وكخمفائ باشا يمف الرخاـ، كربما يرجع ذلؾ إلى اىتماـ محمد عم -البحث
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يا مف رخاـ مختمؼ األلكاف  فى الجدراف كاألرضيات كالمحاريب، ىذا إلى ينيز  عمائرىـ مف مساجد القاىرة كما
غيره مف مميزات كالمتمثمة في الصالدة الناتجة عف تككينو الطبيعي مف كربكنات  جانب ما يمتاز بو الرخاـ عف

، فضالن عف التبمكر الناتج مف تأثير الضغط كالحرارة أثناء تككنو في الطبيعة مما يساعد لالكا سيـك كالماغنسيـك
لصالدة أف يصبح الرخاـ عمى زيادة حجـ حبيباتو كتجانسيا، كقمة مساماتيا كزيادة تماسكيا، كيترتب عمى ىذه ا

ا  -أطكؿ المكاد الزخرفية عمرنا. كمف أىـ خصائص الرخاـ  أنو مف أكثر المكاد تحمالن لمظركؼ الخارجية  -أيضن
يمتاز الرخاـ بالجماؿ الطبيعي كاأللكاف البديعة، كنعكمة حيث  .13ةمف حرارة كرطكبة كغير ذلؾ مف عكامؿ التعري

المصقكلة، خاصة عند سقكط الضكء عميو؛ فيعكس جماؿ المنشأة، كما يمتاز المممس كالبريؽ الطبيعي ألسطحو 
سباب كبالتالى تككف كؿ ىذه األ بجماؿ ألكانو مع ضماف ثبات تمؾ األلكاف، كؿ ذلؾ إلى جانب سيكلة تنظيفو

فة ك زخر أساسية سكاء فى البناء ف يككف الرخاـ مف المكاد األأيحرصكف عمى  وكخمفائ يالتى جعمت محمد عم
 .14عمائرىـ

 ور محل الدراسة بشواهد القفى نقش  أسموب الكتابة المستخدم
 مػامحؿ الدراسة نفػذ الكتابػة عميي افىك الحفر البارز فالشاىدفى ىذة الفترة كاف األسمكب السائد فى تنفيذ الكتابة 

الحفػػر بػػدالن مػػف  عمػػى اسػػتخداميا ابيػػذه الطريقػػة كعمػػى الػػرغـ مػػف صػػعكبة ىػػذه الطريقػػة اإل أف الخطػػاطيف حرصػػك 
. فطريقػة الحفػر البػارز تتطمػب تصػميمان كتابيػان سػابقان؛ حيػث يػتـ نقػش حػركؼ الكممػات كالعناصػر الزخرفيػة، الغائر

كيتـ تحديد الشكؿ الخارجي لمعنصر المراد حفره، ثـ يقـك النقاش بحفر األرضية حكلو، ليصبح العنصر أعمى مف 
لقػائـ بيػذه اكتابػة البػارزة عػف سػطح الرخػاـ تزيػد مػف جمػاؿ الشػاىد، كال بػد أف يكػكف مسػتكل األرضػية؛ حيػث إف ال

ػا بقكاعػد المغػة العربيػة، فضػالن عػف تمكنػو مػف الكتابػة  العممية عمى درجة كبيرة مف الميارة كالتدقيؽ، كأف يككف مممِّ
 .15ًن  كالحرص عمى التكافؽ بيف النص كالمساحة كالشكؿ كالزخارؼ المستخدمة أيضا

 نوع الخط الوراد عمى شاهد القبر
نكع الخط المستخدـ عف ما أسرة العمكية تنكعت الخطكط المستخدمة فى النقكش الكتابية عمى شكاىد قبكر األ

القبر ىك خط النسخ، كيعتبر خط النسخ مف الخطكط العربية األصمية، كالتي انحدرت تدريجيِّا مف  معمى شاىد
سـ لسيكلة نسخو، كقد كاف يستخدـ جنبنا إلى جنب إلبيذا اخط النسخ  الخط اآلرامي مركرنا بالخط النبطي.عرؼ

اليابس، إال أنو كانت تكتب بيا ، كيرجع ذلؾ إلى عدـ معرفة الخطكط المينة، مثؿ الخط 16 مع الخط الككفي
المراسالت كالمعاىدات كالحجج كالكثائؽ المختمفة، كىي بطبيعة الحاؿ مستمرة إلى حد كبير، في الكقت نفسو 

  .17كأف يستخدـ الخط الككفي في الكتابات التسجيمية عمى العمائر كالفنكف التطبيقية

 -:18يف كالخطاطيف مايمكمف أىـ خصائص خط النسخ التي َتِرُد في كتب الباحثي
 في رأسيا، كاأللؼ المركبة في نياية نقطة لميميف أك لميسار. ال تركسحرؼ األلؼ المفردة كالمركبة  -
 حرؼ الداؿ كالذاؿ يختمفاف عف خط الثمث في رسميما. -
 حرؼ العيف كالغيف تككف قمتيا مربعة مطمكسة. -
 الن في مكضع العنؽ، كترسـ مثؿ النكف.حرؼ الفاء كالقاؼ يختمؼ في رسـ استدارة الرأس فييا قمي -
 حرؼ الكاؼ المفردة تككف مركسة، كالكاؼ المبتدئة تركس إذا كانت صاعدة. -
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 حرؼ الالـ المفرد يضاؼ إلى رأسيا شظية نازلة دقيقة. -
 حرؼ الكاك ال يطمس كعراقتو كالراء. -
 حرؼ الياء األخيرة ال تختمؼ عف التاء المربكطة في الثمث كثيرنا. -

 الزخارف النباتية 
تمثؿ الزخارؼ النباتية عمى شكاىد القبكر أىمية كبيرة، فقد كرد في كتاب اهلل العزيز بعض اآليات القرآنية، كالتي 
تفيد بكصؼ الجنة كما فييا مف النباتػات عمػى اخػتالؼ أشػكاليا كأنكاعيػا كثمارىػا، كبمػا يتماشػى مػع رغبػة الفنػاف 

عػػة، كخاصػػة النباتػػات؛ حيػػث اقتػػبس مػػف أشػػكاليا الكثيػػر. كمػػف أىػػـ العناصػػر تجػػاه لمظػػاىر الطبيإلالمسػػمـ فػػي ا
 ة النباتية التي ظيرت عمى شكاىد القبكر محؿ الدراسة:يالزخرف

عمػػى ىيئػة أكاليػػؿ متخػػذة  -تجمػػت ظػاىرة تنفيػػذ زخرفػة األزىػػار كالػكرد، كأحيانػػان األكراؽ النباتيػة  -:إكميفل الزهففور  -
 (. 3 الشاهد رقم)  شكالن دائريان أك نصؼ دائرم.

 الزخارف الهندسية 
معظميػػا كانػػت تحػػاط  أفحيػػث  ،عمػػى شػػكاىد القبػػكر ـ مكانػػة كبيػػرة8ق/2لزخػػارؼ اليندسػػية منػػذ القػػرف احتمػػت ا

أمػػا فػػى القػػرف الثالػػث فقػػد تطػػكرت اإلطػػارات المحيطػػة بالكتابػػات عمػػى  .19بإطػػارات مػػف أشػػكاؿ سالسػػؿ كتمكجػػات
اإلطػػػػارات البػػػػارزة  فػػػػى اسػػػػتخداـ الزخػػػػارؼ اليندسػػػػية لمجمكعػػػػة الشػػػػكاىد محػػػػؿ الدراسػػػػة كبػػػػرزت 23رشػػػػكاىد القبػػػػك 
 الشاىد. " كجو"  سطحى كتحددىا عم طارات بارزة تحيط باألسطر الكتابيةإكىي المستطيمة 

  
 دراسة الكتابات عمى الشاهد من حيث المضمون

عمى صيغ كمضاميف مختمفة قكاميا عبارات افتتاحية كالبسممة أك  امحؿ الدراسة باحتكائيت شكاىد القبكر تميز 
نية ككذلؾ األسماء كاأللقاب كالكظائؼ فضالن عف طمب قراءة الفاتحة لممتكفى كالتاريخ كبدراسة آبعض اآليات القر 

 -اآلتي: كتحميؿ النقكش الكتابية عمى شاىد القبر اتضح 

 عمى الشاهد الواردة القرآنية اآليات لا و أ
 

نَّا ِلمَّهِ  ﴿ِإنَّا -  َراِجُعوَن﴾: ِإَلْيهِ  َواِ 
كىذا القكؿ ىك قكؿ المؤمنيف حينما تصبييـ مصيبة  (،156ية رقـ )آلة مف سكرة البقرة اكريم ةيآكىك جزء مف 

كتدؿ ىذه اآلية  ،كما عقبت اآلية التي تمييا ة،منو كرحم - مغفرة أم - ذا قالكىا عميـ اهلل بصمكاتإالمكت ف
، كمف 21عماليـأعنيـ ب يرضىك  ،هللا نيـ يرضكف بقضاءأك ، المكت بعد إليوف المؤمنيف عبيد اهلل يرجعكف أعمى 

 ( 1لوحة رقم ). خير مف كجو الشاىدألا بالسطرـ 1913ق/1331شاىد بديية ىانـ  -:بيف ىذه الشكاىد
 

 العبارات الدعائيةثانياا 
حيث يحتاج اإلنساف إلى مغفرة اهلل كرحمتو، لذلؾ كاف ، العبارات ىذه اشتممت الزخارؼ الكتابية عمى كثير مف

مف الضركرم المحافظة عمى الدعاء كاإلكثار منو كالتماس أكقات اإلجابة؛ ألف الدعاء تحفة الميت كسالح 
 عمى شكاىد ىذه العباراتقاؿ العمماء ىدايا األحياء لألمكات الدعاء كاالستغفار، كمف ثـ ظيرت حيث األحياء، 
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، فكاف الحرص عمى طمب الترحـ عمى الميت كالدعاء لو بالمغفرة مف األمكر اليامة في مضاميف شكاىد 22القبكر
 .23القبكر

 
 

 فتتاحيةإلا العبارات -
الباقي الذم ال  ذات الصيغ المختمفة، فمثالن جاءت عبارة )ىك الحي الباقي( بيذه العباراتعادة ما يبدأ الشاىد 
الذم تفرد بالحياة األبدية التي ال نياية ليا، كألف حياة مف يشاء تبدأ كتنتيي حينما يشاء،  يمكت كال يزكؿ، كىك

 األميرةك  بدييةاألميرة شاىد  يمضاى عمىفقد كردت ىذه العبارة  فقد كاف ىك مصدر الحياة لكؿ كائف حي.
 .(2-1) لوحة رقم .قدرية ىانـ

 والمغفرة الرحمة طمب -
ا  ( فالف) المرحـك لو المغفكر أك لو المغفكر المرحـك أك المرحـك أك لو المغفكر ألفاظ المتكفى اسـ يتقدـ ما دائمن
، أما إذا كاف المتكفى امرأة فيذكر المغفكر ليا أك المرحكمة أك المرحكمة المغفكر ليا أك رجال المتكفى كاف إذا

﴿َسُيْدِخُمُهُم المَُّه ِفي َرْحَمِتِه ِإنَّ و تعالى: المغفكر ليا المرحكمة )فالنة(، كربما تككف ىذه ألفاظ مقتبسة مف قكل
 ،(3)لوحة رقممنيا شاىد قدرية ىانـ  عمى كثير مف شكاىد24 ها(المغفور ل)كقد كرد لفظ  المََّه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾،

عبارات مفظ ىك أتمنى مف اهلل أف يغفر كيعفك عف المتكفى كيسامحو، كمف ضمف لكربما المقصكد مف ىذا ا
التمنى مف ، المقصكد بيذه العبارة ىك (ايا رحمة الكريم ال انزلىعبارة )تمؾ الشكاىد طمب الرحمة كالمغفرة عمى 
بديية ىانـ يغفر لو ذنكبو ، كجاءت ىذه العبارة عمى شاىد عمى المتكفية كاف  رحمتوهلل سبحانو كتعالى بنزكؿ 

ميرة قدرية كالغرض ألا اىدبالسطر السابع عمى ش( لها الرحمة)كما كردت عبارة . (1 لوحة رقم)الثانى  بالسطر
 .اكيرحمي االتكسؿ إلى اهلل عز كجؿ بأف يتجاكز بكرمو عف سيئات المتكفى، كيغفر لي ومن

 

 األلقاب والوظائف 
األمػػر، ، كاألميػػر ذك 25األميػػر كتعنػػي فػػي المغػػة الممػػؾ النافػػذ أمػػره بػػيف اإلمػػارة كالجمػػع أمػػراء: ميففرةألا /األميففر -

عصر محمد عمي استخدـ بنفس استخدامو في العصػر ، كمع بداية 26كاستخدـ في العصريف المممككي كالعثماني
مػػف الرجػػاؿ كالنسػػاء عمػػى حػػد  ةسػػرة المالكػػفػػراد األا ألمػػف ثػػـ اسػػتخدـ بعػػد ذلػػؾ لقبنػػك  ة،رجػػاؿ الدكلػػلا لقبنػػ ي،العثمػػان
 .ميػر حسػيفألصػاحب الدكلػة ابصػيغة  ميػرة بدييػةألاسػمطاف حسػيف عمػى شػاىد ابنتػو لا بيػذا المقػبكلقػب  .سػكاء

 .(2)لوحة رقم 
 

عمػى نمػط  يالحكػـ أك الحككمػة، كاسػتعمؿ فػي بدايػة األمػر كقمػب أصػم كتعنػي  الدكلة في المغػة السػيادة: دولة -
مضػػاىى عمػػى ألقػػاب الكنايػػة المكانيػػة، كالػػديكاف كخالفػػو، كاسػػتخدـ فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر لمسػػيدات؛ حيػػث كرد 

 (.1)لوحة رقممير حسيف كامؿ ألميرة بديية بصيغة صاحب الدكلة األشاىد ا
 

، ككػػاف يطمػؽ كقمػػب فخػرم عمػى العسػػكرييف كالمػدنييف عمػػى السػكاء، فقػػد : كريمفة - الكػػـر ىػك الخػالص مػػف المػـؤ
جػػاء ىػػذا المقػػب لإلشػػارة إلػػى صػػمو البنػػكة كليسػػت األخػػكة ، باإلضػػافة إلػػى اسػػتعمالو لإلشػػارة كالداللػػة عمػػى الكػػـر 

 .(1لوحة رقم . )مة صاحب الدكلةالبديية ىانـ افندل كري بصيغة األميرة بدييةشاىد  عمىكالعطاء، كما ُذكر 
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عمػى شػاىد كأطمػؽ  لقب عاـ يطمؽ عمى النساء، مثؿ خانـ كجانـ كخاتكف، كىك تعريب لمفظ جانـ كخػانـ.: هانم-
 .(1)لوحة رقم  .ميرة بديية ىانـألميرة بديية ىانـ بصيغة األا
 

 ريخ الوارد عمى شاهد القبرأالت
كذلؾ حتى العصر المممككي، كمنذ  دكف األرقاـ فقطكاف التاريخ في العصكر اإلسالمية األكلى يتـ بالحركؼ 

ثـ انتشر عمى غيرىا مف  29ذلؾ العصر بدأ يكتب التاريخ باألرقاـ عمى اآلثار، كخاصة عمى قطع المسكككات 
التاريخ باألرقاـ، حيث بدأ العرب باستخداـ العمائر كالفنكف اإلسالمية، أما في العصر العثماني فكثر استخداـ 

ىػ عندما أراد كتابة التاريخ، فجمع الصحابة 19 - 18منذ عيد عمر بف الخطاب في العاـ  33التاريخ اليجرم
لممشكرة فأشاركا عميو بمبعث الرسكؿ )ص(، فقاؿ البعض بكفاتو، كقاؿ بعضيـ بؿ بيجرتو مف مكة إلى المدينة؛ 

 استخداـ التقكيـ اليجرم عمى عكس التقكيـ الميالدم خالؿ فترة البحث بطريقة. كالجدير بالذكر كثرة
 بذكر أسماء األيام والشهر والسنة يالهجر  التاريخ -

الجمعة الثامف مف شير ذل الحجة سنة بصيغة )مف شاىد بديية ىانـ جاء بالسطر السادس كالسابع 
 .1374شكاؿ سنة  12يـك الجمعة  السابع مف شاىد قدرية ىانـ بصيغة جاء بالسطر ،ىجرية1331

 باليوم والشهر والسنة  الميالدي التاريخ -
 (1955 سنة يكنية 3) ىانـ ذكر التاريخقدرية مف شاىد الثامف بالسطر 

 التاريخ بحساب الجمل  -
 (421-313-93-343-173السطر السادس مف شاىد بديية ىانـ ) قرل فى مقر نعيـ =

 

 الخاتمة 
 -التالية: توصل الباحث إلى النتائج لمشاهدي محل الدراسة  فى ضوء الدراسة الوصفية والتحميمية

 .ألكؿ مرة باإلماـ الشافعي بالقاىرةميرة قدرية ألبديية كا رةيألماقبر  منشر النقكش الكتابية عمى شاىد .1
 العنصر الرئيسى. فكاف بمثابةالرخاـ ىك  م القبر،شاىد ةصناعنكع المكاد الخاـ المستخدمة فى  .2
 -التالي:  كما ىك مكضح بالجدكؿمحؿ الدراسة الشاىديف  كجكد العديد مف اإلختالفات بيف .3

 شاهد األميرة قدرية هانم شاهد األميرة بديهة هانم المقارنة هأوج
 

 والعبارات  اآليات
انا هلل كاف  -استخداـ اآلية القرآنية بالسطر األكؿ: 

 جعكافر اليو 
استخداـ العبارات اإلفتتاحية في بداية 

 النص بصيغة )ىك الحي الباقى(
 اإلسم صياغة 
 

 ذكر اسـ صاحبو الشاىد فقط بصيغة: )بديية(.  -
بينما ذكر اإلسـ كامؿ عمى مضاىي الشاىد   -

بصيغة )األميرة بديية ىانـ أفندم كريمة صاحب 
 الدكلة األمير حسيف كامؿ.

كممة  بنبراتو الثالثة فىتنفيذ حرؼ السيف  -
 )حسيف(

 ءالتعريؼ باسـ صاحبة الشاىد بشي -
قدرية حسيف )أكثر تفصيالن. فجاء بصيغة 

 كريمة المغفكر لو السمطاف حسيف كامؿ.
نفذ الكاتب حرؼ السيف في كممة  -

 )حسيف( بدكف القكائـ الرأسية الثالثة.
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 التاريخ   

بطريقة  كؿألكتابة التاريخ مرتيف عمى الشاىد ا -
حساب الجمؿ بصيغة )بديية قرل فى مقر نعيـ= 

( باإلضافة إلى 173-343-93-313-421
 ق.1331كتابة التاريخ كامالن بصيغة 

بصيغة اليـك  يكتابة التاريخ عمى المضاى -
يـك الجمعة الثامف مف شير ذل  ) كالشير السنة
ىجرية ىذا باإلضافة إلى كتابة 1331الحجة سنة 
 باألحرؼ كليس باألرقاـ.تاريخ اليـك 

الجمع بيف التاريخيف الميالدل كاليجرل  -
)يـك  معان، فكتب التاريخ اليجرم بصيغة

ق، كيالحظ 1374شكاؿ سنة  12الجمعة 
رقاـ كليس ألىنا كتابو التاريخ اليـك با

 بالحركؼ.
 3بينما كتب التاريخ الميالدل بصيغة  -

 .1955يكنية سنة 

 الكتاباتشاىد خالى المضاىى  لشاىد مزيف بالكتابات.امضاىى  الكتابية الزخارف

 األشكال والموحات 

 
             بديية ىانـميرة ألاشاىد قبر ( 1لوحة )

 
 بديية ىانـاألميرة  مضاىى شاىد قبر( 2لوحة )  
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 قدرية  األميرة شاىد قبر( 3لوحة )

 

  تصوير الباحث

 

 

 ( 1شكل ) 
   لشاىد قبر بديية ىانـ يتفريغ النص الكتاب

 

 ( 2شكل )
 شاىد بديية ىانـ يلمضاى يتفريغ النص الكتاب
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 ( 3) شكل

  ىانـ قدرية قبر لشاىد يالكتاب النص فريغت
 

 إعداد الباحث                                               

 هوامش البحث 
                                                           

حتى نياية القرف الثالث عشر ، تراكيب القبكر بمدينة القاىرة منذ بداية العصر العثماني عاطؼ سعد محمد محمكد 1
 .12ـ، ص  1991 ،اليجرم دراسة أثرية فنية مقارنة، مخطكط رسالة دكتكراه، كمية ااآلداب بقنا جامعة جنكب الكادم

حسف الباشا، أىمية شكاىد القبكر بكصفيا مصدران لتأريخ الجزيرة العربية فى العصر اإلسالمى، ضمف كتاب مصادر  2
 . 166، ص 1979، تاريخ الجزيرة العربية

كىك ابف المرحـك  1853نكفمبر  21، المكافؽ ى1273صفر سنة  19كلد السمطاف حسيف كامؿ بمدينة القاىرة في  3
ـ، كفي سنة 1861إسماعيؿ باشا خديكم مصر األكؿ.كاف مكلد السمطاف حسيف في مدة كالية عباس باشا األكؿ في سنة 

حسيف، كفي ىذه السنة تعيف سمكه ناظرنا لممالية المصرية، كتعيف عمى نظارة  ـ الحت بشائر مكلد األمير كماؿ الديف1875
أقيؿ  1879يكنية سنة  25الداخمية أخكه المرحـك تكفيؽ باشا، ثـ خرج كالىما مف الكزارة بسقكط كزارة شريؼ باشا، كفي 

بإيطاليا، كظمكا بيا أكثر مف ثالث  الخديكم إسماعيؿ مف خديكية مصر، فسافر معو نجاله األميراف حسيف كحسف إلى نابكلي
سنكات، ثـ عاد إلى مصر بعد انتياء الثكرة العرابية كاجتيد في تسكية الخالؼ، الذم كاف قائمنا بيف الحككمة كأفراد العائمة 

 جمس عمى أريكة السمطنة المصرية، كدعي بالسمطاف حسيف كامؿ األكؿ خمفنا البف أخيو 1914ديسمبر  19الخديكية . كفي 
عباس حممي الثاني خديكم مصر، فقبض السمطاف حسيف عمى زماـ السمطنة المصرية التي ىي تراث جده األكبر، كأزاؿ 
االرتباكات المعمكمة التي كادت تعكد عمى البالد بالكباؿ كالخذالف، كنظر في أمكر الرعية بعيف الحكمة كالسداد، كاستبشر 

ا كمسرة بيذا الجمكس السعيد، كص ار الشعراء كالبمغاء يتباركف في صكغ قالئد التياني كدرر المدائح، كتكافد عمى الناس فرحن
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ا كزمرنا مف كؿ صكاب، كأقسـ بيف يديو الكزراء كرجاؿ الحككمة يميف اإلخالص كالطاعة  سرام عابديف كفكد المينئيف أفكاجن
رغمنا عف حكادث الحرب األكربية الكبرل، التي  كالكالء لذاتو الكريمة، ثـ أخذ ينظر في شؤكف البالد بكؿ ركية كخبرة كدراية

عمت مصائبيا كاشتعمت نيرانيا في أرجاء المعمكرة، فأصمح شأف التعميـ كاىتـ بتعميـ البنات، كأكثر مف إنشاء المدارس 
مى المصرييف لتربيتيف كتيذيبيف؛ ألنيف أميات رجاؿ المستقبؿ، كاعتنى باألحكاؿ اإلدارية المالية كالزراعية، ككؿ ما يعكد ع

ا ما يتعمؽ بتكطيد األمف العاـ، فرفرفت رايات الطمأنينة عمى البالد، كرفؿ أىميا  بالخير في ىذه األكقات العصيبة خصكصن
صفكة العصر في تاريخ كرسـك .زكي فيمى، 1917أكتكبر  13في حمؿ اليناء كرتعكا في مياديف السعادة كالمنى كتكفى فى 

 .36 -31، ص 2313اكل ، القاىرة ،مشاىير رجاؿ مصر، مؤسسة ىند
ىى السمطانة ممؾ حسف طكراف الزكجة الثانية لمسمطاف حسيف كامؿ، كىي أكؿ سمطانة لمصر في العصر الحديث كلدت  4

سميا بالكامؿ ىك ممؾ جشـ آفت نسبة ألميا بالتبني جشـ آفت الزكجة الثالثة 1869فى إستانبكؿ فى أكتكبر  ـ ، كا 
أمكر السمطنة، ثـ  1917كظمت محتفظة بمقبيا بعد كفاة زكجيا كتكلية األمير أحمد فؤاد األكؿ عاـ لمخديكم إسماعيؿ.

ـ بأف السمطانة ليا األسبقية بعد صاحبة الجالية نازلي كقبؿ جميع 1932يناير  2أصدر الممؾ أحمد فؤاد أمران ممكيان فى 
و مسعد إبراىيـ عبد اهلل ، قصر األميرة سميحة كامؿ دراسة ـ بالقاىرة. ىب1956فبراير  4األميرات باألسرة، كتكفيت فى 

 . 1، ممحؽ رقـ 2339، 2آثارية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية اآلثار، جامعة القاىرة، ـ –فنية  -معمارية
 

لقاىرة حنفى المحالكل، حريـ ممكؾ مصر مف محمد عمي إلى فاركؽ ، الطبعة االكلى، دار األميف لمنشر كالتكزيع ، ا 5
 .129ص  1993- 1414،
بسمة أحمد صديؽ، الصكرة الشخصية ألسرة محمد عمي بقصر المنيؿ، رسالة ماجستير، غير منشكرة، كمية سياحة  6

 .187، ص 2312كالفنادؽ، جامعة قناة السكيس، 
 ينشر ىذا الشاىد ألكؿ مرة. 7
 .156القرآف الكريـ، سكرة البقرة، اآلية  8
الحركؼ باألرقاـ، ككاف أكؿ استعماؿ ليا في بالد فارس، ثـ انتقمت بعد ذلؾ إلى تركيا، كمف ثـ إلى ىك طريقة مقابمة  9

غيرىا مف األقطار اإلسالمية، كتقـك ىذه الطريقة عمى تككيف عبارات أك جمؿ قصيرة مف عدد مف الكممات بكاسطة بيت 
ث يككف حاصؿ جمع القيـ العددية لمحركؼ مساكينا شعر، سكاءن كاف منفردنا أك في آخر القصيدة أك شطر مف بيت، بحي

لممراد تسجيمو، كذلؾ بعد كممة أرَّخ، كفي نظاـ الترتيب األبجدم لمترتيب اليجائي، كمف الضركرة أف نبدأ بتحديد األعداد 
 -المكرخ  -مكرخ  -أرخكا  -مكرخا  -التاريخ أرخ  -قؿ تاريخا  -أرخت  -أرخو  -تاريخيو كأرخناه  -الكاردة بعد )أرخ 

تكرخو( مباشرة، كالترتيب األبجدم ىك )أبجد، ىكز، حطي، كممف، سعفص، قرشت، ثخد، ضظغ( كماؿ الديف سامح، 
 .141العمارة اإلسالمية ، ص

 تنشر كتابات ىذا النص ىنا ألكؿ مرة. 13
 .الكصؼ  مف خالؿ الزيارات الميدانية  إلى ىذاتكصمت الباحثة  11

 

12
 ألكؿ مرةينشر ىذا الشاىد  

13
عزة عمي عبد الحميد، الكتابات األثرية بعمائر محافظة كفر الشيخ مف العصريف المممككي كالعثماني، رسالة ماجستير،  

 .47ـ، ص1996غير منشكرة، كمية اآلداب، جامعة طنطا، 
 

14
 71ـ، ص1897ق/ 1315محمد عارؼ، خالصة األفكار في فف المعمار، القاىرة بكالؽ  
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اإلسالمية قبؿ العصر الطكلكني )مجمكعة متحؼ الفف اإلسالمي بالقاىرة(، حكلية  العمرم، زخارؼ شكاىد القبكرآماؿ  
 .2، ص ـ1986( القاىرة سنة 4ىيئة اآلثار المصرية )البحكث كالكثائؽ اإلسالمية 

 

16
ىػ، 19: 17بف الخطاب  ينسب ىذا الخط إلى مدينة الككفة التي أنشأىا سعد بف أبي كقاص بأمر مف الخميفة عمر 

كالخط الككفي أحد الخطكط العربية القديمة، التي طكرىا الخطاطكف العرب في مدينة الككفة، ككضعكا لو القكاعد كاألصكؿ 
التي تكفر لو قدرنا كبيرنا مف الجماؿ التشكيمي، كقد تطكرت أنكاع الخطكط الككفية في البمداف المختمفة التي كصمت إلييا، 

يتميز بو الخط الككفي ىك أنو خط ىندسي حركفو مستقيمة كيغمب عمييا االتجاه الرأسي كاألفقي، كتصنع في كمف أىـ ما 
اتصاليا زكايا قائمة، كما يتكفر بالخط الككفي قدر مف الترطيب كالميكنة في شكمو، مف خالؿ بعض االنحناءات القكسية 

لخط ثالث  صكر، كىي: خط التحرير المخفؼ أك خط التدكيف، كالخط في حركفو؛ مما أعطاه جماالن تشكيميِّا مميزنا، كليذا ا
الككفي المصحفي، كالخط الككفي التذكارم، كربما يككف عرؼ بتمؾ المسميات لما يؤديو مف أغراض. مصطفى محمد 

ة، جامعة رشاد، دكر الخط العربي كعنصر مف عناصر تصميـ الممصقات، رسالة ماجستير، غير منشكرة، كمية التربية الفني
. محمد عمي حامد بيكمي، كتابات العمائر الدينية العثمانية بإستانبكؿ، دراسة أثرية فنية، رسالة 86ـ، ص1978حمكاف، 

انظر: حسف قاسـ حبش،  لممزيد مف التفاصيؿ. 687ـ، ص1991دكتكراة، غير منشكرة، كمية اآلثار، جامعة القاىرة، 
. مايسة محمكد داككد، الكتابات العربية عمى اآلثار اإلسالمية 12ركت، لبناف، صالخط العربي الككفي، طبعة دار القمـ، بي

. إبرىيـ 53ـ، ص1991ـ(، مكتبة النيضة المصرية، 18: 7مف القرف األكؿ إلى أكاخر القرف الثاني عشر لميجرة )
يجرة، طبعة دار الفكر جمعة، دراسة في تطكر الكتابات الككفية عمى األحجار في مصر في القركف الخمسة األكلى لم

 .77العربي، ص 
 

11
  .224، ص1993 رة،حسف الباشا، مدخؿ إلى اآلثار اإلسالمية، دار النيضة األمية، القاى 

11 Arabe , 1932-9.                     Hawary,H , et Rashad, H, Les Steles Funaraires, Cairo, Musee  
 

 [       
 

11
 Strzygowski ,j, Ornamente altarabsicher Grabsteine In Kairo,in : Der Islam .Zeietschrift   

fur Geschichte und Kultur des Islamischen Orients .11,4,Strassburg,1911,P305-336.              
20

فنية، رسالة  ةفى مصر، دراسة اثاري يسالمية فى العصرييف األيكبى كالمممككإلعالء الديف عبدالعاؿ، شكاىد القبكر ا 
 .577ـ، ص2334داب ، جامعة سكىاج،آلماجستير غير منشكرة، كمية ا

 

21
تفسير ابف عباس، المعركؼ بتنكير المقباس مف تفسير ابف عباس، مكتبة األنكار المحمدية، القاىرة،  ،الفيركز أبادم 

 .22صد.ت، 
 

22
 .577مية فى العصرييف األيكبى كالمممككى، صسالإلعالء الديف عبدالعاؿ: شكاىد القبكر ا 

23
دار الكتاب الجديدة ،لبناف صالح الديف المنجد، دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايتو حتى نياية العصر األمكم، 
 .43ص ،  1979،

 

24
أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر  ،المغفكر)غفر(، كتعني ستره كعفا عنو كتجاكز عف خطاياه، ابف منظكر 

 .329 ،ص2313، 6ج، اإلفريقي المصرم، لساف العرب، دار صادر، بيركت
 

25
 .128، ص ، المرجع السابؽابف منظكر، لساف العرب 

 

26
 .437، ص ـ1978لقاب االسالمية فى التاريخ كالكثائؽ كاالثار ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، ، األحسف الباشا  

 

21
 .115ص ،1996رأفت النبراكم، النقكد اإلسالمية في عصر دكلة المماليؾ الجراكسية، الطبعة الثانية،  
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 -217، ص1989، 2،ج4رأفت محمد النبركام، التاريخ اليجرم عمى النقكد اإلسالمية، بحث بمجمة العصكر، مج 
256. 
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This paper aims to shed light on the tombstones of Sultan 

Hussein's daughters through a descriptive-analytical study, 

and a field study as well. Meanwhile, the researcher aims to 

explore and publish the tombstones of Sultan Hussein's 

daughters for the first time. The tombstones include 

inscriptions and decorative elements that differ in their 

techniques of writing and their types of fonts. Moreover, the 

history of any monument is known by its tombstones or by its 

foundation slab. It worth mentioning that the Cemetery 

(Qarāfa) of Al-Imām Al-Šāfiʽī in Cairo is one of the largest 

cemeteries , which is bordered by the Al-Tūnisī cemetery on 

the southern side, al-Imām al-Laiyṯī cemetery from the 

southwestern side, from the eastern side al-Šaṭbī and ʽUmar 

Ibn al-Fāriḍ cemetery, from the western side ʽAīn Al-Ṣīrah 

hills, the Mamlūk cemetery from the northern side, and al-

Saiyyda Nafīsah cemetery from the northwestern side. Al-

Qarāfa of Al-Imām Al-Šāfiʽī contains large number of tombs 

that belongs to Muḥammad ʽAlī Pāšā, such as Ḥūwš al-Pāšā 

tomb - Maḥmmūd Ḥamdī Pāšā tomb - Yūsuf Kamāl al-Dīn 

tomb - Umm Muḥammad ʽAlī al-Ṣaġīr tomb. The two 

tombstones (also gravestone) are distinguished by their 

unique architecture, arts, and decorations, whose texts are 

engraved in Arabic, especially Nasḫī script. Therefore, these 

tombstones are important as they provide us with a lot of 

information and facts about the history of those personalities, 

besides providing information about some aspects of their 

lives. 
 


