
ألنه مما ال شك فيه أن تاريخ أي ، ة في علم اآلثار اإلسالمية والقبطيةتعد دراسة شواهد القبور من الدراسات المهم         :ملخص البحث     جامعة مدينة السادات                          جامعة مدينة السادات                           جامعة المنيا                         كلية السياحة والفنادق                       كلية السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق     عبد الرازق شعبان سمير    نادر الفى ذكرى                             الفضيل  حميدة          حسام حسن عبد   مزار بالمنيا ببنيالسنقورية دراسة أثرية فنية لمجموعة من شواهد  القبور القبطية المكتوبة باللغة العربية بكنيسة األمير تادرس بدير   ---- --------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------   26 -1   الصفحات            2017 ديسمبر -  العدد الثاني -  14  المجلد    مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة      وانتشرت شواهد القبور في العالم اإلسالمي من التركستان شرقا إلى المحيط . أثر يعرف بشاهده أو نصه التأسيسي ، )القبرية، النقشية، ةاللوح، البالطة(وقد عرف شاهد القبر بمسميات عديدة في العالم اإلسالمي منها ، األطلسي غربا  ولكن لم توجد في أي مكان بمثل الكثرة ، )المقبرية أو التأريخ باألندلس(كما تعرف في غرب العالم اإلسالمي باسم  متبعا في ذلك ، )والتي يرجع تاريخها إلى الثلث األول من القرن العشرين(باللغة العربية دراسة أثرية فنية ألول مرة  ودراسة مجموعة من الشواهد القبطية الرخامية المكتوبة         وفى هذا السياق تهدف هذه الورقة البحثية إلى نشر  .فقد تميزت مصر بكثرة ما عثر عليه من شواهد القبور بها، التي وجدت بها في مصر ًقبور من الدراسات المهمة في علم اآلثار حيث أنه تعد سجال أثريا وتوثيقا حضاريا لحـضارة تعد دراسة شواهد ال         :مقدمة  --------------------------------------------------------------------  .ميخائيلرومة                    ،  بتول ميخائيلمصطفية، ليزة بطرس، الرخام ، دير السنقورية، كنيسة األمير تادرس، شواهد قبور: الكلمات الدالة  . ب ووظائف وغيرهاعليها ودراسة مضامينها من عبارات دعائية والقاالتحليلية سوف يتناول فيها البحث الشكل العام لتلك الشواهد ونوعية الخطوط المستخدمة عليها والزخارف الواردة أما فيما يتعلق بالدراسة . توضيح مقاساتها ونوعية الخامات المستخدمة في صناعها وطرق الحفر عليها وتواريخها خالل وذلك من، حيث سيقوم الباحث بدراسة الشواهد دراسة وصفية حسب ترتيبها الزمنى، المنهج الوصفي التحليلي ً ً ً إذ تتـضمن معلومـات قيمـة فـي ، وذلك في كـل فتراتـه المختلفـة وعـصوره المتعاقبـة، كل قطر من أقطار العالم اإلسالمي وقــد عــرف ، وقــد انتــشرت شــواهد القبــور فــي العــالم اإلســالمي مــن التركــستان شــرقا إلــى المحــيط األطلــسي غربــا         .1في دراسة أسلوب الخط العربي وأنواعه وتطوره في مختلف بلدان العالم اإلسالميكما أنهـا علـى جانـب كبيـر مـن مـن األهميـة ،واريخ األنساب واألسماء والبلدان والتراكيب اللغوية واأللقاب واألجناس والت بينما عرف فـي غـرب ، )القبرية، النقشية، اللوحة، البالطة(لم اإلسالمي منها شاهد القبر بمسميات عديدة في شرق العا أي مكــان بمثــل الكثــرة التــي  ولكــن لــم توجــد شــواهد القبــور فــي، )أو التــأريخ باألنــدلس المقبريــة(العــالم اإلســالمي باســم  اهد فـي العـصر العباسـي والعـصرين األيـوبي والمملـوكي فقـد كانـت الـشو،    وقد تنوعت أشكال شواهد القبور في مصر  .4وفى أوقات كثيرة توجد هذه الشواهد أعلى تراكيب القبور، 3القبور لتدل بما عليها من كتابات على من يرقد في القبر هو عبارة عن ألواح أو بالطات من أنواع مختلفة مـن الحجـر أو الرخـام توضـع فـوق - والجمع شواهد- القبر   وشاهد  .2تميزت مصر بكثرة ما عثر عليه من شواهد القبور به فقد، وجدت بها في مصر وبعــضها علــى هيئــة أشــكال أســطوانية أو أعمــدة صــغيرة تــدور حولهــا ، عبــارة عــن ألــواح مــستطيلة الــشكل  فــي الغالــب فكانـت شـواهد القبـور . فقد اتجهت العناية إلـى تمييـز قبـور الرجـال عـن قبـور النـساء أما في العصر العثماني. الكتابات وتـــنقش عليهـــا الكتابـــة بـــالحفر الغـــائر أو البـــارز وتمتلـــئ ، القـــرص وأســـفلها مـــا يـــشبه الرقبـــة التـــي تـــدور حولهـــا القالئـــدبينما شواهد قبور النساء انتهت من أعلى بمـا يـشبه الـرأس وفوقهـا ، اصة بالرجال تنتهى من أعلى بما يشبه العمامةالخ    .5بالزخارف الهندسية والنباتية



ا يفيــد فــي دراســات تاريخيــة وقــد تكــون األســماء مــصحوبة بالوظــائف أو المــذاهب ممــ، أصــحابها مــن قطــر إلــى أخــر بأســماء أصــحابها ومعلومــات عــن بعــض جوانــب حيــاتهم وتــاريخ وفــاتهم وقــد تلقــى هــذه األســماء األضــواء علــى هجــرة في كونها تعطـى الكثيـر مـن المعلومـات والحقـائق عـن تـاريخ األسـر الحاكمـة وتزودنـا ة شواهد القبور       وترجع أهمي   2  ------------------------------------- ---------------------------------------------   شعبان سمير عبد الرازق        نادر الفى ذكرى                                         الفضيل  حميدة            حسام حسن عبد   :أهداف الدراسة     .6كما أن كثير من شواهد القبور تضمنت عناصر زخرفية نباتية وهندسية على جانب كبير من األهمية، متنوعة
 نشر مجموعة جديدة من شواهد القبور القبطية �
  .والتي يرجع تاريخها إلى الثلث األول من القرن العشرين �
  . وصفية للوقوف على السمات الجديدة التي لم تظهر من قبلدراسة تلك الشواهد دراسة �
  .لتحديد أنواع الخطوط المستخدمة والزخارف الواردة عليها، دراسة وتحليل تلك الشواهد من ناحية الشكل �
ومحاولـة ، دراسة وتحليل تلك الشواهد من ناحية المضمون للتعرف على بعـض الـصيغ الجنائزيـة الجديـدة غيـر المألوفـة � بــدير 7ة الوصــفية خمــسة شــواهد قبــور نــسائية مــصنوعة مــن الرخــام  مــن كنيــسة األميــر تــادرس    تتنــاول هــذه الدراســ  :الدراسة الوصفية: أوال    .الدراسة تستحق جمالية قيم من فيها وما والزخرفة     طــــــــــــــــالخ أساليب بتتبع ًفنيا ًالتحلي وتحليلها اتهوقراء بوصفها الباحث قوميسو وزخرفتها، خطها أساليب في والجمالية الفنية الخصائص علــى التعــرف دفبهــ وذلــك ،ةبكنيــسة األميــر تــادرس بــدير الــسنقورية ببنــى مــزار تنــشر ألول مــر شــواهد القبــور مـن لمجموعـة وتحليليـة وصـفية دراسـة بـإجراء الباحـث وميقس حيث ، التحليلي الوصفي المنهج     تتبع هذه الدراسة  :منهج الدراسة   .ة المتوفين ونسبهم مع تحليل لأللقاب والوظائف الواردة على هذه الشواهدترجم   ينشر ألول مرة  النشر  ت ملطىالسيدة هيالنة بن  صاحب الشاهد  .ر سط21  عدد األسطر  النستعليق  نوع الخط  غير مسجل  تسجيل  كنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  المصدر  .سم90 × م2,5  األبعاد  .م1908  التأريخ  . الفاتحالرماديالرخام   المادة الخام   ب1،  أ1، 1لوحة رقم   رقم اللوحة  :الشاهد األول    .ميمهاوترإطـــار مـــن الزخـــارف النباتيـــة والهندســـية ويعلـــو بعـــضها التماثيـــل وهـــى فـــي حالـــة جيـــدة ولكـــن تحتـــاج إلـــى صـــيانتها   اتخذت جميعها الشكل المستطيل ويحيط بها ، )1شكل رقم( ببنى مزار بالمنيا8السنقورية



يحتـوي في الجزء الـسفلي منهمـا، بينمـا ظهـرت الجـزء الـسفلي للـشاهد داخـل مـستطيل ذو زوايـا نـصف مـستديرة للـداخل وحيث نالحظ في الجزء العلوي مـن الـشاهد وأعلـي النـصوص، دائـرة تحتـوي علـي فـرعين مـن النباتـات يتقاطعـان للـداخل وجاءت زخارف هذا الشاهد بسيطة، الحقبة ،  بشهرة كبيرة خالل هذه ميخائيل بك أثناسيوس النائب القبطي الذي يتمتعٕوانمـا أقتــصر الــنص فــي نهايتــه علـي ذكــر نــسب هيالنــة وعالقتهــا بزوجهــا ، أعمـال أو إنجــازات خيريــة تنــسب لشخــصهافجاءت اآليات مناسبة للحدث وعلي الجانب اآلخر لم يهتم الكاتب بذكر أعمال خيرية، والتي ربما لم توجـد بالفعـل أي  األخـرى     اهتم كاتب هذا الشاهد بذكر اآليات المختلفة من الكتاب المقدس عن الموت والقيامة مـن األمـوات والحيـاة  :ا ب، ا أ، 1لوحة رقم : وصف الشاهد    .روضة الجنة ميالديـــة عاشـــت وماتـــت ســـعيدة فـــي 1908 يوليـــو 31 للـــشهداء قبطيـــة 1624أبيـــب ســـنة : الـــسطر الحـــادي والعـــشرين .24لجمعة لموافق أفندي أثناسيوس التي انتقلت إلى رحمة ربها يوم ا: السطر العشرين .ملطى قرينة الطيب الذكر المرحوم ميخائيل  المرحومة السيدة هيالنة بنت: السطر التاسع عشر  . الطيبة الذكر16القيامة: السطر الثامن عشر .هنا رقدت في الرب على رجاء:  عشرالسطر السابع .15وأكون مع المسيح:  عشرالسطر السادس  .لي اشتهاء ان انطلق: السطر الخامس عشر  .14لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح: السطر الرابع عشر  .13من امن بي ولو مات فسيحيا: السطر الثالث عشر .قال يسوع أنا هو القيامة والحياة: السطر الثاني عشر .12يا موت أين غلبتك يا هاوية: السطر الحادي عشر .ن شوكتك ابتلع الموت إلى غلبة أي: السطر العاشر .موت فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة : السطر التاسع .فساده وهذا المائت البد يلبس عدم : نالسطر الثام .الن هذا الفاسد البد ان يلبس عدم: السطر السابع .11الصالحات إلى قيامة الحياة الدنيوية: السطر السادس  .الذين فعلوا صوته فيخرج في القبور: السطر الخامس .تأتى ساعة فيها يسمع جميع الذين : السطر الرابع .10الروح إلى اهللا الذى أعطاها: السطر الثالث  .فيرجع التراب إلى األرض كما كان وترجع: السطر الثاني .9يوم الممات خير من يوم الوالدة: السطر األول  :النص قــــراءة 3    -----------------------------------------------------------------------------   مزار بالمنيا ببنيدراسة أثرية فنية لمجموعة من شواهد  القبور القبطية المكتوبة باللغة العربية بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية            .علي زخارف لفرعين من النباتات يتقاطعان للخارج في الجزء السفلي منهما



  .22 مدببة، ربما يمثل تحوير لشكل الصدفة  يزين قمة الشاهد فيما يشبه واجهات المداخل في هيئة مثلثة من األربع جوانب وتتبادل في األربعة أركان زواياو  .الفنان إلي رداء المتوفية بتول، وترمز الزهور في العصر العثماني إلي السيداًتجانبي ويتوشح في وسطه بإكليل من الورود تشبه زهرة النرجس، ويغطيه جزائيا قطعة من القمـاش أو رداء، ربمـا يـشير وهو عبارة عن أناء زهور لـه مقـبض ) ب2لوحة رقم ( ر نحت مصمت فوق قاعدة مستديرة،     وضع أعلي شاهد القب  : ب2،  أ2، 2وصف الشاهد لوحة رقم     .ً فدانا للصرف علي هذه الكنيسة25كنيسة الرسل والتي تقع بالقرب من محل أقامتها بقرية أشروبة، وكذلك أوقفت ة بتول باألعمال الحسنة التي قامـت بهـا مـن إحـسان وأنفـاق علـي الفقـراء والمحتـاجين، باإلضـافة إلـي أنـشاء تفتخر عائليقومون باإلنفاق المالي والرعاية إلقامة منشآت دينية أو عمل بعض الترميمات فـي الكنـائس القديمـة، وفـي هـذا الـشاهد      يمثل حال بتول أحد بنات ميخائيل بك أثناسيوس النائب القبطـي، حـال أثريـاء األقبـاط فـي أغلـب العـصور، حيـث   . اهللا وأسكنها فردوس النعيمارحمه :شرالسطر الرابع ع  .ًا خمسة وعشرون فداناعليه: عشرالسطر الثالث   .وأوقفت  21كنيسة الرسل بأشروبة:  عشرالثانيالسطر   . من مالهاوأنشاتوخدمة الفقراء :  عشرالحاديالسطر  . التقوى ومخافة اهللافيوقضت حياتها  :السطر العاشر .1921 مارس 7 الموافق 1637 سنة 20أمشير: السطر التاسع .28 يوم األثنين في دار البقاء إلى  وانتقلت:السطر الثامن .م1866ولدت سنة  ميخائيل أثناسيوس :السطر السابع .بتول الطيبة الذكر المرحومة المبرورة الست: السطر السادس . الرب على رجاء القيامةفيهنا رقدت : السطر الخامس  .19 وأعمالهم تتبعهمأتعابهمنعم هم يستريحون من  :بعالسطر الرا . الربفيطوبى لألموات الذين يموتون : السطر الثالث .18كريم عند الرب موت أتقيائه: الثانيالسطر  .17 ولو مات فسيحيابيمن أمن  :السطر األول  :قـــــراءة النص  ينشر ألول مرة  النشر  .السيدة بتول  صاحب الشاهد  .ر سط14  عدد األسطر  .النسخ  نوع الخط  غير مسجل  جيلتس  كنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  المصدر  .سم90 × م2,5  األبعاد  .م1921  التأريخ  . الفاتحالرماديالرخام   المادة الخام  3شكل رقم ،  ب2’  أ 2، 2لوحة رقم   رقم اللوحة  :الشاهد الثانى   4  ------------------------------------- ---------------------------------------------   شعبان سمير عبد الرازق        نادر الفى ذكرى                                         الفضيل  حميدة            حسام حسن عبد



  ينشر ألول مرة  النشر  ..السيدة ليزه بطرس  صاحب الشاهد  .ر سط12  عدد األسطر  .النستعليق  نوع الخط  غير مسجل  تسجيل  كنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  المصدر  .سم90×190  األبعاد  .م1922  التأريخ  . الفاتحالرماديالرخام   المادة الخام  5شكل رقم ،  أ 4، 4لوحة رقم   رقم اللوحة  :عشاهد الرابال  . جوانب، ثم يليها النص الجنائزياألربعشريط من الوريدات علي  أركــان، وتزخــرف الجــزء الــذي يقــع أســفلها األربعــة جوانــب وكــذلك  األربعــةويــزين الجــزء العلــوي مــن الــشاهد صــدفة مــن    الخيرية لصاحبة الشاهد، األعمالبراز إ وهذا الشاهد ألكبر بنات ميخائيل أثناسيوس وتركز الكتابة        .أ3، 3لوحة رقم : وصف الشاهد  النعيم: السطر الثاني عشر رحمها اهللا رحمة واسعة وأسكنها فردوس:  عشرالحاديالسطر  مع قريتها في بناء كنيسة نزلة الفالحين: السطر العاشر  حياتها في طاعة اهللا وعمل البر واشتركت: السطر التاسع   وقضت1921 مايو 8اهللا تعالى في يوم : امنالسطر الث  وانتقلت لرحمة1864ولدت سنة : السطر السابع .25مرقس بك حنا عمدة نزلة الفالحين: السطر السادس وزوجة حضرة ميخائيل أفندي أثناسيوس: السطر الخامس الذكر المرحومة السيدة مصطفيه كريمة المرحوم: السطر الرابع هنا رقدت في الرب على رجاء القيامة الطيبة: سطر الثالثال 24أمن بي ولو مات فسيحيامن : الثانيالسطر  23كريم عند الرب موت أتقيائه: السطر األول  :قـــــراءة النص  ينشر ألول مرة  النشر  .السيدة مصطفيه  صاحب الشاهد  .ر سط12  عدد األسطر  .النستعليق  نوع الخط  غير مسجل  تسجيل  كنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  المصدر  .سم90×م 2  األبعاد  .م1921  التأريخ  . الفاتحالرماديالرخام   المادة الخام  4شكل رقم ،  أ3، 3لوحة رقم   رقم اللوحة  الشاهد الثالث 5    -----------------------------------------------------------------------------   مزار بالمنيا ببنيدراسة أثرية فنية لمجموعة من شواهد  القبور القبطية المكتوبة باللغة العربية بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية 



ًومثاال صالحا في التقى وتزودت باألسرار اإللهية: السطر الحادي عشر  وكانت أية في الفضائل وكرم األخالق والسجايا: لعاشرالسطر ا  1922 مايو سنة 15وانتقلت إلى رحمة اهللا تعالى في يوم : السطر التاسع  1890بتول ميخائيل أثناسيوس ولدت سنة : السطر الثامن  زوجة حضرة زكى بك مرقس وكريمة المرحومة السيدة: السطر السابع  الطيبة الذكر المرحومة ليزه بطرس السيدة البارة: السطر السادس  خالدة األبديةعلى رجاء القيامة للحياة ال: السطر الخامس  هنا رقدت في الرب: السطر الرابع                              .22:15 كو 1: السطر الثالث  كذا في المسيح يحيا الجميع: السطر الثاني                     كما في أدم يموت الجميع:  السطر األول  :قراءة النص   6  ------------------------------------- ---------------------------------------------   شعبان سمير عبد الرازق        نادر الفى ذكرى                                         الفضيل  حميدة            حسام حسن عبد ً أعلي شاهد القبر في هيئة أنثوية مرتديا رداء طويل 27 علي زخرفة شاهد قبرها، ويظهر ذلك من خالل تمثال مالك  ، وربما أنعكس ذلك) عام32(حفيدة ميخائيل أثناسيوس وكانت في عمر الشباب       توفت ليزا بطرس وهي   : أ4، 4وصف الشاهد لوحة رقم   .رحمها اهللا رحمة واسعة وأسكنها مساكن األبرار والقديسين: السطر الثاني عشر   قبل انتقالها26ً وتظهر الصدفة علي الجزء العلوي من واجهة الشاهد وعلي األربعة  .الفنانين الغربين لتصويره في هيئة األمومةالنسور، والتمثيل األنثوي للمالئكة متأثر بالفنون المسيحية الغربية، حيث يعتبر المالك حارس للطفولة، ومن هنا يميل فنان المالك بأجنحة ً، والذي من المحتمل كان يمسك صليبا ولكنه فقد، وصور ال)4لوحة رقم ( ًورافعا يده اليمني  ويتشابه شاهد قبر مصطفيه وليزا في التصميم . 28 بينما نحت الفنان في الجزء السفلي عالمة الصليب الالتيني  المثلثة زخرفة لباقة من الزهور، وتعلو النص الجنائزي،جوانب، وتأتي أسفل الواجهة  ًبجنة خلده قصرا فسيحا: السطر السادس                          أعطاها فأرخاألبن أو: خامسالسطر ال ًوأرضت روح قدس ومسيحيا: رابعالسطر ال                   ً البر عمرافيقد قضت  29فروم: السطر الثالث ًوذكرتها تفوق المسك ريحا: الثانيالسطر                         ذات فضلتسكن القبرهذا : السطر األول  :قراءة النص  ينشر ألول مرة  النشر  .هرومالسيدة   صاحب الشاهد  .ر أسط7  عدد األسطر  .الرقعة  نوع الخط  غير مسجل  تسجيل  كنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  المصدر  .سم90×مس 3,20  األبعاد  .م1928/  قبطية1644  أريخالت  . الفاتحالرماديالرخام   المادة الخام   أ6، 6شكل ،  أ5، 5لوحة رقم   رقم اللوحة  :الشاهد الخامس  .والزخارف     .ة قبطي1644سنة : السطر السابع  ً



الشهيرة في (وأسفل الصليب وعلي األربعة جوانب عنصر نباتي يتشابه مع ورقة نبات االكانتس الشواهد األخرى ، مل ترمز إلي هالة القداسة، والصليب الالتيني يناسب الهيئة الطولية لشواهد القبور، لذا يظهر في معظم من المحتأربع أذرع ثالث متساوية بينما الذراع الرابع أطولهم، ولونه أسود ربما يشير إلي العزاء، ويظهر في خلفه دائرة والتي صليب التيني وهو مكون من " السيدة رومه ميخائيل أثناسيوس"      يزين الجزء األعلى تحت أسم صاحبة الشاهد   : أ5,5وصف الشاهد لوحة رقم  7    -----------------------------------------------------------------------------   مزار بالمنيا ببنيدراسة أثرية فنية لمجموعة من شواهد  القبور القبطية المكتوبة باللغة العربية بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  ما، وقد تميزت شواهد القبور النسائية في العصر العثماني بأن الفنان أستخدم فيها الزهور كرمز للمرأة، السفلي منهاألمامية والتي تشمل النص الجنائزي والتأريخي لشاهد القبر، بتقاطع فرعين من الورود  تشبه زهور الزنبق في الجزء    والشرق بصفة عامة، وأتخذ العنصر النباتي هيئة عقد نباتي علي األربع جوانب من الشاهد، وتميزت الواجهة   ً النهضة في أوربا ونقلت الحقا إلي تركياوالتي أعيد إنتاجها خالل عصور) األعمدة اليونانية والرومانية  وأما إذا كانت منحوتة على .  بالورود فهذا يعني أنه يحتضن امرأة توفيت قبل زواجهاًكان الشاهد مزركشاحيث أذا  لسوسن وزهرة النجمة أو النرجس أو القرنفل أو الشاهد زخارف على شكل عقد أو سوار على شكل الزهور كزهرة ا يعد الرخام من أكثـر األحجـار اسـتخداما فـي مـصر منـذ و،       صنع الفنان الشواهد موضوع الدراسة من مادة الرخام   :المادة الخام المصنوع منها الشواهد موضوع الدراسة    :الدراسة التحليلية: ثانيا    . الخوخ أو اللوز أو الزنبق أو الشقائق فهذا يشير إلى أن صاحبة القبر امرأةأزهار ب عليــه اللــون أمــا لونــه فيغلــ، 31مــدموك وهــو مــن الــصخور المتماســكة والمدموكــة لدرجــة تــسمح بــصقله صــقال شــديدا وفــى االصــطالح هــو ضــرب بللــورى مــن الحجــر الجيــري متماســك 30       والرخــام فــي اللغــة هــو حجــر أبــيض رخــو  .العصر الفرعوني نظرا لصالبته وقوته كما أنه يمتاز بجماله الطبيعي وصـالبته وملمـسه النـاعم ، يكون مجزعا بمختلف األلوان  األبيض أو الرمادي وكثيرا ما وكانت هذه المسميات هي تسمية أهل الصنعة ألن المـرخم ، وقد تعددت أنواع ومسميات الرخام    . 32وسهولة تنظيفه ء بعــض النباتــات والحيوانــات والطيــور مــن األنــواع المختلفــة للرخــام وتــستعمل  إضــفاء صــفات وأســماىكثيــرا مــا يلجــأ إلــ ومن هذه المسميات طبقا للون الرخام فنجد مثال ان هناك ما يعرف بالرخام األبيض وهو اللـون . لتكون قريبة من الفهم . 37مقطـع الرخــام الملـون مــن األبـيض والــسماقي وسـائر األلــوان، )قــرب قـوص(نـه تــسمى قرقـشندة وقـرب قطعـة عاليــة م  وقد ذكر القلقشندي انه يوجد بالجبـل الـشرقي الموجـود بـين النيـل والبحـر األحمـر  .36من الرخام من العهود اإلسالميةنوعان من الرخام ، أحدهما ابيض واآلخر عديم اللـون ، وقـد اسـتخدم النـوع الثـاني بقـدر قليـل علـى عكـس النـوع اآلخـر لمظهــر ، ويوجــد فــي جبــل الــدخان مــن ســاحل البحــر األحمــر ، والــذى يحتــوى علــى نــوع مــن الرخــام الرمــادي ســكرى االتي وجد بها الرخام ، فقد وجد في عدة أماكن في هذه المنطقة ، مثل جبل الديب الذى يقع غـرب جبـل الزيـت بـالقرب وتعـد الـصحراء الـشرقية فـي مـصر  مـن اهـم األمــاكن . 35ن الـسماق فقـط هـو الموجـود بـين مـصر والـشامفيـه المقدسـي أ فـي الوقـت الـذى أشـار ،34صالح األرمني قائال عنها أن العريش هـي مـصدر الجـزء األكبـر مـن الرخـام الموجـود بمـصرالرخــام القــديم أو إعــادة اســتخدامه أو اســتخراجه مــن األمــاكن الموجــود بهــا فــي مــصر مثــل العــريش والــذى ذكرهــا أبــو حيـث وجـدت مـصادر محليـة اشـتملت علـى شـراء ، ادرهوكما تعـددت أنـواع الرخـام ومـسمياته فقـد تعـددت أيـضا مـص       .33 بالد الشام والرخام الحلبى وهذا النوع ينسب إلى، والصعيدي ذو اللون األبيضالعديــد مــن مــسميات الرخــام أيــضا وذلــك طبقــا لمــواطن اســتخراجه أو اســتيراده مثــل الرخــام السويــسي ذو اللــون األســود وهنــاك . ة لنبــات الياســمينوالياســمينى نــسب، واألســود واألصــفر واألزرق واألحمــر واألخــضر المرســينى، الغالــب للرخــام  الرخــام واأللبــستر فــي صــعيد مــصر مثــل المنيــا والبهنــسا  وأيــضا كثــر وجــود محــاجر وقــد وجــد الرخــام بالــسويس والجيــزة ســة نظــرا لوجــود محــاجر الرخــام وربمــا يكــون الفنــان قــد لجــأ إلــى الرخــام لــصناعة الــشواهد موضــوع الدرا، 38وبنــى ســويف



قريــزي فــي خططــه عنــد حديثــه عــن الرخــام المــستخدم فــي جــامع المــاس الحاجــب بالحلميــة وجــزر البحــر كمــا ذكرهــا المالمصادر الخارجية التي كان الرخام يستورد منها إلى مصر فنجد ان هذه المصادر تمثلـت فـي بـالد الـشام وبـالد الـروم    أمـا عـن  .بالقرب منه حيث ان المنيـا بـصفة خاصـة والـصعيد بـصفة عامـة مـن المنـاطق التـي كـان يوجـد بهـا الرخـام   8  ------------------------------------- ---------------------------------------------   شعبان سمير عبد الرازق        نادر الفى ذكرى                                         الفضيل  حميدة            حسام حسن عبد لحفـر والـنقش علـى الرخـام تتطلـب مهـارة وعنايـة وفـى الواقـع فـان عمليـة ا. أو غـائره فيـه، فالكتابة إما بارز عنه، الشاهد هنــاك طريقتــان مــن طــرق نقــش الكتابــة علــى الرخــام همــا الحفــر الغــائر والحفــر البــارز والفيــصل بينهمــا هــو ســطح       :أسلوب الكتابة المستخدم في عملية نقش الشواهد    . 40المتوسط البحر ليا وفرنسا،إضافة إلى جزرٕوكذلك مناطق غير تابعة لها كبالد أوروبا وخاصة اليونان،وايطاوفى العصرين المملوكي والعثماني كان يتم استيراد الرخام من مناطق تابعـة للدولـة كـبالد الـشام واسـيا الـصغرى ،        .  39)م1330/ه730( أيــضا فــي الكتابـة العربيــة علــى الـشواهد مــستخدما أنــواع الخطــوط شـكل الــشواهد التــي اتخـذت الــشكل المــستطيل وكـذلك تأثر الفنان الذى قام بكتابة هذه الشواهد بشواهد القبور اإلسالمية في العصرين العثماني وعصر محمد على مـن حيـث ونالحظ هنا مدى . النقوش ذاتها لتصبح غائره عن سطح الشاهد مما يضمن لها بقائها فترة طويلة تقاوم عوامل التعرية وفــى هــذه الطريقــة يقــوم الفنــان بحفــر. أو الــنقش الغــائر وذلــك لــسهولة تنفيــذه وبقائــه لفتــرة أطــول ولتحديــه لعوامــل الــزمنأما عن طريقة أو نوع أسلوب النقش على الشواهد موضوع الدراسة هي الحفر . فائقة من الفنان الذى يقوم بهذه العملية أمــا الــشاهد ، وخــط النــسخ فــي كتابــة الــشاهد الثــاني،  والرابــع اســتخدم خــط النــستعليق فــي كتابــة الــشاهد األول والثالــث  فنجد أن الفنان قد، استخدم الفنان ثالثة أنواع من الخطوط العربية في كتابة الشواهد موضوع الدراسة    :نوع الخط الوارد على شواهد القبور  .العربية المختلفة  ويـذهب الـبعض إلـى ،       يعتبر الخط النـسخى مـن أقـدم الخطـوط العربيـة أكثرهـا جمـاال وشـهره بـين الخطـوط العربيـة  :خط النسخ: أوال  . الخامس فقد استخدم الفنان في كتابته خط الرقعة وعلى الـرغم مـن هـذا االسـم يطلـق علـى كـل الخطـوط ، )الكوفي( عن الخط اليابستمييزا له) اللين(تسميته بالخط المقور فقـد ظـل هـذا  ، 41كخط زخرفي على العمائر اإلسالمية منذ القرن السادس الهجري ووضعت له نسبة وأصـول ومقـاييسإال ان هـذا االسـم اخـتص بخـط النـسخ والـذى بـدأ ظهـوره  كمنـافس للخـط الكـوفي  ، اللينة التي تتفاوت في درجة جودتهـا يعــد العــصر المملــوكي هــو العــصر الــذهبي لخــط و، واحتــل الــصدارة فــي تــزيين العمــائر والتحــف اإلســالمية، وزخرفــي      وقـــد بلـــغ هـــذا الخـــط أوج ازدهـــاره فـــي العـــصرين األيـــوبي والمملـــوكي واصـــبح ينـــافس الخـــط الكـــوفي كخـــط رســـمي   .الخط طوال الخمسة قرون األولى لإلسالم مقتصرا على المكاتبات اليومية والكتب الوضعية فقط  والفــاء والقــاف والــواو ســواء كانــت فــي أول الكلمــة أو فــي ، الحــروف مثــل العــين والغــين عنــدما تكونــان فــي وســط الجملــة فــي بعــض ويتميــز خــط الرقعــة بــأن حروفــه قــصيرة تميــل إلــى التــدوير ويغلــب عليهــا الطمــس. اإلمبراطوريــة العثمانيــةوقـــد اســـتعمله العثمـــانيون فـــي دوائـــرهم الرســـمية لـــسهولة كتابتـــه اكثـــر مـــن الخـــط النـــسخى وقـــد انتـــشر فـــي معظـــم بلـــدان ، وان اتفقـت علـى انـه احـد أنـواع خطـوط المدرسـة التركيــة،  واصـل تـسميته       اختلفـت اآلراء حـول نـشأة خـط الرقعـة  :خط الرقعة: ثانيا  .42اللينة مثل الطومار والثلث والتعليق والفارسي والنستعليق وغيرهاوظل هذا الخط يـستخدم فـي العـصر العثمـاني وعـصر أسـرة محمـد علـى واشـتقت منـه أنـواع كثيـرة مـن الخطـوط . النسخ  مـــن حيـــث الكتابـــة وامتـــاز بالوضـــوح  ويعـــد خـــط الرقعـــة مـــن اســـهل أنـــواع الخطـــوط العربيـــة .43وســـطها أو فـــي آخرهـــا



لــذا فقــد قــل ، تمــل التركيــب أو التــشكيل فــي صــياغة جملــةكمــا يعــد أيــضا مــن الخطــوط التــي ال تح، واســتقامة الحــروف 9    -----------------------------------------------------------------------------   مزار بالمنيا ببنيدراسة أثرية فنية لمجموعة من شواهد  القبور القبطية المكتوبة باللغة العربية بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  ويعــد خــط التعليــق هــو اآلخــر احــد أنــواع الخــط الفارســي وظهــر فــي أواخــر ، ا يظهــر مــن اســمهالنــسخ وخــط التعليــق كمــ       ظهــر هــذا النــوع مــن الخطــوط فــي القــرن التاســع الهجــري وهــو أحــد أنــواع الخــط الفارســي  وهــو خلــيط مــن خــط   :خط النستعليق: ثالثا  . 44استخدامه في النواحي الزخرفية والفنية بصفة عامة والعمارة بصفة خاصة أمـا خـط النـستعليق الـذى اسـتخدمه . ويتميز هـذا الخـط بكثـرة اسـتخداماته فـي كتابـة المخطوطـات، القرن السابع الهجري ة مـن سـابقه خـط التعليـق واسـتخدم الفنان في كتابة بعض الشواهد موضوع الدراسـة كـان أطـوع واسـهل انقيـادا فـي الكتابـ العمـائر اإلسـالمية والتحـف الفنيـة ومـن اشـهر كتبـه  بكثره في عصر أسرة محمـد علـى كخـط زخرفـي فـي تـزيين واجهـات كان وقد تميزت شواهد القبور النسائية في العصر العثماني بأن الفنان أستخدم فيها الزهور كرمز للمرأة، حيث أذا   الزخارف النباتية  -2  ًناسيوس وأخيرا كتابات تشير إلي تاريخ الميالد والوفاةالمتوفية، وكتابات تشير إلي نسب المتوفية إلي عائلة ميخائيل أثالكتاب المقدس تناسب حدث الوفاة وتقدم العزاء والرجاء، وكتابات تشير إلي أعمال الخير واإلحسان التي قامت بها  إلي كتابات دعائية وتمثل دعاء للمتوفية صاحبة شاهد القبر، وكتابات دينية تشمل آيات مقتبسة من        وتنقسم  :الزخارف الكتابية  -1  :الزخارف الواردة على شواهد القبور  .45وينسب إليه اختراع هذا الخط) مير على التبريزي( هو الخطاط  ت منحوتة على الشاهد زخارف وأما إذا كان.  بالورود فهذا يعني أنه يحتضن امرأة توفيت قبل زواجهاخرفاالشاهد مز ويرمز  الخوخ أو اللوز أو الزنبق أزهار أو القرنفل أو  الذي يشير إلي االنتصار علي الموت والحياة األبديةالنرجس وزهرة النجمة أو وترمز إلي العذراء مريم والملكوت السمائي الزهور كزهرة السوسن على شكل عقد أو سوار على شكل ويمكن تصنيف الزخارف النباتية علي الشواهد  .47قائق فهذا يشير إلى أن صاحبة القبر امرأة أو الش46إلي الطهارة والتي أعيد ) الشهيرة في األعمدة اليونانية والرومانية (ًوتتشابه أحيانا عناصر الزخرفة النباتية مع ورقة نبات االكانتس    أناء زهور له مقبض جانبي ويتوشح في وسطه بإكليل من الورود تشبه زهرة النرجس :ًرابعا   باقة من الزهور:ًثالثا   من شاهد القبر جوانباألربعت علي شريط من الوريدا :ًثانيا  ، والتي تشكل هيئة عقد نباتي يتدلى علي جوانب شاهد القبر كفروع النباتات المتقاطعة في أعالها أو أسفلها:ًأوال   -:السابقة في أكثر من هيئة علي النحو التالي من األربع جوانب والتي ربما تمثل تحوير لرموز بحرية قمة الشاهد فيما يشبه واجهات المداخل في هيئة مثلثة مدببة  نصف دائرية للداخل، وكذلك زين ا زواياهنًصور الفنان األشكال الهندسية علي هيئة مستطيل أو مربع وأحيانا ما تكو  الزخارف الهندسية  -3    . ًاجها خالل عصور النهضة في أوربا ونقلت الحقا إلي تركيا والشرق بصفة عامةإنت ً     جاءت الزخارف اآلدمية قليلة علي هذه الشواهد، بحيث قدمت نموذجا وحيدا وهو تمثال منحوت من الرخام   الزخارف اآلدمية  -4    .48تمثل شكل الصدفة ً ًلمالك أعلي شاهد القبر في هيئة أنثوية مرتديا رداء طويل ورافعا يده ا ًليمني، والذي من المحتمل كان يمسك صليبا ً



ام الحسن بن اإلمام زيد بن اإلمام الحسن بن اإلمام نص تأسيس بمتحف الفن اإلسالمي باسم السيدة نفيسة بنت اإلم هو مؤنث للقب السيد وهو لقب عام للنساء  فجاء لقبا إلحدى سيدات البيت النبوي الشريف حيث ورد في  :السيدة  :األلقاب والوظائف الواردة على شواهد القبور   .52لطولية لشواهد القبور، لذا يظهر في معظم الشواهد األخرىالقداسة، والصليب الالتيني يناسب الهيئة ا  ربما يشير إلي الموت، ويظهر في خلفه دائرة والتي من المحتمل ترمز إلي هالة 51السفلي الرابع أطولهم، ولونه أسود  الالتيني، وهو عبارة عن أربع أذرع ثالث متساوية بينما الذراع 50الصليب     يظهر علي شاهد قبر مصطفيه وليزا   نية رموز دي  -5    .المسيحية الغربية، حيث يعتبر المالك حارس للطفولة، ومن هنا يميل الفنانين الغربين لتصويره في هيئة األمومة، ، ومن المالحظ أن التمثيل األنثوي للمالئكة تأثر بالفنون 49ولكنه فقد، وصور الفنان المالك بأجنحة النسور   10  ------------------------------------- ---------------------------------------------   شعبان سمير عبد الرازق        نادر الفى ذكرى                                         الفضيل  حميدة            حسام حسن عبد اب  هـ ، وقد دخل هذا اللفظ في تكوين بعض األلق671بنت الصاحب على بن الحسين في نص جنائزي بتاريخ سنة  هـ في جبانة المعالى بمكة ، كما أنه أطلق على خاتون 611 األثرية وروده في نص جنائزي  بتاريخ شهر صفر سنة  ًوكان يأتي غالبا في أول األلقاب ومن أمثلة استعماله في النقوش لقب عام يطلق على المرأة مثل السيدة :الست  .وقد ورد هذا اللقب على الشواهد األول والثاني والرابع والخامس  54، واشهر من لقب بهذا اللقب السيدة العذراء مريم عليها وعلى ابنها السالم53هــــ1170على بن أبى طالب بتاريخ  الحديث  فيَ حيث غالبا ما يذكر أسم الشخص المتوفى  والمسيحيينالشخص المتوفى وهذا عرف سائد بين المسلمين هو لقب ينعت به 56الرحمة هي الرأفة والعطف وقد اشتق منها لقب المرحوم أو المرحومة : المرحوم أو المرحومة  .وقد ورد هذا اللقب على الشاهد الثاني. 55المركبة مثل ست الستات ً لقدر المتوفى وتنبيها للسامع أن الشخص موضوع الحديث ليس على قيد احتراما،ًأو الكتابة مسبوقا بلفظ المرحوم  استعملت في العصر ،مبرور من األلقاب التي تجرى مجرى التفاؤل وتوصف بها األشياء بهذا المعنى ال : المبرورة  .الثاني والثالث والرابع والخامس وقد ورد هذا اللقب على الشواهد 57 إليه أن يرحم اهللا الشخص المشارفي ذلك من رغبة في ما إلىضافة إالحياة  وغيرها تفاؤال بانها تكون جارية مجرى البر الذى يلحق به ، الصدقة المبرورة، المملوكي فكان يقال األحباس المبرورة لعثماني حيث ورد هذا اللقب بصيغة السبيل واستمر استعمالها بنفس المغزى أيضا في العصر ا. 58الثواب واألجر والبكوية في هذا ، هو لفظ تركى بمعنى الكبير واستخدم هذا اللقب في عصر أسرة محمد على بمعنى األمير  : بك  .  وقد ورد هذا اللقب على الشاهد الثالث59)ه942( المبرور بنص سبيل وكتاب خسرو باشا ، العقيد(كان لقب بك يطلق على العسكريين برتبة القائمقام واألميرالى و، العصر كانت درجتان الثانية والممتازة عمدة الملوك والسالطين ، عمدة الملوك ، عمدة األنام، كبة مثل عمدة األحكاماللفظ بعض كلمات لتكوين القاب مر  وقد أضيف إلى هذا ، العمدة في اللغة ما يعتمد عليه  : عمدة  . وقد ورد هذا اللقب على الشاهد الرابع60وفى الوظائف الحكومية كان يطلق على موظفي الدرجة الثانية، )العميد وخوطب به من هم اقل من رتبة الوزراء في العصر األيوبي واستخدم أيضا في العصر المملوكي كأحد القاب بطريرك ن السالجقة وتدل النقوش والوثائق التاريخية أنه كان مستعمال في القرن الرابع الهجري واستخدمه السالطي. حقيقي الكناية المكانية في عصر المماليك وقد استعير المكان للتعبير عن الشخص وهو بهذا المعنى لقب أصل لمؤنث غير وقد استعمل هذا اللقب كلقب فخرى وهو أحد القاب ، ل قربه وفناؤهوحضرة الرج، الحضرة في اللغة الفناء :حضرة  .حوائجهم وقد ورد هذا اللقب على الشاهد الرابعوفى عصر  أسرة محمد على كان يقصد بالعمدة هو كبير القرية أو حاكمها الذى يرجع إليه جميع الناس لقضاء ، 61



والتي دخلت في اللغة التركية واستعملها الترك في القرن الثالث ) Aventuns(المأخوذة من الكلمة القديمة (Efendis) يعد هذا اللقب من األلقاب الفخرية وقيل في أصله انه مشتق من الكلمة اليونانية العامية أفنديس  : أفندي  .اللقب على الشاهد الرابع وقد ورد هذا 62الدولة ورجال الدين وغيرهموقد تعددت استعماالت هذا اللقب في العصر العثماني فاطلق على السالطين والوزراء و كبار رجال ،  المصرية  الديار 11    -----------------------------------------------------------------------------   مزار بالمنيا ببنيدراسة أثرية فنية لمجموعة من شواهد  القبور القبطية المكتوبة باللغة العربية بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  وقد استخدم هذا اللقب ألصحاب الوظائف الدينية والمدينة .  والمالك والمولى والسيدعشر الميالدي وتعنى الصاحب ً وقــد كــان رجــال فقيــرا مــن قريــة الــشيخ مــسعود التابعــة  كبيــر العائلــة أثناســيوسعنــدما تــزوج،  بالمنيــاأشــروبة ببنــي مــزار فــي قريــة  قبــل مجــيء الحملــة الفرنــسيةالقــرن الثــامن عــشر  فــي الربــع األخيــر مــن  أثناســيوس      تبــدأ تــاريخ عائلــة  ):2شكل رقم  (يوسف عبد الشهيد بأشروبة وعائلة أثناسيوسعائلة ميخائيل   :موضوع الدراسةوسوف يقوم الباحث باستعراض سريع لتاريخ عائلة ميخائيل أثناسيوس التي ينتمى اليها السيدات أصحاب الشواهد   ).ابنة هيالنه بنت ملطى(  ميخائيل أثناسيوس  شاهد قبر يحمل اسم السيدة رومه: الشاهد الخامس  ).وحفيدة هيالنةابنة بتول ( شاهد قبر يحمل اسم السيدة  ليزه بطرس: الشاهد الرابع  ).ابنة هيالنه بنت ملطى(  ميخائيل أثناسيوسشاهد قبر يحمل اسم السيدة مصطفيه: الشاهد الثالث  ).ابنة هيالنه بنت ملطى ( ميخائيل أثناسيوس بتولشاهد قبر يحمل اسم السيدة : الشاهد الثاني  ).األم(ه بنت ملطى شاهد قبر يحمل اسم السيدة هيالن: الشاهد األول  :وهذه الشواهد مرتبة كآالتي. شواهد قبور نسائية توجد بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية ببنى مزار بالمنيا وهى خمسة ،أ����وس     تعد الشواهد موضوع الدراسة هي مجموعه من شواهد السيدات التي تنتمى إلى عائلة   :د القبورأسماء أصحاب شواه    .بها عائلة أثناسيوس  االجتماعية التي تمتعتمن الجمعيات الخيرية، كما نالحظ وجود العديد من األلقاب التشريفية مثل القاب بك وأفندي داللة على المكانة عظم أصحاب الشواهد كانوا من النساء الالتي يقمن بالعديد من األعمال  الخيرية والمشاركات في العديد حيث أن م       ومن الجدير بالذكر أن الفنان قد قام بكتابة هذه األلقاب ليوضح مدى أهمية هذه العائلة من الناحية الدينية   .وقد ورد هذا اللقب على الشاهد الرابع، 63ورجال الشريعة والعلماء ً ولما تـوفي أثناسـيوس عـادت زوجتـه إلـى عائلتهـا .  وأنجب ولدين هما ميخائيل وحنا،ًفظة المنيا حاليالمركز العدوة بمحا وكافـــأه بتعينـــه جابيـــا ، م1837ور إلـــى القـــسم فـــي بنـــى مـــزار وكـــان ذلـــك فـــي عـــام جـــابي الـــضرائب وطلـــب منـــه الحـــضذلك عاد جابي الـضرائب إليـه وذهـب معـه إلـى المنـزل ونظـرا لمـا قدمـه ميخائيـل مـن كـرم الـضيافة رغـم فقـره أعجـب بـه وبعـد ، فذهب ميخائيل ليخبر أمه وأخيه حنا بمـا حـدث ، ووعده بالذهاب إلى البهنسا وعند العودة سيذهب إليه للضيافة جـابي الـضرائب فاعجـب بـه ولكـن ميخائيـل لـم يتحـرك مـن مكانـه بـل قـام باسـتقبال، مقدرتهم على دفع الضرائب للملتزم وفــى أثنـــاء جلوســه تـــصادف وصـــول جــابي الـــضرائب فــي عهـــد محمـــد علــى ففـــر جميــع رجـــال القريـــة هربــا منـــه لعـــدم   وكان عمره وقت ذلك والى سبعة عشر عاما،  ميخائيل أثناسيوس يجلس ذات مرة فى قريته أشروبة     كان   : أثناسيوس بكميخائيل  . 64المدرسة االبتدائية القديمة ولما كبر ولداها عادت بهما إلى قرية أشروبة وكان مكان سكنها خلـف ، الشيخ مسعود لضيق الحال الذي ألم بهابقرية



ًوبعد أن كان فقيرا تعاظمت ثروته حتـى ، وهذا هو بداية تعاظم ثروته ) سمالوط إلى مغاغة( للضرائب في المنطقة من   12  ------------------------------------- ---------------------------------------------   شعبان سمير عبد الرازق        نادر الفى ذكرى                                         الفضيل  حميدة            حسام حسن عبد واســتخدم فــي ،  تــم إعــادة بناءهــا علــى طــراز كنــائس القــرن التاســع عــشر هــذه الكنيــسةلكــن عنــدما تهــدمتو .67م1882 قبطيـــة التــي توافـــق عـــام 1598عـــام إلـــى عائلــة أثناســـيوس وذلـــك فــي بــل وجعـــل فيهـــا مــدافن العائلـــة لكـــل مــن ينتمـــى وكانت قرية دير السنقورية هي محور نشاطه ممـا دفعـه إلـى إعـادة بنـاء الكنيـسة فـوق الكنيـسة األثريـة الموجـودة بالقريـة ،  فـــدان300 فـــدان وكـــل ابنـــه مـــن بناتـــه حـــوالى 550ورث شـــقيقه منهـــا حـــوالى ،  فـــدان 1450وتـــرك ميخائيـــل حـــوالى  ناشد بك حنـا فقد قسمت تركته بين بناته الثالث وأخيه حنا افندي أثناسيوس والد المرحوم) ه وبتول وروممصطفيه(هم  ونظـرا ألن ميخائيـل لـم يكـن لـه ذكـور وكـان لـه ثـالث بنـات . إبـان االحـتالل البريطـاني1884بالقاهرة حتى تـوفى عـام   وظــل فــي منزلــه بحــي الــسكاكيني لبابــا كيــرلس الخــامس وأصــلح بينهمــاخــالف بينــه وبــين الخــديوي توفيــق لــوال تــدخل ا مراكب مليئة بالمؤن ألحمد عرابي الـذي أدى لوجـود أربعةفي الثورة العرابية حيث أرسل  وكان له دور كبير. 66أشروبة عمـدة أثناسـيوسًانتخاب خمسة وسبعون عضوا منهم ستة أعضاء من مديرية المنيا وبني مزار كان من بينهم ميخائيل  تــم م1886 عـام إسـماعيلولمـا تأسـس مجلــس شـورى النـواب فـي عهـد الخـديوي . 65 فـدان4500  مـا يقـرب مـنوصـلت ت للعــصر اليونــاني الرومــاني، مــصنوعة مــن الرخــام والجرانيــ بنائهــا مجموعــة مــن األعمــدة األثريــة القديمــة والتــي تعــود قـة التـي وتشير األعمدة القديمة وتيجانها إلـى الكنـائس األقـدم التـي كانـت موجـودة بالمنط. الجانب البحري والغربي منها أربعـة أعمــدة بتيجـان قديمــة كمـا يحــيط بالكنيـسة ســقيفة بأعمـدة وتيجــان قديمـة فــي يتوســطهياكـل وتـسعة للــصحن الـذي  ذات االثنـي عـشر قبـة ثـالث 19 /18لمجـددة التـي ترجـع للقـرن وأن الباقي من مباني الدير الكنيسة األثرية ا. للمنطقةكــم غــرب بنــي مــزار فــي منطقــة البهنــسا وســكن حولهــا ثالثــون ألــف راهــب وراهبــة شــاهدهم األب بالديــوس عنــد زيارتــه  15وقد ذكر دليل الكنائس واألديرة في مصر أن دير السنقورية يقع على مسافة  .وبعض تيجانها علي النمط الكورنثي ًكمـا كـان عـضوا ، م الـذي صـار مـن أعيـان األقبـاط فـي عـصره 1827 ومنهم حنا بك يوسـف الـذي ولـد فـي سـنةأبنائه   وفي نزلة الفالحين انجب يوسف بك عبد الشهيد       : وعالقتها بعائلة ميخائيل أثناسيوس69عائلة يوسف عبد الشهيد  .68تم ببناء الكنيسة وعمل حامل األيقونا1882 م وقام ميخائيل أفندي أثناسيوس في عام 8 /6قد ترجع للقرن  نــــه تــــوفي بالقريــــة ســــنة أ 536م الــــوارد بالجــــدول العمــــومي نمــــرة 1928  بالمنيــــا واألشــــمونين عــــاماألرثــــوذكساألقبــــاط  الشرعي الـصادر عـن المجلـس الفرعـي بمطرانيـة اإلعالمومن خالل  ، 70م1870ًمنتخبا في مجلس شورى النواب عام  وخليـل أفنـدي ، ومـرقس بـك حنـا ، ً خليل كـال مـن برسـوم أفنـدي حنـاإقليموهذا قد أنجب من من زوجته الست . م1894 ، م1867تومـا أفنـدي يوسـف الـذي وافتـه المنيـة فـي ريعـان شـبابه عـام : ًكذلك أنجب يوسف عبد الـشهيد كـال مـن         .والست مريم، حنا  والتحــق بمدرســة األقبــاط الكبــرى ، م1858وقــد ولــد قلينــي عــام . جــدهما ًتاركــا ابنيــه قلينــي وميخائيــل بــك تومــا لرعايــة  وتعرف .   بحكم عملهما كأعضاء بمجلس شورى النواب74وتعرف حنا بك يوسف عبد الشهيد بميخائيل أثناسيوس       . 73ومجلس الشيوخ ،ريعيةالتــشًوعــضوا فــي الجمعيــة ، ًكمــا كــان عــضوا فـي مجلــس شــورى النــواب . 72وحـصل علــى أعلــى الرتــب والنياشــينو تلقـب  باســم قلينــي باشـا فهمــي بعــد أن بلـغ مكانــة مرموقــة فـي الحكومــة المــصرية . 71ونبــغ فـي دراســته بهــا، بالقـاهرة  امـل عموديـة وتـولى حنـا ك. ًأما كامل فكان يعمل في السلك الدبلوماسي وانجب كال من حنـا وعـدلي. وانجب منها منيرة ابنــة خالتــه بتــول مليكــةوتــزوج زكــي الــذي أصــبح عمــدة القريــة بعــد والــده مــن ليــزا بطــرس . ميــري ولــم يــرزق منهــا بنــسل تــزوج مــرقس بــك مــن الــست 1921 عــام مــصطفيهوبعــد وفــاة الــست . كامــل بــك وأنجبــا ولــدين همــا زكــي بــك و،عمــدتها وتم زواجهما لتنتقل للعيش مع زوجها في قريـة نزلـة الفالحـين التـي صـار هـو أثناسيوس ميخائيل بمصطفيهمرقس حنا    .وبعد وفاة حنا كامل أصبح ابنه أمير حنا كامل عمدة القرية حتى اآلن. القرية بعد وفاة عمه زكي بك



وأم  كل من السيدات بتول ومصطفيه ورومه ميخائيل   أثناسيوس بكميخائيل    السيدة هيالنه بنت ملطى هي زوجة   :السيدة هيالنه بنت ملطى  13    -----------------------------------------------------------------------------   مزار بالمنيا ببنيدراسة أثرية فنية لمجموعة من شواهد  القبور القبطية المكتوبة باللغة العربية بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  تزوجت السيدة بتول من السيد بطرس أفندي مليكة من أعيان بنى مزار . قبطية 1637 أمشير 28م الموافق 1921 مارس 7 قبطية وتوفيت يوم 1582م الموافق 1866  ولدت عام  أثناسيوس بكميخائيل    هي ابنة مؤسس العائلة    :ميخائيل أثناسيوس بتولالسيدة   .م1908 قبطية 1624ربها عام  وانتقلت إلى جوار أثناسيوس والسيدة ليزة بطرس مليكة والتي تزوجت من ابنة خالتها ، والسيدة فكتوريا بطرس مليكة ، السيدة جليلة بطرس مليكة   :جبت ثالث بنات مثل والدها ولم تنجب ذكور وهموأن م 1903السنقورية ونواحيها أنها أنشأت من مالها الخاص كنيسة فخمة على اسم الرسل بقرية أشروبة وذلك في عام  وقصرا ومن أهم أعمالها بقرية أشروبه ودير ن فدا300وقد ورثت من أبيها حوالى ، مصطفيه السيد زكى مرقس حنا  كما أنها ،  جنيها في ذلك الوقت6000م وأنفقت على بنائها حوالى 1907واستمر بنائها لمدة أربعة أعوام حت عام  تزوجت .  م1921 مايو 8وتوفيت يوم ، م1864 في عام  ولدت أثناسيوس بكميخائيل     هي االبنة الكبرى للسيد   : ميخائيل أثناسيوسالسيدة مصطفيه  . 75كبير من الرحمة في مساعدة الفقراء والمساكين والمشاركة في كثير من األعمال الخيريةوأيضا كانت السيدة بتول على قدر ،  فدان وقف على الكنيسة من أجود أراضيها بقرية أشروبة21احة بوقف مس قامت ،  فدان 300ورثت من والدها حوالى ، من مرقس بك حنا يوسف عبدالشهيد الذى جاء عمدة لقرية نزلة الفالحين  أما االبن الثاني للست ، تزوج كامل وانجب حنا كامل وعدلي كامل ، أنجبت ولدين هما زكى مرقس وكامل مرقس  ، وقد رباها والدها تربية حسنة فنشأت آية في الذكاء وقوة العزم   أثناسيوس بكميخائيلللسيد       هي االبنة الصغرى  : ميخائيل أثناسيوسالسيدة رومه   . 76قس فقد تزوج من ليزا بطرس مليكة ابنة خالته الست بتول وانجب منها السيدة منيرة زكى مرقسمصطفيه زكى مر ولكــن ، ابــن عمهــا المرحــوم الــسيد ناشــد بــك حنــا وأنجبــت منــه ولــدين همــا فــوزى بــك ناشــد حنــا وعزيــز بــك ناشــد حنــا تزوجت مـن . م1928م وتوفيت عام 1867ولدت عام .  ال يزيد عن سبعة عشر عاما توفى والدها وكان عمرها حينئذ كفــت الــسيدة وع،  طــوال حياتهمــا نألســباب خاصــة لــم تكــن رومــه موفقــة فــي حياتهــا الزوجيــة مــع زوجهــا فعاشــا مفتــرقي صاحبة مـشروعات خيريـة رومه على تربية ولديها وكرست حياتها للتقوى والفضيلة وعاشت عيشة البر والقداسة وكانت  حيث نجد أن الخطاط قد استخدم التقويم القبطي ،     يوجد ثالثة أنواع من التأريخ على الشواهد موضوع الدراسة  :التأريخ على الشواهد  . 78سة نزلة الفالحينويذكر أنها اشتركت في بناء كني، )ن فدا200حوالى (بمجوهرات والدها قامت السيدة ليزا بشراء مساحة من األرض من خالتها رومه ميخائيل من األرض التي قامت السيدة رومه بشرائها وقد . تزوجت من ابن خالتها مصطفيه السيد زكى مرقس وأنجبت منه السيدة منيرة زكى مرقس، م1922و سنة ماي 15 م وتوفيت يوم 1890 ولدت عام  أثناسيوس ميخائيل وابنة السيدة بتول  أثناسيوس بك ميخائيل    هي حفيدة  :السيدة  ليزه بطرس  .77وعلمية وأدبية عظيمة ونجد في ، أما الشاهدين الثالث والرابع فقد استخدم التقويم الميالدي فقط، والميالدي على الشاهدين األول والثاني   :    ونجد أشكال التأريخ على الشواهد كما يلى  .حساب الجمل الخامس تأثر الفنان بالفن اإلسالمي في العصر العثماني وعصر محمد على واستخدامه التأريخ باستخدام الشاهد



ًبجنة خلده قصرا فسيحا(نجد التأريخ مكتوبا  بحساب الجمل  كما يلى : 5شاهد رقم   ).1922 مايو سنة 15 إلى رحمة اهللا تعالى في يوم وانتقلت(نجد التأريخ مكتوبا : 4شاهد رقم   ).1921 مايو 8وانتقلت لرحمة اهللا تعالى في يوم (نجد التأريخ مكتوبا : 3شاهد رقم  ).1921 مارس 7   الموافق 1637ر سنة  أمشي28 يوم األثنين في دار البقاء إلى  وانتقلت(نجد التأريخ مكتوبا : 2شاهد رقم   ). ميالدية1908 يوليو 31ية قبط للشهداء 1624 أبيب سنة 24التي انتقلت إلى رحمة ربها يوم الجمعة الموافق ( نجد التأريخ مكتوبا : 1شاهد رقم    14  ------------------------------------- ---------------------------------------------   شعبان سمير عبد الرازق        نادر الفى ذكرى                                         الفضيل  حميدة            حسام حسن عبد           .شاهدال علىب ا للتاريخ المكتومساوي الجمل بحساب التاريخ إذن  1644=159+391+639+455=القيمة العددية  159 =1= أ8= ح10=  ى60= س80=ف:  فسيحا  391  =1=   أ200=   ر90= ص100=ق:  قصرا  639  = 5=   ه4=   د30=   ل600=خ: خلده   455 = 400=    ت50=   ن3=  ج2=  ب:بجنة   159   391   639  455   "بجنة خلده قصرا فسيحا" بصيغة) 5(  وقد ورد ضمن الشاهد رقم   1000= غ  ،  900= ظ   ،  800=ض  : غظض   700= ذ  ،          600=خ ،    500= ث  :ثخذ  400= ت ، 300= ش ،200=ر ، 100=ق: قرشت  90=ص  ، 80 =ف  ، 70 =ع ، 60=س: سعفص  50=ن  ،   40= م  ،    30=ل  ، 20=ك  :كلمن  10 = ي  ،         9   =ط ،     8= ح : حطي  7  =ز  ،         6   =و  ،       5 = هـ   : هوز  4 = د  ،   3 = جـ   ،  2 = ب  ،  1 = أ   :أبجد  :80كاآلتي وهي) 1000 (الرقم عند وتنتهي )1 (برقم يبدأ الذي الرقمي  مدلوله حرف ولكل حرف) 28 (األبجدية الحروف أن ونجد ، العكسوب مقصود تاريخ من تعنيه ما إلى يصلون ومجموعها الحروف هذه تشكيلة من وكانوا  . 79روالقصو المساجد بناء أو والوفاة الوالدة مثل األحداث لتأريخ الطريقة هذه شاعت وقد تسجيله،للتاريخ المراد  ًمساويا  لحروفها العددية القيم جمع حاصل يكون الكلمات من عدد من قصيرة جمل أو عبارات تكوين على الطريقة هذه وتقوم ،أرقاما تمثل األبجدية الحروف فكانت عليه، يدل عدد أبجدي حرف لكل وضع حيث الجمل، حساب على الترقيم بنظام سمي العربية األبجدية بالحروف ًمرتبطا ًعدديا ًنظاما استخدموا قد ًقديما العرب وكان الجمل، حساب على الترقيم نظام وهو عنهم، فأخذوه الهنود حساب على العرب اطلع لقد اإلسالم، قبل والعرب اليهود عند الجمل حساب عرف       -:الجمل حسابب التاريخ       ).ة قبطي1644 سنة ً



   :نتائج الدراسة 15    -----------------------------------------------------------------------------   مزار بالمنيا ببنيدراسة أثرية فنية لمجموعة من شواهد  القبور القبطية المكتوبة باللغة العربية بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية 
  :في ضوء الدراسة الوصفية والتحليلية توصل الباحث إلى النتائج التالية �
 .األقباط في القرن العشرين بمحافظة المنيا أحــد أثريــاء  أثناســيوس بــكميخائيــلنــشر ألول مــرة خمــسة شــواهد قبــور رخاميــة لخمــس ســيدات مــسيحيات مــن عائلــة  �
أيـة ، حيث لم تنشر الدراسات السابقة رغم كثرتهـا ، رة خمس شواهد قبطية مكتوبة باللغة العربية تنشر الدراسة ألول م �   .شاهد قبر قبطي مكتوب باللغة العربية وبذلك يكون لهذه الدراسة السبق في هذا المجال
هـى خطـوط النــسخ تمكنـت الدراسـة بالدراسـة التحليليــة مـن إلقـاء الـضوء علــى الخطـوط المـستخدمة فـي كتابــة الـشواهد و �   .والرقعة والنستعليق
  .توصلت الدراسة إلى أن النقوش الكتابية على الشواهد موضوع الدراسة نفذت بطريقة الحفر الغائر �
 .تأريخ الشاهد الخامسأوضحت الدراسة مدى تأثر الفنان القبطي بالفن اإلسالمي وذلك من خالل استخدام الفنـان لطريقـة حـساب الجمـل فـي  �
ســـة إلـــى مـــدى تـــأثر الفنـــان فـــي القـــرن العـــشرين بـــالفنون المـــسيحية الغربيـــة مـــن خـــالل التمثيـــل األنثـــوي توصـــلت الدرا �  .وكذلك تأثره بزخارف عصر النهضة األوربية متمثلة في الزخارف النباتية، للمالئكة
 .أوضحت الدراسة تفسير لأللقاب التي وردت على شواهد القبور �
  . أثناسيوسلقبطية في بدايات القرن العشرين وهى عائلةإلقاء الضوء على أحد أهم العائالت ا �
  ).قرية أشروبة بمحافظة المنيا ( المصري يلقي البحث الضوء علي المرأة القبطية ودورها الواضح في األعمال الخيرية بالمجتمع الريفي في أحدي قري الصعيد  �
ك أثناسيوس ودورهـا فـي الحيـاة الـسياسية النيابيـة مـا براز مالمح الطبقة االجتماعية التي تنتمي إليها عائلة ميخائيل بإ �   . القرنين التاسع عشر والعشريننبي
لمــسيحية والكتابــات الدينيــة حيــث نوعيــة الزخــارف والنقــوش وطريقــة النحــت علــي الرخــام، ولكــن مــع أضــافات الرمــوز اتأثر األقباط في صناعة وتنفيـذ شـواهد القبـور المـسيحية بـشواهد قبـور العـصر العثمـاني وعـصر أسـرة محمـد علـى مـن  � رسالة مخطوط ،  الرخام في العمارة الدينية في مدينة القاهرة في عهد محمد على وخلفائهأشغال:  وجدىإبراهيم .3  .1979، القاهرة، دار المعارف، قصة الكتابة العربية: إبراهيم جمعة .2 .1993، جامعة طنطا، كلية اآلداب، ير منشورةمخطوط رسالة دكتوراه غ، دراسة أثرية معمارية -  الدينية بمدينة القاهرة في عصر إسماعيل وتوفيق وعباس حلمى الثانيرالعمائ: إبراهيم إبراهيم أحمد عامر .1  :المراجع العربية: أوال  :المراجع قائمة   .التي تشير إلي الهوية الدينية ألصحاب شواهد القبور  .2009القاهرة ، الهيئة العامة لقصور الثقافة  ، 4 تقويم النيل جـ :باشاأمين سامي  .8 .1997، العدد السابع، جامعة جنوب الوادي–مجلة كلية اآلداب بقنا ، التحف بالمتحف القبطيألقاب ووظائف األقباط في مصر اإلسالمية من خالل الكتابات العربية على مجموعة من : حمدأحمد عيسى أ .7 .1950، القاهرة، دار الكتاب العربي، الرتب واأللقاب المصرية: أحمد تيمور .6 .1979، القاهرة، دار المعارف، تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل: أحمد السعيد سليمان .5 .1895، المطبعة المدرسية بأكسفورد،تاريخ الشيخ أبو صالح األرمني : أبو صالح األرمني .4 .م2007 ،الفيومجامعة  ، األثاركلية ، دكتوراه غير منشورة



شركة ،  دليل الكنائس واألديرة في مصر:بديع حبيب جورجي ، يل اسقف شبين القناطر وتوابعها األنبا صموئ .9   16  ------------------------------------- ---------------------------------------------   شعبان سمير عبد الرازق        نادر الفى ذكرى                                         الفضيل  حميدة            حسام حسن عبد ،  "دراسة أثرية فنية " اهرة في العصر العثمانيأعمال الرخام في الق: جمال عبد العاطي عبد السالم خير اهللا  .11 . لبنان، بيروت، دار المعرفة، قاموس عام لكل فن ومطلب، دائرة المعارف: البستانيبطرس  .10 .2002،النعام للطباعة والتوريدات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .14 .م1979، الجزيرة العربية مصادر تاريخ ضمن كتاب ،اإلسالميصر  العفيً شواهد القبور بوصفها مصدرا لتأريخ الجزيرة العربية ةأهمي: الباشاحسن  .13 .1964 الرموز المسيحية وداللتها، ترجمة زاهر رياض، القاهرة، :فرجسونجورج  .12  .1992مخطوط رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة طنطا ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .15 .1978القاهرة، ، دار النهضة العربية ، األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واألثار: ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16 .م1965 ،القاهرة، دار النهضة العربية، 2 جــ، العربيةاآلثار الفنون اإلسالمية الوظائف على :ــــــــــــــــــــ ، دراسة أثرية لشاهدي قبر من الرخام بمتحف بنى سويف تنشر ألول مرة: حسناء حسن أحمد حامد وآخرون .17 .1990، القاهرة، دار النهضة العربية، مدخل إلى اآلثار اإلسالمية: ـــــــــــ كنيسة األمير ، مطرانية بني مزار والبهنسا لألقباط األرثوذكس ، حياة ومعجزات الشهيد األمير تادرس الشطبي .18 .2016سبتمبر ، )2/1(العدد ، المجلد العاشر، جامعة الفيوم، مجلة كلية السياحة والفنادق ، مجلة أسبوع القبطيات بروض الفرج، القاهرة، "واإلسالميةرمز القوقعة في مصر المسيحية "رامز وديع بطرس،  .20 .2009، اإلسكندريةاآلداب، جامعة   رسالة ماجستير غير منشورة، كليةدعاء محمد بهي الدين، الرمزية ودالالتها في الفن القبطي، .19 .بي  دير السنقوريةتادرس الشط قسم التربية ، كلية التربية ،  غير منشورةلة ماجستير رسا مخطوط ،الهجري الثالث القرن في المكرمة بمكة مقبرة المعالة من قبور شواهد على والزخرفة العربي للخط الجمالية القيم، الزيلعي  عمر بن أحمد بنت زهراء .23 .1911 في القرن العشرين، الجزء الثالث، القاهرة، األقباط :رمزي تادرس .22 .1990ُ التقويم وحساب األبقطي، القاهرة، :ن واصف بهمارشدي .21 .1992 جنوب  جامعة ،اآلدابكلية ، دكتوراه غير منشورة مخطوط رسالة، عشر الهجري دراسة أثرية فنية مقارنةتراكيب القبور بمدينة القاهرة منذ بداية العصر العثماني حتى نهاية القرن الثالث : عاطف سعد محمد محمود .27 .م 1983 ،بيروت الصوفية، عند الشعري الرمز ر،نص جوده عاطف .26 .1980أسوان، القاهرة،  إلى الجيزة من القديمة واألديرة الكنائس إلى الدليل ، صموئيل السرياني .http://st-takla.org  . 25 : .السنسكار .24 .م2008، جامعة الملك سعود، الفنية ـــــــــــــــــــ .28 .م2006، الوادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحث ضمن كتاب المؤتمر ، شواهد قبور عربية ذات شهور قبطية من جبانة أسوان: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزارة ، الموسوعة العامة لآلثار والتراث، المشاهد ذات القباب المخروطة في العراق: العانيعالء الدين بن  .30 .القاهرة، دار المعارف ،  مصر عظماء من: عبد المنعم شميس .29  . 2012أكتوبر ، الخامس عشر لآلثاريين العرب بمدينة وجدة بالمملكة المغربية  .م1945، القاهرة، رونزكى إسكندر وآخ. د: ترجمة: المواد والصناعات عند قدماء المصريين: الفريد لوكاس .31 .1983، الجمهورية العربية العراقية، الثقافة واإلعالم



طبعة مصورة عن دار ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا): هــــ821أبو العباس أحمد بن على ت ( القلقشندى  .33 .مطرانية بنى مزار والبهنسا، كنيسة اآلباء الرسل بين الماضي والحاضر: األنبا متاوس، القس إرميا تادرس .32 17    -----------------------------------------------------------------------------   مزار بالمنيا ببنيدراسة أثرية فنية لمجموعة من شواهد  القبور القبطية المكتوبة باللغة العربية بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  دكتوراه  رسالة  مخطوط،" ةدراسة أثرية فني"  كتابات العمائر الدينية العثمانية بإستنبول :بيومي مدكورمحمد  .35 .1980أسوان، القاهرة،  إلى الجيزة من القديمة واألديرة الكنائس إلى الدليل ، ً، نقال عن صموئيل السرياني40 بين مغاغة والمنيا ويظهر بها موقع دير السنقورية رقم واألديرةالكنائس  .34 .2004، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الكتب الهيئة المصرية  ،1945 سنة إلى القاموس الجغرافي للبالد المصرية من عهد قدماء المصرين :رمزيمحمد  .36 .1991، جامعة القاهرة  ، اآلثاركلية ، غير منشورة جزء خاص أصدرته الهيئة ، اإلسالمية مصر وآثارخ ضمن كتاب تاري، شواهد القبور: محمد عبدالعزيز مرزوق .37 .م1994، 3ج ، الثانيالقسم ، العامة للكتاب ، جماليات الكتابات العربية في العمارة اإلسالمية كمدخل لتجميل واجهات المباني: محمد على محمود نصره .38 .ت.د، لندن، اشرف عليه عبدالحميد يونس وآخرون، العامة لالستعالمات تحقيقات ، "تصل الماضي بالحاضر.. ٕالتاريخ ليس مجرد سرد وقائع جافة وانما هو روح وحياة: "مسعد صادق .39 .2001، ة حلوانجامع، كلية التربية الفنية، رسالة دكتوراه غير منشورة مخطوط رسالة ماجستير غير ، الملصقات كعنصر من عناصر تصميم العربيدور الخط : مصطفى محمد رشاد .42  .2000، القاهرة،ر والتوزيعدار غريب للطباعة والنش، الفة العثمانية العثماني لمصر حتى إلغاء الخ .41 دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح–األلقاب والوظائف العثمانية : مصطفى بركات .40 .م1978 يونيو 14 جريدة وطني عدد ،وطني كر الخطط في ذالمواعظ واالعتبار ):م1442/هـ845. على ت  الدين أبى العباس أحمد بنتقي (المقريزي .45 .1909، ليدن ، احسن التقاسيم في معرفة األقاليم، )شمس الدين بن عبداهللا: ( المقدسي .44 .1989، بيروت،  والعلومالمنظمة العربية للتربية والثقافة: المعجم العربي األساسي .43 .1978، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، منشورة مخطوط رسالة ، األلقاب والوظائف من خالل شواهد القبور بمتحف النوبة والمتحف القبطي: هاني حليم جورجي .47  .2009، القاهرة ، مكتبة أنجيلوس ، ط القرن العشرين أقبا: مالك لوقا .46 .م1852، بوالق، 2جـــ، ) المقريزيةالخطط(واآلثار  ا لمطبعة العمومية بمصر سنة ، 1جـ، كتاب مرآة العصر في تاريخ ورسوم أكابر الرجال بمصر: الياس خورة .49 .م2003، طنطاجامعة  ، اآلدابكلية ، دكتوراه غير منشورةرسالة  مخطوط، دراسة أثرية فنية، لمملوكي الجركسى بمدنية القاهرةالرخام في العصر ا: وفاء محمد إبراهيم عبدالجواد .48 .2012، جامعة الفيوم، كلية السياحة والفنادق، ماجستير غير منشورة   :األجنبية المراجع: ثانيا .1897
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 Archaeological and Artistic study of a new collection of Coptic tombstones written in   2  ------------------------------------- ---------------------------------------------   شعبان سمير عبد الرازق        نادر الفى ذكرى                                         الفضيل  حميدة            حسام حسن عبد
Arabic in Church of Al-Amir Tadros in Sanquriya monastery - Bani Mazar in al-Minya 

Hossam Hassan Hemeda             Nader Alfy Zekry       Shaban Samir Abd Al-Razek 
 
     The study of tombstones is one of the important studies in Islamic and Coptic archeology; because of the 
history of any monument is identified from its foundation text. The gravestones in the Islamic world spread 
from Turkestan eastward to the Atlantic Ocean to west. The tombstone was known by many names in the 
Islamic world (the tile, the painting, the tombstone), as in the west of Islamic world (Andalusia), Egypt has 
been characterized by a large number of tombstones. 
In this context, the aim of this paper is publishing and studying Coptic tombstones that were written in 
Arabic inscription for the first time (dating back to the first third of the twentieth century), followed by a 
comparative analysis and descriptive approach, The researchers studied the evidence descriptive according 
to the chronological order, by clarifying the dimensions and quality of materials that were used in the 
manufacture, sculpture methods and dates. As for the analytical study, the research will deal with the form, 
calligraphics, and the decorations of tombstone, the religious contents, titles, the functions and others 
furthermore it will compare them with other similar tombstones in two parts, the first part of the research 
includes the publication of these tombstones and commentary on the content of writings on them, while the 
second part will include the study of decorative elements and the method of calligraphy on them. 
 
Key Words: Tomb stone, church of al-Amir Tadross, Monastery of al-Sonkoria, Marble, Leza Potross, 
Mostafia Batol Mikhael, Roma Mikhael. 
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ضمن كتاب مصادر تاريخ ، ًأهمية شواهد القبور بوصفها مصدرا لتأريخ الجزيرة العربية في العصر اإلسالمي: حسن الباشاEnd Not                                                            1 7    -----------------------------------------------------------------------------   مزار بالمنيا ببنيدراسة أثرية فنية لمجموعة من شواهد  القبور القبطية المكتوبة باللغة العربية بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  ، قافة واإلعالموزارة الث، الموسوعة العامة لآلثار والتراث، المشاهد ذات القباب المخروطة في العراق: عالء الدين بن العاني  2  .166ص ، م1979، الجزيرة العربية شواهد قبور عربية ذات شهور قبطية من جبانة : ؛ عاطف سعد محمد محمود14ص ، 1983، الجمهورية العربية العراقية جزء خاص أصدرته الهيئة العامة ، ضمن كتاب تاريخ وآثار مصر اإلسالمية، القبورشواهد : محمد عبدالعزيز مرزوق  3   . 1414ص، 2012أكتوبر ، بحث ضمن كتاب المؤتمر الخامس عشر لآلثاريين العرب بمدينة وجدة بالمملكة المغربية، أسوان كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة، الهجري الثالث القرن في المكرمة بمكة مقبرة المعالة من قبور شواهد على والزخرفة العربي للخط الجمالية القيم، الزيلعي  عمر بن أحمد بنت زهراء؛ 979، ت.د، لندن، اشرف عليه عبدالحميد يونس وآخرون، لالستعالمات تراكيب القبور بمدينة القاهرة منذ بداية العصر العثماني حتى : عاطف سعد محمد محمود: انظر، للمزيد عن تراكيب القبور4  .8,7ص ص ، م2008، جامعة الملك سعود، قسم التربية الفنية، التربية  ، جامعة جنوب الوادي، كلية اآلداب، رسالة دكتوراه غير منشورة، ة أثرية فنية مقارنةنهاية القرن الثالث عشر الهجري دراس ؛ حسناء 1414ص ، شواهد قبور عربية: عاطف سعد محمد محمود؛ 980، 979ص ، شواهد القبور: محمد عبدالعزيز مرزوق  :انظر، عن أشكال شواهد القبور وتطورها5   .م2006 مجلة كلية السياحة ، رية لشاهدي قبر من الرخام بمتحف بنى سويف تنشر ألول مرةدراسة أث: حسن أحمد حامد وآخرون ُلقديس تادرس بن يوحنا ، وأبوه من مواطني قرية شطب إحدى قري مركز أسيوط ، وقد ذكرها جوتييه في قاموسه فقال إن هو ا7  .178ص، 2جــ، م1965، القاهرة، دار النهضة العربية، الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية، حسن الباشا6  .35ص ، 2016سبتمبر ، )2/1(العدد ، المجلد العاشر، جامعة الفيوم، والفنادق ُ ومنه أسمها العربي شطب، وكان قد أسر هذا القديس في chotp والقبطي hypselis والرومي chashtepاسمها المصري  ًح بنت أمير، وكان كافرا ملحدا عابدا لألوثانأحد الحروب وأخذ إلي أنطاكية ، حيث قام هناك وتزو ً سنكسار : للمزيد أنظر. ً ًالقاف في سنقر مضموما زيد عليها حرف الواو، بسبب سهولة النطق بها فصارت السنقورية، وقد جمع االسم الحالي الذي ورد وعرفت بالسنقورية، ولما كان حرف ، هذه القرية نسبت إلي أمير من أمراء المماليك يسمي سنقرمن أعمال البهنساوية، ويبدو أن هي من القري القديمة ، أسمها األصلي دير الخادم، وردت في قوانين ابـن ممـاتي ضـمن ديـري الخـادم وأبـو نميلـة : لسنقوريةا 8  .122ص،  طوبة27، الجزء األول ، الكنيسة القبطية  القسم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1945القاموس الجغرافي للبالد المصرية من عهد قدماء المصرين إلى سنة : محمد رمزي  .قورية ، فصارت دير السنقورية هـ بين كلمة دير من دير الخادم وبين دير السن1230في تاريخ سنة     21- 1فيلبى  السطر الرابع عشر مقتبس من 14  .25 :11 يوحنا من السطر الثاني عشر والثالث عشر مقتبسة من 13   55-53:  15كورنثوس األولي السطر السابع إلي الحادي عشر مقتبسة من   4ن 12  .29- 28: 5من السطر الرابع إلي السطر السادس مقتبسة من يوحنا  11  ).العهد القديم: الكتاب المقدس (7 :12السطر الثاني والثالث مقتبسة من سفر الجامعة  10 .1 :7سفر الجامعة  9  .31، ص 1980 إلى أسوان، القاهرة، صموئيل السرياني ، الدليل إلى الكنائس واألديرة القديمة من الجيزة  . للميالد وفى الكنيسة حجاب قديم ومطعم وبعض األيقونات8-6ترجع إلى القرن وتيجان قديمة من الجانب البحري والغربي منها وتشير األعمدة وتيجانها إلى الكنائس األقدم التي كانت موجودة بالمنطقة التي قد دة والدير يتوسط أربعة أعم.  ذات االثني عشر قبة وثالثة للهياكل وتسعة لصحن الكنيسة 19و18المجددة التي ترجع إلى القرن حولهـا ثالثـون الـف راهـب وراهبــة شـاهدهم القـديس بالديـوس عنــد زيارتـه للمنطقـة  والبـاقي مـن مبــاني الـدير هـو الكنيـسة األثريــة بأثارهــا وتاريخهــا القـديم حيــث ســكن  كيلـو غــرب مدينــة بنـى مــزار فـي منطقــة البهنــسة الـشهيرة 15ويقـع ديــر الـسنقورية علــى بعــد   .218,217ص ص ، م1994، 3ج ، الثاني



ٌولي رجاء "15: 24والمستوحاة األصول الكتابية لإلنجيل، علي سبيل المثال سفر أعمال الرسل  موته،المسيحية والمعبرة عن العقيدة المسيحية المبنية علي أساس الخالص والفداء والقيامة من األموات والتي ينتظرها كل مسيحي بعد اسبات الوفاء والعزاء المستخدمة في شاهد القبر هي أحد العبارات شائعة االستخدام في من"  علي رجاء القيامة رقدت"عبارة  16  .23-1 فيلبى  السطر الخامس عشر والسادس عشر مقتبس من15                                                                                                                                                                                8  ------------------------------------- ---------------------------------------------   شعبان سمير عبد الرازق        نادر الفى ذكرى                                         الفضيل  حميدة            حسام حسن عبد َ َ ِ ِبٱهللا، َ ُ ٱلرجاء ٱ ِ َ  ْلذي لديهم ِ ْ َ َ ِ ًهم َأيضا، ْ ْ ٌ َأنه سوف تكون قيامة ُ َ َْ ُِ ُ ُ َ َ َ  ِلألبرار ََْ ْ ِوٱَألثمة ِ َ َ ْ كان . هو احد الشهور القبطية  نسبة إلى لشدة الزوابع واألهوية لكثرها وشدتها في هذا الشهر فيقال شيطان الزوابع: أمشير  20  13: 14الرؤيا ) السطر الثالث والرابع( 19  .15: 116ور 4ز4 18  25 :11يوحنا  17  ".َ st://http- : .السنسكار، للمزيد انظر.  أشهر ما يتميز به خروف أمشير.  االسم لطوبة والفعل ألمشير- السافكات منك هات، نطير العجوز بين 10 منى خد و10 أمشير يقول لبرمهات -) تبدأ المياه الجوفية في الدف(المشير اعجن من البير  إن هل - الصغير يحصل الكبير - أمشير يقول للزرع سير بال تعسير -  أمشير أبو الزعابير الكثير -أمشير أبو الطبل الكبير  -أمشير أبو الزعابير : لأمثا. ألنه مخصص لنزول الشمس الكبيرة" شهر النار أو الحرارة الكبيرة"المصريون القدماء يدعوه  org.taklaا العربي أشوهب ، وأنها قريبة من الجبل الذي يسمي باسمها ، وقريبة هي من القري القديمة ، ذكر أميلينو أن أسمه: أشروبة 21  . 30م، ص1990ُالتقويم وحساب األبقطي، القاهرة، : ؛ رشدي واصف بهمان : أنظر، للمزيد. ويذكر محمد رمزي في قاموسه الجغرافي أنها اندثرت وليس لها أثر اليوم، ًمن البهنسا أيضا ألنها ذكرت معها رمزية ودالالتها في الفن القبطي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، ال: دعاء محمد بهي الدين  .الشرقية داخل الكنائسأستبدلها الفنان القبطي بوضع الصليب داخل الصدفة، بجانب استخدامه الصدفة كحنية داخل قالية الراهب، ثم تطورت لتصبح ًمعبودة الحب والجمال من زبد البحر طبقا لألساطير اليونانية والرومانية، والتي ) فينوس(المعبودة أفروديت والتي تمثل والدة  22  .198ص ، 3جــــ، القسم الثاني، القاموس الجغرافي: محمد رمزي ًسـميت  بهـذا االسـم تمييـزا ، م1858/ ه1264أصلها من توابع ناحية زهرة ثم فصلت عنها في تـاريخ سـنة  : نزلة الفالحين  25  25 :11 يوحنا 24  .15: 116مزمور  23  .151-150، ص2009 م ناحية باسم كفر الزوامل ويرجح أنه في مكان هذه النزلة لوقوعها بحوض 1827/هـ1230وردت في تاريخ ، ناحية نزالي طحا ثة نواح أخرى تجاورها وردت كل واحـدة منهـا باسـم نزلـة مـضافا اليهـا اسـم مالكهـا وهـو مـن النـصارى ويجمعهـا اليـوم لها عن ثال   .المقصود بالعبارة أن ليزا مارست الطقوس الدينية وخاصة طقس االفخارستيا 26  .207,206ص ، 3جـ، القسم الثاني، القاموس الجغرافي:  محمد رمزي   :للمزيد  انظر. وبين دمشير التي بها حوض سجلة سلطان من الجنوبغريب الذى بأراضي ناحية نزالي طحا من الشمال 
Gawdat Gabra (ed.), The A To Z of the Coptic Church, Maryland, 2008, p. 100-101. 
27 G. Peers, "Apprehending the Archangel Michael: Hagiographic Methods." Byzantine and Modern Greek 
Studies 20 (Michigan, 1996), p. 100. 28 514ص، 1989، بيروت، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: المعجم العربي األساسي   . 573ص، لبنان، بيروت، دار المعرفة، قاموس عام لكل فن ومطلب، دائرة المعارف: بطرس البستاني 30  .ًمة وهو أسم أصغر بنات ميخائل أثناسيوس وأخت كال من مصطفيه وبتولكلمة روم المستخدمة إشارة إلي السيدة رو 29  .180الرمزية ودالالتها في الفن القبطي، ص: دعاء محمد بهي الدين . 31  32 Briggs (M.S.), Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine, Oxford, London, 1924, p.145.    24 



دراسة أثرية لشاهدي قبر من : أحمد حامد وآخرون حسناء حسن ؛34-29ص، م2003، جامعة طنطا، كلية اآلداب ، منشورة رسالة دكتوراه غير ،دراسة أثرية فنية، الرخام في العصر المملوكي الجركسى بمدنية القاهرة:  وفاء محمد إبراهيم عبدالجواد 33                                                                                                                                                                              9    -----------------------------------------------------------------------------   مزار بالمنيا ببنيدراسة أثرية فنية لمجموعة من شواهد  القبور القبطية المكتوبة باللغة العربية بكنيسة األمير تادرس بدير السنقورية  ا)D��� ، ط&-� 4@ورة �ن دار ا)�#ب، �3ـــــ، @&B ا��A= :' @���� ا?���، )أ&و ا)-&�س أ+4د &ن ��=( ا)>�>��دى  37  .666ص، م1945، القاهرة، زكى إسكندر وآخرون. د: ترجمة: المواد والصناعات عند قدماء المصريين: ريد لوكاسالف36  .209ص ، 1909، ليدن ، احسن التقاسيم في معرفة األقاليم، )شمس الدين بن عبداهللا: (  المقدسي35  .17ص ، 1895، المطبعة المدرسية بأكسفورد،تاريخ الشيخ أبو صالح األرمني :  أبو صالح األرمني34  .352ص ، الرخام بمتحف بنى سويف كلية ،  رسالة دكتوراه غير منشورة،أشغال الرخام في العمارة الدينية في مدينة القاهرة في عهد محمد على وخلفائه: اهيم وجدىإبر 38  .309ص ، 2004، ا)>�ھرة، ا)-��4 )>@ور ا)�>�:� دراسة أثرية لشاهدي قبر من الرخام بمتحف بنى :  حسناء حسن أحمد حامد وآخرون؛38ص، م2007، جامعة الفيوم، األثار  الخطط ( المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار ):م1442/هـ845.  أبى العباس أحمد بن على تتقي الدين(المقريزي  39  .352ص ، سويف ، رسالة ماجستير "دراسة أثرية فنية " أعمال الرخام في القاهرة في العصر العثماني:  جمال عبد العاطي عبد السالم خير اهللا 40  .307ص، م1852، بوالق، 2جـــ، )المقريزية كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة، دور الخط العربي كعنصر من عناصر تصميم الملصقات: مصطفى محمد رشاد 41 .10 م ، ص 1992كلية اآلداب ، جامعة طنطا ، غير منشورة ،  .226ص ، 1990، القاهرة، دار النهضة العربية، مدخل إلى اآلثار اإلسالمية: حسن الباشا   .93- 86ص،1978، جامعة حلوان، الفنية .109ص، 1979، القاهرة، دار المعارف، قصة الكتابة العربية:  إبراهيم جمعة  42 رسالة دكتوراه ، جماليات الكتابات العربية في العمارة اإلسالمية كمدخل لتجميل واجهات المباني: محمد على محمود نصره 44  43 .99,98ص، دور الخط العربي كعنصر من عناصر تصميم الملصقات:  محمد رشادمصطفى  .142ص، 2001، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، غير منشورة ، ص 1992، مجلة أسبوع القبطيات بروض الفرج، القاهرة، "ة في مصر المسيحية واإلسالميةرمز القوقع" رامز وديع بطرس،  48  .187دعاء محمد بهي الدين، الرمزية ودالالتها في الفن القبطي، ص 47  .108، 61، 53، 46م، ص1964جورج فرجستون، الرموز المسيحية وداللتها، ترجمة زاهر رياض، القاهرة،  46  45  52.  
49 M. Meyer, the Magical book of Mary and Angels (Heidelberg, 1996), p. 70. 
50 Tadros Yacoub Malaty: Dictionary of Church Terms, Alexanderia, 1998, P.  34. 51 دعاء محمد بهي الدين، الرمزية . د إلي البعث والخلود عند المصريين القدماء، والذي ورثه عنهم األقباطيرمز اللون األسو ئف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء دراسة في تطور األلقاب والوظا–األلقاب والوظائف العثمانية : مصطفى بركات53  .71 - 70الرموز المسيحية وداللتها، ص : جورج فرجستون 52  .185 – 184ص، ودالالتها في الفن القبطي رسالة ماجستير غير ، األلقاب والوظائف من خالل شواهد القبور بمتحف النوبة والمتحف القبطي: هاني حليم جورجي 54   .215ص ، 2000، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، الخالفة العثمانية ألقاب ووظائف األقباط في مصر اإلسالمية من خالل الكتابات العربية على مجموعة من التحف : أحمد عيسى أحمد 56  .317ص، القاهرة ، دار النهضة العربية ، األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واألثار: حسن الباشا55   .152ص ، 2012، فيومجامعة ال، كلية السياحة والفنادق، منشورة كلية اآلثار ، رسالة دكتوراه غير منشورة، " دراسة أثرية فنية" كتابات العمائر الدينية العثمانية بإستنبول ، :مدكور محمد بيومي 57  .28ص، 1997، العدد السابع، جامعة جنوب الوادي–مجلة كلية اآلداب بقنا ، بالمتحف القبطي   25  .791ص  ، 1991، جامعة القاهرة ، 
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