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 الُعشاري فً العمارة اإلسالمٌة

 

 عصام سلٌمان عٌادد. 
 

 الملخص
ً  ا       زورٍق صؽٌر ٌعلو بعض القباب  هٌئةَطرٌؾ على  لُعشاري عنصٌر زخرف

ومثاٌل علٌه ذلك المركب ، الُخصوصمصر اإلسالمٌة على وجه   والمنائر فً عمارة
م(، والذي 978هـ/ٕ٘ٙ) ًطولونالجامع الحاسً الذي كان موجوداً فوق منارة الن  

 المنصور بها قام التً والترمٌم البناء أعمال حتى بعد علٌها بمكانهظّل محتفظاً 
 أخرى مرةً  مكانه إلى أعٌد ثم ُنزع ه قدم. وأؼلب الظن أن8ٕٙٔ/هـ8ٙٙ عام الجٌن

 عام ذلك المركب سقط قدلف أمر من ٌكن ومهما. الجٌن أعمال بعد
 .عاتٌة أتت على المدٌنة بؤسرها ر رٌحٍ ، إثْ الجبرتً من نعرؾ م،كما8ٖٙٔ/هـ٘ٓٔٔ

ُ  أنه إالّ  ألنه ٌظهر فً عدد من ―أو لعله استبدل بآخر―عٌد إلى مكانه مرة ً أخرىأ
تزال ما ال فٌفً القرن التاسع عشر. لمنارة الجامع الطولونً الرسومات التً ُنفّذت 

القبة القبلٌة لخانقاة فرج بن برقوق بالصحراء، والتً بنٌت فً الفترة ما بٌن 
ّن أمن النحاس. إاّل  صؽٌرٍ  م، تحتفظ بمركبٍ ٔٔٗٔهـ/9ٔٗم وٓٓٗٔهـ/9ٕٓ

هو ذلك المركب البرونزي الصؽٌر الذي تزدان به قبة قاطبًة أشهرتلك العشارٌات 
ًّ اإلمام الشا ؤنه كان بالمصادر  فٌدم(، والذي تُ ٕٔٔٔهـ/9ٓٙ)الضرٌحٌة بالقاهرة  فع

فً حٌن ذهب البعض إلى أنه رمٌز لما  ،بالحبوب لتقتات علٌها الطٌور السائبة ٌُمأل
 ًّ  من سعة العلم والمعرفة، حتى لُّقب ببحر العلوم. ٌعتقد بعضُ  كان علٌه الشافع
العشاري مؤخوٌذ من العمارة المصرٌة القدٌمة، وأنه أخذ هذا االسم  مإرخً الفنون أنّ 

من شكله الذي على هٌئة زورق العشاري الصؽٌر الحجم. أّما البعض اآلخر فٌرى 
ٌُمألأن مسمّ   .بعشور الحبوب على وجه الصدقة ى العشاري قد جاء من كونه كان 

تصؾ به هذا العنصر وعلى الرؼم من قلة النماذج الباقٌة للعشاري، فإن ما ٌ
 ًّ المإرخٌن ودارسً الفنون الرّحالة ومن الطرافة والتمٌز قد لفت إلٌه أنظار  الزخرف

فع دٌمجموع ما كتب عنه ال ٌكاد ٌشفً ؼلًة أو  أنّ  ؼٌرفً الماضً والحاضر. 
تتبع نشؤة  ٌهدؾ هذا البحث إلى اتابات وصفٌة مقتضبة ومكّررة. لذأَُواراً؛ فمعظمها ك

معرفة الوظٌفة التً  اوكذ ،سواء الباقٌة أو تلك التً اندثرت،ودراسة نماذجهالعشاري 
 . ٌرمز إلٌها اهعسَ كان ٌإدٌها والقٌمة التً 

 .، اشتقاق، وظٌفة، رمزٌةالكلمات الدالة: العشاري، مركب، قبة، مئذنة
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 المقدمة
ات حدٌثاً، من الحلٌّ  وطرز العمارة فً العالم، سواء قدٌماً أمن  ٌكاد ال ٌخلو طرازٌ 

(finials َالتً تزٌن قمم ) ال سٌما القباب واألبراج والمنائر.  ―هاّمةال هعمائر

تفنن المعمار المسلم فً  حٌثبتنوع كبٌر فً هذا الصدد؛  خرتز والعمارة اإلسالمٌة
ٌّده من قباب ومآذن بالعدٌد من العناصر الزخرفٌة الرشٌقة.  قد أورد لفتتوٌج ما ش

ن مسجد دمشق قبل ظهور أ"روج الذهبمُ "فً  م(8٘7هـ/ٖٙٗ)ت.  المسعودي
تماثٌل  هٌكاًل عظٌماً فٌه التماثٌل واألصنام على رأس منارته"النصرانٌة كان 

عل مسجداَ ثم ظهرت النصرانٌة فجعلته كنٌسة، وظهر اإلسالم فجُ  […]منصوبة،
ٌ  كم بناءه الولٌُد بن عبد الملك، والصوامع منه لم تُ حْ أو وهً َمَنائر األذان إلى هذا  ر،ؽ

الً مثا تأن م(مثالً ٓ٘ٓٔهـ/ٕٗٗ)ت.  ينعرؾ من أبً المحاسن المعرّ كما  ٔ.الوقت"
ه عمرو بن ٌْ وَ سٌبَ فً أٌام  منارة مسجد البصرة صفر )نحاس( كان ٌعلولفرس من 

فً  دت مئذنة جامع الَقروٌٌنوّ زُ  كذلك فقدٕ.م(78ٙهـ/9ٓٔ)ت.  عثمان بن قنبر
بسٌؾ منسوب لإلمام إدرٌس الثانً ،م(956هـ )ٖ٘ٗإثر الفراغ من بناءها عام  ،فاس
بناه المنصور العباسً )ت.  قبة قصر باب الذهب الذيماأٖم(،9ٕ9هـ/ ٖٕٔ)ت. 
 هأورد هذا إضافًة إلى ماٗتمثال لفارس بٌده رمح.بفقد ُزٌنت م( فً بؽداد77٘هـ/9٘ٔ

 ٌصؾ فٌه منارةً  شعرٍ من "ٌتٌمة الدهر"فً ( م88ٖهـ/9ٖٖأبو طالب المؤمونً )ت. 
قمة المنارات،  وقرج لم تكن تنصب فهذه الس  مثل وأؼلب الظن أن فً أعالها سراج.

بحٌث  علويت فً الطابق الأي فً الجزء الذي توضع به األهلة، وإنما كانت تثبّ 
 لولقد قاى لمن ٌرتقى المنارة بهدؾ اآلذان أو ؼٌره أن ٌوقدها بسهولة وٌسر.ٌتسنّ 

نزهة "رج على المنارة"، كما ورد فً وأكثر الس  ، الشاعر: "ال تبال وٌك بالخسارة
من  : "وبنى الولٌد المنارة التً ٌقال لها العروس وجعل عدةً ما نّصه للبدري "األنام

 وقد أنشد اإلربلً:٘المصابٌح توقد علٌها فً كل لٌلة".

 

 
                                                             

أجزاء  ٗومعادن الجوهر، تحقٌق كمال حسن مرعً،  المسعودي، مروج الذهبأبو الحسن علً ٔ

 . ٕٔٓ، ص. ٕ(، ج. ٕ٘ٓٓ)بٌروت: المكتبة العصرٌة، 
من البصرٌٌن والكوفٌٌن وؼٌرهم، تحقٌق  المعري،تارٌخ العلماء النحوٌٌنالتنوخً  أبو المحاسن ٕ

( 89ٔٔعبد الفتاح محمد الحلو )الرٌاض: إدارة الثقافة والنشربجامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسالمٌة، 
 .8٘-8ٗص. 

، تحقٌق جعفر الناصري االستقصا ألخبار دول المؽرب األقصى،السالويأحمد بن خالد الناصرٌ ٖ

 .ٖٖٕ، ص. ٔ( ج 887ٔاء: دار الكتاب، أجزاء )الدار البٌض 8ومحمد الناصري، 
فً تارٌخ الملوك واألمم، تحقٌق محمد عبد القادر  ابن الجوزي، المنتظمأبو الفرج عبد الرحمن ٗ

 .79، ص. 9( ج 88ٕٔجزء )بٌروت: دار الكتب العلمٌة،  8ٔعطا ومصطفى عبد القادر عطا، 
(، ص. 8ٕٖٔ)القاهرة: المطبعة السلفٌة،  منزهة األنام فً محاسن الشاأبو البقاء عبد هللا البدري، ٘

ٗٔ. 
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 قدِ محْ  الجاللة نور بـؤكـنـافـهـا    مآذن   فٌه الـجـوزاء جـاوز  وقـد

 قمعلّ  قرطٌ  الجوزاءُ  لهـا وأخـرى  وارةٌ ـس الهالل همـن دهـافـواح

 ٙفرقومِ  جبٌنٌ  مـنـها بـهـا ـزانٌُ   الدجى  ؼسق فً اإلكلٌل ترى وأخرى

عد الهالل هو األكثر شهرة ٌُ  وؼٌرها، ،من بٌن كل هذه العناصر الزخرفٌة
من الباحثٌن فً مجال العمارة والفنون اإلسالمٌة، فإن عادة  معتبرٍ لعددٍ ووفقاً وانتشاراً.

-88ٕٔ/88ٙ) قد استحدثت فً عصر العثمانٌٌن لى المنائرة عوضع األهلّ 
ه إال أنالذٌن كانوا قد أخذوا تلك العادة عن قٌاصرة الدولة البٌزنطٌة. (8ٕٖٔ/ٖٔٗٔ

قمم المآذن قبل الدولة العثمانٌة ة كانت تزٌن أن األهلّ العربٌة المصادر  فهم منٌُ 
ابن  عز الدٌنهو ما ذكرهفً اإلسالم ة لعل من أقدم ما وصلنا من أمر األهلّ بزمان. و

: حٌث قال مإرخ بالد الشام فً عصر الظاهر بٌبرس، ،(م9ٕ٘ٔهـ/9ٗٙ)ت.  شداد
ت أكثر دورها وأهلكت جماعًة من أهلها. لّما جاءت الزلزلة بمدٌنة حلب وهدمَ "

ثنٌن ثامن عشر شوال سنة خمس وستٌن وخمسمائة حركت لٌلة اإل وكانت
فدفعت هالالً كان على رأسها  (م98ٓٔ/هـ9ٕٗ)التً كان قد َكُمل بناإها عام المنارة

سنة ثمان كذلك ما أورده ابن العماد من حوادث  7مقدار ستمائة قدم وتشقّقت".
نبوي، فؤصابت مناراته ت بالمسجد الوتسعٌن وثمانمائة من خبر الصاعقة التً حلّ 

 9ة هاللها وسقط جانب دورها السلفً".ذرت خوالرئٌسٌة "بحٌث تفطّ 

ٌّاتتلكة هً أكثر إذا كانت األهلّ  شاري ربما ٌكون أكثرها شٌوعاً، فإن العُ  الحل
الُعشاري عنصٌر زخرفً على شكل مركٍب صؽٌر فما هو العشاري؟ .زاً وتمٌّ  طرافةً 

والمآذن فً العمارة اإلسالمٌة فً مصر على وجه تزدان به قمُة بعِض القباب 
لعل أشهر مثال لهذه الُعشارٌات هو ذلك الموجود فوق قبة اإلمام والخصوص.

 ―العنصر الزخرفً  هذا إال أن مجموع ما كتب عن.(ٔ)شكل  الشافعً بالقاهرة
كتابات مقتضبة  فمعظمها؛ اراً وَ فع أُ دأو ٌ ةً ؼلّ  ًٌشف ٌكاد ال―طرافتهعلى الرؼم من 

ما وأكثرها أصالًة ، لعل أهمها محدود من كتب العمارة اإلسالمٌة فً عددرة ومكرّ 

                                                             
        أجزاء ٘والذٌل علٌها، تحقٌق إحسان عباس،  فوات الوفٌاتمحمد بن شاكر الكتبً، ٙ

 .9ٖٓ، ص. ٖ(، ج 87ٖٔ)بٌروت: دار صادر، 
       فً ذكر أمراء الشام والجزٌرة، تحقٌق ٌحٌى زكرٌا عبادة األعالق الخطٌرةابن شداد، 7

. للمزٌد عن ابتداء أمر األهلة فً اإلسالم انظر محمد ٖٔٔ( ص. 88ٔٔ)دمشق: وزارة الثقافة، 
اإلدارٌة، الطبعة الثانٌة، تحقٌق عبد هللا  التراتٌب المسمى النبوٌة الحكومة عبد الحً الكتانً، نظام

 .ٕ٘ٙ، ص. ٔالخالدي، جزءان )بٌروت: دار األرقم، بدون تارٌخ( ج. 
فً أخبار من ذهب، تحقٌق عبد القادر األرناإوط ومحمود  شذرات الذهببن العماد، شهاب الدٌن ا9

. ٌذكر السخاوي أن ٕٗ٘، ص. ٔ(، ج88ٖٔأجزاء )دمشق: دار ابن كثٌر،  ٓٔاألرناإوط، 
انظر شمس  الصاعقة التً سببت الحرٌق كانت قد وقعت فً رمضان سنة ست وثمانٌن وثمانمائة

 ٖطٌفة فً تارٌخ المدٌنة الشرٌفة، تحقٌق أسعد طرابزونً الحسٌنً، الدٌن السخاوي، التحفة الل
  .7٘، ص. ٔج  .(878ٔأجزاء )القاهرة: أسعد الطرابزونً، 
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، فً مْعِرض حدٌثه عن قبة اإلمام "تارٌخ المساجد األثرٌة"كتبه حسن عبد الوهابفً 
لمحمود  "مقام اإلمام الشافعً والعشاري"هذا باإلضافة إلى مقال بعنوان 8الشافعً.

إاّل أن ٓٔ.877ٔوصفً محمد، كان قد ُنشر فً العدد الثانً من مجلة كلٌة اآلثار سنة 
فً كتابه  لما كان قد ذكره حسن عبد الوهاب هذا األخٌر ال ٌعدو كونه تكرارٌ 

فى كتابه ومن قبله محمود عكوش  ،8ٗٙٔعام الذي خرجت طبعته األولى  المشهور
 ٔٔ.8ٕ7ٔعام الذي ُنشر 

 La Barque de„بعنوان: ، 889ٔشر عام نُ  بالفرنسٌة بحثٌ أٌضاً كما ٌوجد 

l‟Imam aš-Šāfiʿī‟ قّدمه ،J. Van Reeth الخامس  المإتمر الدولً ضمن فعالٌات
وعلى ٕٔ.(88ٙٔ)ماٌو  عن مصر والشام فً العصور الفاطمٌة واألٌوبٌة والمملوكٌة

بموضوع البحث، إال أنه لم المقال من وثوق الصلة هذا الرؼم مما ٌوحً به عنوان 

ثبات الصلة بٌن إوهو محاولة  ،بعٌنه َطْرحٍ ؛ حٌث أمعن الباحث فً اً ٌذكرٌقدم جدٌد
قد  ―سبٌل ذلكفً  ―كما أنه، مركب قبة اإلمام الشافعً وسفٌنة نوح علٌه السالم

ونحن فً .و المبنىأمن حٌث المعنى سواء حتمل ما ال ت التارٌخٌة ل النصوصحمّ 
 لقً مزٌداً من الضوء على هذا العنصر الزخرفً الالفتسنحاول أن نُ  مهذا المقا
ه اشتقاق من خالل مناقشةوذلك لتعرؾ على نشؤته والفكرة التً عساه ٌجسدها،بهدؾ ا

أو الباقٌة  سواء ―نا خبره من أمثلٍة له ما وصلَ دراسة ،وىمسمّ الوالشكل من حٌث 

، وهو ما العشاري أصل فكرةمناقشة بعد ذلك إلى ٌدلؾ البحث . التً اندثرتتلك 
وما كان  وظٌفتهتحدٌد من ثم كان أسبق إلى الظهور، و همن نماذج تحدٌد أيٍ  ٌستدعً

ئج تلك المناقشة فٌما نتاخٌراً إلى استعراض أالبحث  نتقلٌ . ثممن قٌمة ٌرمز إلٌه
 الوظٌفة والرمزٌة. وكذا الشكلٌخص النشؤة و

                                                             
، الطبعة الثانٌة )القاهرة: الدار العربٌة للكتاب، حسن عبد الوهاب، تارٌخ المساجد األثرٌة 8

 .ٖٔٔ-ٕٔٔص. ،ٔج  ،(88ٖٔ
، مجلة كلٌة اآلثار، العدد الثانً «الشافعً والعشاري مقام اإلمام»محمود وصفً محمد، ٓٔ
 .ٕٖٕ-ٕٕٓ(، ص 877ٔ)
(، ص. 8ٕ7ٔمحمود عكوش: تارٌخ ووصؾ الجامع الطولونً )القاهرة: دار الكتب المصرٌة، ٔٔ

9ٕ-9ٖ. 
12

In Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras II: Proceedings of the 4th 

and 5th International Colloquium, ed. by UrbainVermeulen and D. De Smet  (Leuven: 

Peeters Publishers, 1998), pp. 249-64. 
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 عشاري قبة اإلمام الشافعً : 6شكل 

 االشتقاق

ٌعتقد بعُض مإرخً الفنون أن عنصر الُعشاري قد أخذ هذا االسم من شكله الذي 
 ًّ ري على هٌئة زورٍق نٌل ٌْ سّماه ٖٔ.(ٕ)شكل  صؽٌر الحجم، ٌسمى الُعشاري أو الُعَش
التً  ،"اإلفادة واالعتبار"وذلك فً رحلته المسماة ، "الَعْشري"عبد اللطٌؾ البؽدادي 
الذي زار مصر سنة ) وٌذكر ابن جبٌرٗٔ.مٕٗٓٔ/هـٓٓٙأنهى كتابتها سنة 

أشبه ما ٌكون بقوارب كان  فً زمانه أن هذا النوع من المراكب م(9ٕٔٔهـ/79٘
فمنهم  قد اختلؾ المإرخون فً مرّد تسمٌته:و٘ٔ.التً تسٌر وراء السفن الكبٌرةالنجاة 

فً حٌن ذهب ٙٔ؛عشرة فً كل جانب―فاً ذار بعشرٌن مججَ ٌُ كونهمن أرجع ذلك إلى 

تسع لعشرة ٌما  عادةً ألنه البعض إلى أن العشاري قد أخذ هذا االسم 

                                                             
فه حسن عبد الوهاب على أنه: "مركب صؽٌر خاص بالنٌل والخلجان، منه ما هو خاص ٖٔ ٌعرِّ

تارٌخ المساجد األثرٌة.  انظر:بالملك ومنه ما هو خاص بكبار رجال الدولة، وهو ذو ألوان لطٌفة".
 سٌد فإاد أٌمن حققه الدولتٌن، أخبار فً المقلتٌن نزهة الّطوٌر، انظر كذلك ابن. ٔ، هامشٕٔٔ ص
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ،ص(88ٕٔ فرانتسشتاٌنر،: شتوتجارت)
رحلة عبد اللطٌؾ العشاري ووصفه واستخداماته. انظر، عبد اللطٌؾ البؽدادي، زورق عن ٗٔ

فً األمور المشاهدة والحوادث المعاٌنة فً  اإلفادة واالعتبارمسماة كتاب البؽدادي فً مصر ال
الطبعة الثانٌة )القاهرة: الهٌئة المصرٌة العامة  ،تحقٌق: عبد الرحمن عبد هللا الشٌخ،أرض مصر

 .7ٔٔ-ٙٔٔص  (889ٔللكتاب، 
 .ٕٖٔ. ص ،(8٘٘ٔمكتبة مصر، ) تحقٌق: د. حسٌن نصار ،انظر، ابن جبٌر، الرحلة ٘ٔ
سالم بن عبد هللا الخلؾ فً كتابه: "نظم حكم األموٌٌن ورسومهم فً األندلس" بقوله: ٌعّرفه ٙٔ

ٌْري نوع من المراكب، ٌجر بعشرٌن مجد وٌستعمل فً األنهار والبحار ، فاً ا"العشاري أو الُعش
 للرحالت القصٌرة.
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طوله عشرة بلػ االعشاري على كل ممسمى  ؽوٌوناللّ وإجماالً، فقد أطلق 7ٔ.أشخاص
 فإن هناك من ال ٌمٌل إلى الربط بٌن عنصر العشاري على جانٍب آخر، 9ٔ.أذرع

 ًّ قد جاء من أنه كان  "الُعشاري"ى مسمّ رق، معتقداً أن االزواللون من وذلك  الزخرف
 .(ٖ)شكل بُعُشور الحبوب على وجه الصدقة، حتى تتؽذى علٌها الطٌور السائبة ٌُمأل

 
 لزورق العشاري رسم: 2شكل 

 
 اإلمام الشافعًالحمائم على قبة بعض العشاري وحدٌثة تظهر  صورة: 3شكل 

 

 للعشاريأمثلة باقٌة أوالً: 
 عشاري قبة الشافعً -أ

األٌوبً ، ووضع على قمتها الُعشاري، علً ٌد السلطان الكامل الشافعً نشئت قبةأُ 
تتدلى منه وت فً الهالل مثبّ من البرونز، وهو والُعشاري  .مٕٔٔٔ/هـ9ٓٙعام 

 المترٌنقرابة كل من كرٌسوٌل وسعاد ماهر أن طوله ٌبلػ  ذكر. ٌسلسلة حدٌدٌة
                                                             

مإنس، الطبعة الثانٌة انظر أبو عبد هللا محمد بن بكر القضاعً، الحلة السٌراء، تحقٌق حسٌن 7ٔ
 .ٔ، حاشٌة رقم 87ٕ، ص.ٔ(، ج 89٘ٔ)القاهرة: دار المعارؾ، 

أبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور، لسان العرب، تحقٌق عبد هللا علً الكبٌر، محمد أحمد حسب  9ٔ
، ٗ(، ج 89ٔٔأجزاء )القاهرة: دار المعارؾ،  ٙهللا وهاشم محمد الشاذلٌن طبعة جدٌدة ومحققة، 

  .8ٕٕ٘ص. 
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وفقاً لألول أما الؽرض من وضعه على القبة، ففٌه رأٌان:  8ٔ.ب، جـ، د(: أ، ٗ)شكل 
ٌُمأل عدت أقد الحدٌدٌة إنما ن السلسة وأ،بالحبوب لتقتات علٌها الطٌور منهما فإنه كان 

بهذا بهاء الدٌن  فاد. وأول من أالماء تلك الحبوب وبعض إلنسان لوضعلٌتسلقها ا
علً ―من بٌن آخرٌن  ―عه بِ م(، تَ 9ٗ٘ٔهـ/88ٕالعاملً )الذي رأى العشاري سنة 

ره نصؾ داقمكان ٌسع ما  م(. وقد قال األخٌر بؤن العشاري98ٖٔ)ت.  مباركباشا 
 ٕٓمن الحبوب. إردب  

الؽرض  إلى اإلعتقاد بؤنال ٌمٌل ، فحسن عبد الوهاب، وٌمثله أما الرأي اآلخر
من ٌرٌد الوصول  هو مساعدةالسلسلة الحدٌدٌة التً تتدلى من العشاري  من تثبٌت

ؤن الُعشاري ووفقاً لوجهة النظر هذه، فٕٔالحبوب للطٌور.لى المركب لوضع الماء وإ
إنما هو رمٌز لما كان علٌه اإلمام الشافعً من سعة العلم والمعرفة، فلقد لُقّب ببحر 

لعل أقدم ما وصل إلٌنا منها  ٕٕمن الشعر، ذا المعنى عدة أبٌاتٍ لقد ورد فً هالعلوم. و
ء نشاإمنفقط عام 97م )أي بعد 8ٕ٘ٔـ/ه8ً٘ٙ عام وفّ ري الذي تُ ٌْ لبوصَ مهاظَ ما نَ هو 
 ٌقول:حٌث ،(القبة

ًِّ بقّبِة قبــِر الشـ          محكٍم فوَق ُجلــمودِ  ـاءٍ فً بنرسْت    *           نٌة ٌسفافع

 الجودي الفُْلُك من ذاك الضرٌِح على   *   طوفاُن العلوِم بِقبره استوى  ومذ ؼاضَ 

ًّ عثمان بن إبراهٌم النابلسً القرن السابع عاصر الذي ) وقال عالء الدٌن أبو عل
 الهجري(:

ًّ اإلمامُ    فٌنا له مذهَب مـــذهبُ  *        لقد أصبح الشافع

 وعلى قبره مركبُ ؼدا *       ا ــولو لم ٌكن بحُر علٍم لم

ً، وهو ائً القفصد الطّ محمّ كما أشار إلى ذلك العشاري الصفدي فً ترجمة 
عاصر ) بن محمد بن محمد الّطائً القفصً األصل والمولدمحمد بن محمد بن أحمد 

                                                             
 المجلساألعلىللشإوناالسالمٌة،: القاهرة) أجزاء ٘ ،مساجدمصروأولٌاإهاالصالحون،سعاد ماهر8ٔ

 .7٘ٔ.، صٕ(، ج 87ٔٔ
K.A.C. Creswell, The Muslim Architecture of Egypt: Volume II Ayyūbids and Early 

BaḥriteMamlūks (Oxford: Clarendon Press, 1959), p. 71. 
أجزاء  ٙ ،لمصر القاهرة ومدنها وبالدها القدٌمة والشهٌرة الخطط التوفٌقٌة الجدٌدةعلً مبارك، ٕٓ

 .ٕ٘، ص. ٘الجزء  (998ٔ)القاهرة: المطبعة الكبرى األمٌرٌة، 
 .ٕٔٔص حسن عبد الوهاب، تارٌخ المساجد األثرٌة،  ٕٔ
ًّ الدٌن أحمد المقرٌزي، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار انظر  ٕٕ المعروؾ بالخطط تق

 (، ج889ٔأجزاء )القاهرة: مكتبة مدبولً،  ٖالمقرٌزٌة، تحقٌق محمد زٌنهم ومدٌحة الشرقاوي، 
 .8ٗٙص.  ،ٖ
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قال الشٌخ أثٌر الدٌن أبو حٌان قراءًة: "وأنا إذ  ٖٕ(.ٌنالثامن الهجرٌو السابع ٌنالقرن
 ":وأنشدنً المذكور لنفسه ،وكان ٌستجدي بالشعر وله أدب أسمع رأٌته بالقاهرة

ًِّ اإلماِم   *   من الكوثِر األعٌُن الجارٌة  َسَقى قبَة الشافع

 ةـارٌـٌد   *   وبحــــٌر له فوقها جـله قبٌة تحتـــها سٌـ

كما ٌقول األدٌب الكاتب ضٌاء الدٌن أبو الفتح موسى بن ُملَهم )عاصر القرنٌن 
 والتاسع الهجرٌٌن(:الثامن 

ًِّ    *    فعاٌن َطْرفً علٌها الُعشاري  مررُت على قبِة الشافع

 فقلُت لصحبً ال تعجــبوا    *    فإّن المــــــراِكَب فوَق البحارِ 

 وقال آخر:

ًّ أتٌُت لقبِر   أزوُرهُ   *  تعّرَضنا فُْلٌك وما عندهُ بحـــــرُ  الشافـع

ُه القبرُ    إشـارةٌ  تِلكَ فقلُت تعالى هللا   *   تشٌُر بؤن البحَر قد ضم 

 جاء فٌه: ٕٗكما أورد ابُن الزٌات شعراً لم ٌسم صاحبه،

ٌّــها من قبٍة ذاِت أنوار تضًء * فٌهدي ضوءها فً الّدجى الساري  أال ح

 ٌشٌر إلى النــاس الُعشـــاري بؤننً *  علوُت على بحـــٍر من العلم زّخار

بٌن الرأٌٌن: ذلك الذي ٌقول بؤن العشاري كان قد فإن هناك من جمع وأخٌراً، 
إلٌنا  نقلد فقب، واآلخر الذي ٌرى أنه رمٌز لسعة علم الشافعً. بالماء والحَ  أعد لٌمأل

فً رحلته الموسومة  (م8ٕٙٔ/هـ  1105الذي زار مصر سنة)عبد الؽنً النابلسً

"الحقٌقة والمجاز فً رحلة بالد الشام ومصر والحجاز" طرفاً من ذلك، إذ 
ورأٌنا على قبة اإلمام الشافعً من جهة الخارج سفٌنة من خشب مربوطة "ٌقول:

 :ومن شعره ٕ٘،للطٌور بّ بالهالل ٌوضع فٌها الحَ 

ًِّ َزَهــــت  مصَر لهٌبتِه*  بـهـا القرافُة فً  ٌا قبًة لإلمام الشافع

 ـفٌنُة الَحبِّ كانت فوق قبتِهــلو لم ٌكن تحتها بحُر العلوِم لما *  س

                                                             
، تحقٌق أحمد األرناإوط وتركً اتٌَ الصفدي، الوافً بالوفَ صالح الدٌن خلٌل بن أٌبك انظر  ٖٕ

 .7ٗٔ-ٙٗٔ. ، صٔ( ج ٕٓٓٓجزء )بٌروت: دار إحٌاء التراث العربً،  8ٕمصطفى، 
بحار ، حكوا قبة للشافعً وما حكوا :وقال المإلؾ عفا هللا عنه: أنشدنً بعض أصحابً الفضالء"ٕٗ

. انظر شمس […]به كان لإلسالم نور وبهجة، وللدٌن والدنٌا جمال ورونق  علوم تحتها تتدفق.

الدٌن ابن الزٌات، الكواكب السٌارة فً ترتٌب الزٌارة فً القرافتٌن الكبرى والصؽرى )القاهرة: 
 . ٕٕٔ(، ص. 8ٓ7ٔالمطبعة األمٌرٌة، 

بالد الشام ومصر إلى رحلة الالحقٌقة والمجاز فً ، النابلسً بن إسماعٌل انظرعبد الؽنًٕ٘

(، ص. 89ٙٔقاهرة: الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، ، تحقٌق أحمد عبد المجٌد هرٌدي )الوالحجاز
ٔ8ٕ. 
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 (أ): ٗشكل 

 
 : بٗشكل 
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 : جـٗشكل 

 

 : دٗشكل 
 زواٌا متعددةومن  : عشاري قبة الشافعً فً مراحل زمنٌة مختلفة(أ،ب،ج،د) ٗشكل 
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 نقالً عن كرٌسوٌل -حفظ اآلثار العربٌةمقطع رأسً لقبة اإلمام الشافعً من عمل لجنة : ٘شكل 
(Creswell, The Muslim Architecture of Egypt, II, Fig. 31) 

السٌر  أما فً العصر الحدٌث فإن أول من أشار إلى عشاري قبة الشافعً هو
، وذلك فً عام  ”Narrative of a Voyage“ فً كتابهWilliam Wildeاألٌرلندي

 Edward Williamالمستشرق اإلنجلٌزي  تكلم عنهفقط  بعد ذلك بعامٌنٕٙ.9ٖ9ٔ

Lane ًكتابه ف“Cairo Fifty Years Ago”وفوق القبة ما ترجمته ، حٌث ٌقول" :
ٌُمألا)تحت الهالل مباشرة( ٌوجد نموذج لمركب، ٌبدو كدّوارة الرٌ كل  مرةً  ح. وهو 

بواشل )وهو ما ٌساوي خمسة  عام، فً ٌوم مٌالد اإلمام فً شهر شعبان، بإردبٍ 
 Francisكرره  األمر الذيوهو  7ٕ"لتقتات علٌها الطٌور. ٌوضعمن القمح  (إنجلٌزٌة

                                                             
26 William Robert Wilde, The Narrative of a Voyage to Madeira, Teneriffe, and Along the 

Shores of the Mediterranean (Dublin: William Curry, 1840). 
27Edward William Lane, Cairo Fifty Years Ago, ed. by Stanley Lane-Poole (London: John 

Murray, 1896), p. 126. See also E. W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the 

Modern Egyptians: Written in Egypt During the Years 1833-1835 (The Minerva Library 

13), Londres 1842 (1890), p. 434. 
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Frith  9ٕكذلك بحمل بعٌر من الماء. ، وأضاؾ إلٌه أن العشاري كان ٌمأل9ٕٙٔعام 
 Social Life in Egypt”.ٕ8“فً كتابه  StanleyLane-Pooleكذلك فقد كتب عنه 

ٌّنالذي  K.A.C.Creswellجمٌعاً عهم بِ ثم تَ  رتقى إلى العشاري، حٌث لنا كٌؾ كان ٌُ  ب
فً  لبنائٌنل اً مالحظكان ٌعمل رجال ٌدعى الحّبال،  8٘ٔٔفً عام  أنه شاهد ٌقول

حامل العشاري ثم مسك بالسلسلة الحدٌدٌة المثبتة فً أقد ولجنة حفظ اآلثار العربٌة،
 حول نفسه القبة، وعندما وصل إلى العشاري جعله ٌدور صعدظهره، ومن ثمّ  أقام

 ٖٓببطء.

 خانقاة فرج بن برقوققبة شاري عُ  -ب
الناصر السلطان  ةخانقالجنوبٌة الؽربٌةفوق القبة الت مثبّ من النحاس صؽٌرهو مركٌب 

-مٓٓٗٔهـ/9ٕٓنٌت فً الفترة ما بٌن بُ والتً ،فرج بن برقوق بالصحراء
قبتً الخانقاة   مناّلً كُ وهنا ٌجب التنوٌه على أن ،ب(: أ، 9، )شكل مٔٔٗٔهـ/9ٔٗ

وهو ما ٌظهر بوضوح فً الرسم الذي نفذه برس . خاص بها كانت تزدان بعشاري
التً التقطها كل  ة، وكذلك الصور(ٙ)شكل  977ٔوالذي ٌعود تارٌخه إلى عام  داڤن

 العشاريإاّل أن . (7)شكل  من كارولٌن وچون ولٌامز فً مطلع القرن العشرٌن
وهذا العشاري . بعد هذا التارٌخ بوقت وجٌزالقبة الشمالٌة الشرقٌة قد سقط ب الخاص

محفوظ اآلن فً متحؾ الفن اإلسالمً بالقاهرة، وهو مصنوع من النحاس وله 
لوضع الزٌت أو الفتٌل  ،مثلما فً قنادٌل تلك الفترة، ات ربما كانت تستعملفتح

 ٖٔ(.ٓٔ)شكل

لتقتات علٌه  والؽالل حبوبكان قد ُخّصصللالوقف منوبحسب البعض فإنجزءاً 
ن الوسٌلة التً من شؤنها أن عٌّ نا ال نجد فً حجة الوقؾ ما ٌ، إال أنّ مىالحِ  طٌور

ٌتعذر  القبة، التً ال ٌبدو تسلقها أمراً منطقٌاً.ومن ثم فإنهعلى الوصول لقمة تساعد 
على  دلٌالً  ذلكٌسوقأن لى إحدا بحسن عبد الوهاب  ى المركب؛ األمر الذيالوصول إل

كما ٌرى  المراكب ما هً إال نوع من األهلة، ولٌست لوضع الحبوب مثل تلكن أ
ما ٌنطبق على هذا تعمٌم فً ؼٌر محله؛ف ونحن فً هذا المقام نقول أنٕٖ.البعض

إذ  ذج من نماذج العشاري ال ٌجب بالضرورة أن ٌنسحب على النماذج األخرى.نمو
كانت له وظٌفة ورمزٌة مختلفة عن  اتالعشارٌتلك من الوارد جداً أن كالً من 

                                                             
28Francis Frith, Egypt, Sinai and Palestine, Supplementary Volume (London: William 

Mackenzie, 1862), text to sixth Plate. 
29Stanley Lane-Poole, Social Life in Egypt: A Description of the Country and its 

People,(London: Virtue, 1884), pp. 44-5. 
30Creswell, Muslim Architecture of Egypt,II, 71, n. 2. 
31Doris Behrens-Abouseif, The Minarets of Cairo (Cairo: the American University in Cairo 

Press, 1985), pp. 30-2. 
32

 .113ذاعر اٌّـاجض األثغ٠ح، م دـٓ ػثض اٌٛ٘اب، 
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من الالفت للنظر أن البدن الخارجً للقبة التً تحمل هذا العشاري قد كما أنه اآلخر.
 زٌن بخطوط منكسرة متتالٌة تشبه أكثر ما تشبه أمواج البحر المتالحقة.

 

( ٌظهر 977ٔمن تنفٌذ برس داڤن )عام من الخارج : رسم لخانقاة فرج بن برقوق ٙشكل 
 العشارٌٌن

(Prisse d'Avennes, L'art arabe d'après les monuments du Kaire, depuis le VIIe siècle 

jusqu'à la fin du XVIIIe (Paris: Ve A. Morel et Cie, 1877) 

 

 فً مطلع القرن العشرٌن بكامٌرا كارولٌن وجون ولٌامزصورة للخانقاة : 7شكل 
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: )أ(9شكل   

 

 : )ب(9شكل 

 خانقاة فرج بن برقوق وعلٌها العشاريل جنوبٌة الؽربٌةالقبة ال)أ،ب(:  9شكل 
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فرج بن برقوق ٌظهر القبلٌة لخانقاة قبة للمن عمل باسكال كوست : مقطع رأسً 8شكل 
 العشاري

(Pascal Coste, (1817-27), Architecture Arabe ou Monuments du Kaire, pl. x) 

 

محفوظ بمتحؾ الفن اإلسالمً  -: عشاري من النحاس كان ٌزٌن خانقاة فرج بن برقوقٓٔشكل 
 بالقاهرة

(Bahrens-Abouseif, the Minarets of Cairo, p. 29) 
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 أمثلة دارسة للعشاريثانٌاً: 
 عشاري مئذنة الجامع الطولونً

 اإلمام الشافعً هو أشهر النماذج التً نعرفهاإذا كان العشاري الموجود فوق قبة 
فً مصر، فإن ذلك الذي كان موجوداً على مئذنة الجامع لذلك العنصر الزخرفً 

من تلك النماذج.ذكره المقرٌزي فً  وصل إلٌنا خبرهالطولونً ربما ٌكون أقدم ما 
على "والعامة ٌقولون أن العشاري الذي : حٌث ٌقولَمْعِرض كالمه عن المئذنة، 

 ،وإنما ٌدور مع دوران الرٌاح ،المنارة المذكورة ٌدور مع الشمس ولٌس صحًٌحا
كما نفهم  ٖٖ". وكان الملك الكامل قد اعتنى بوقودها لٌلة النصؾ من شعبان ثم أبطلها

 ٖٗ.من المقرٌزي أٌضاً أنه كان على هٌئة مركٍب من النحاس

مكانه مرة أخرى بعد أعمال زع ثم أعٌد إلى هذا العشاري قد نُ وأؼلب الظن أن 
ومن المحتمل أٌضاً أن  ٖ٘م.8ٕٙٔهـ/8ٙٙالتجدٌد والترمٌم التً قام بها الجٌن عام 

هـ ٘ٓٔٔعام هذا العشارٌ ٌكون قد استبدل بآخر. ومهما ٌكن من أمر فقد سقط
عاتٌة أتت رٌٍح الجبرتً إْثر  عبد الرحمنالمإرخ المصري م(، كما نعرؾ من8ٖٙٔ)

"وفى ثانى عشر رمضان، سنة خمس ومائة ٌقول الجبرتً: .هابؤسرعلى المدٌنة 
شدٌدة، وتراب أظلم منه الجو، وكان  ت رٌحٌ وألؾ، الموافق لحادى عشر بشنس، هبّ 

الناس فى صالة الجمعة، فظن الناس أنها القٌامة، وسقطت المركب التى على منارة 
 ٖٙدمت دور كثٌرة".ولون، وهُ جامع طُ 

(، ألنه )أو لعله استبدل بآخر أخري قد أعٌد إلى مكانه مرةً  هذا العشاري إال أن
اللوحة التاسعة  فً نجده مرسوماً حٌث ظهر فً رسوماٍت الحقة على ذلك التارٌخ.

، وهً من تنفٌذ المعماري والرسام كتاب وصؾ مصر والعشرٌن من أطلس
المركب ٌظهر كما  7ٖ.(ٔٔ)شكل  (9ٖ7ٔ)ت.  Jean ConstantinProtainالفرنسً
 Pascal Costeأٌضاً أعده المهندس الفرنسً  للجامع الطولونًفً مسقط أمامً نفسه 
 Robert Hayالرحالة األسكتلندي  نفذه، وكذلك فً رسمٍ (ٕٔ)شكل  (978ٔ)ت. 
    (978ٔ)ت. Prissed‟Avennes، وآخر بواسطة  (ٖٔ)شكل  (9ٖٙٔ)ت. 
 .(ٗٔ)شكل 

                                                             
33

. ػٓ ػلاعٞ ِٕاعج اٌجاِغ اٌطٌٟٛٛٔ، أظغ أ٠ضاً ٠ٛؿف 111، م 3ج ، اٌِشطظاٌّمغ٠ؼٞ، 

؛ ِذّٛص 33(، م. 1111اٌّذاضغاخ األثغ٠ح )اٌما٘غج، ِطثؼح اٌرغلٟ، -دّض، اٌجاِغ اٌطٌٟٛٛٔ أ

 .33-32(، م. 1121ػىٛف: ذاع٠ز ٚٚصف اٌجاِغ اٌطٌٟٛٛٔ )اٌما٘غج: صاع اٌىرة اٌّصغ٠ح، 
55

 .114، م. 3جاٌّمغ٠ؼٞ، اٌشطظ، 
35Behrens-Abouseif, TheMinarets of Cairo, p. 50, 53. 

36
 . 25م.  -1، ػجائة ا٢ثاع فٟ اٌرغاجُ ٚاألسثاع، اٌجؼء ػثض اٌغدّٓ اٌجثغذٟ

31
 .32أظغ أ٠ضاً ِذّٛص ػىٛف، اٌجاِغ اٌطٌٟٛٛٔ، م.  
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 مسجد ابن طولون ٌظهر العشاري: رسم بواسطة بروتان لمنارة ٔٔشكل 
Protain‟s engraving (1798-1801), of the spiral-shaped minaret and the north-western 

ziyāda.(Protain, Description de l’Égypte, ÉtatModerne, Planches I, PI. 29) 

 

 

وعلٌها العشاري: مقطع للجامع الطولونً بواسطة باسكال كوست ٌظهر المنارة ٕٔشكل   
(Pascal Coste, (1817-27), Architecture Arabe ou Monuments du Kaire, pl. iv) 
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رسم لمنارة مسجد ابن طولون بواسطة روبرت هاي ٌوضح العشاري :ٖٔشكل   
Robert Hay‟s illustration (before 1840), of the spiral-shaped minaret  

(Robert Hay, Illustrations of Cairo, PI. V) 

 

: رسم بواسطة برس داڤن ٌوضح عشاري منارة الجامع الطولونًٗٔشكل   
Prissed‟Avennes‟s drawings (before 1869) 

(L’Art Arabe I, PI. Ill) 
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 Edme-François Jomard،المّساح األشهر لنابلٌون بونابرت قد رآهكذلك ف
 ألم، وأنه كان ٌُ )ثالثة أمتار تقرٌباً( أذرعذكر أن طوله عشرة و، (9ٕٙٔ)ت.

لٌه عدد كبٌر من طٌور السنونو )نوع من إبالحبوب طوال العام حٌث كان ٌنجذب 
 8ٖ،9ٙ8ٔفً عام  Savigny de Moncorpsكما ذكره أٌضاً  9ٖالعصافٌر(.

العشاري قد سقط هذا البد أن ٌكون ٓٗ.99ٓٔفً عام Henry de Vaujanyوكذلك
خذت لمنارة ابن من الصور التً أُ  بفترة وجٌزة؛ ألنه ال ٌظهر فً أيٍ بعد هذا التارٌخ 

محله  وٌخبرنا محمود عكوش أن هالالً قد حلّ طولون فً أواخر القرن التاسع عشر.
 ٔٗ.(٘ٔ)شكل  98ٕٔفً عام 

 

 بدون العشاري كما تظهر اآلن مئذنة الجامع الطولونً: ٘ٔشكل 

 

                                                             
38 K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture: Part II Early ʿAbbāsids, Umayyads of 

Cordova, Aghlabids, Ṭulūnīds, and Samānids (Oxford: Clarendon Press, [n.d.]) , pp. 351-2. 
39Journal d’un Voyage en Orient, p. 53.  
40 H. de Vaujany, Le Caire et ses environs : caractères, moeurs, coutumes des égyptiens 

modernes (Paris : E. Plon, 1883), p. 152. 

41
 .103م. اٌجاِغ اٌطٌٟٛٛٔ، ػىٛف،  
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 هل هناك أمثلة أخرى للعشاري فً مصر؟
 ―أنه رأى باألقالٌم وفً مدٌنة رشٌدٌقول Eustace Corbettكتب ،98ٔٔعام فً 

 أفادأما محمود عكوش فقد ٕٗ،عدة مراكب فوق مناراِت مساجدها―على وجٍه خاص
معه وهو ما اتفق فٌه  ٖٗ،برشٌد منارات علٌها عشارٌات ؤنه ال ٌوجدب 8ٕ7ٔعام 

أٌة النواحً فلم ٌجد  تلكٌذكر أنه زار كثٌراً من  ، حٌث8ٗٙٔحسن عبد الوهاب عام 
ٌزٌن قمة  كان من الخشب اً عشارٌّ  إال أننا نعرؾ مثاًل أنّ ٗٗ.مراكب فوق مناراتها

والذي كان قد بناه  ٘ٗمئذنة مسجد سٌدي أحمد البجم بقرٌة إبٌار بمحافظة الؽربٌة،
عام  ، وذلك فًضٌاء الدٌن رضوان الذي ٌنتهً نسبه إلً سٌدنا علً بن أبً طالب

كان كذلك فإن أحد الجواسق التً كانت بحدائق الخلفاء الفاطمٌٌن  .مٕٖٕٔهـ/8ٕٙ
كما تذكر دورٌس ٙٗبالحبوب إلطعام الطٌور. مألقبة ٌعلوها مركب كان ٌُ  سمتعلى

 7ٗأن مركباً صؽٌراً كان ما ٌزال معلقاً خارج باب زوٌلة. 89٘ٔأبو سٌؾ فً عام 

 أيُّ العشارٌات ظهر أوالً؟

العشارٌات  تلكن مِ  أٌاً أوالً ن نشؤه، أن نعٌّ ٌجب علٌنا، لكً نتتبع أصل العشاري ومَ 
ذلك  وأقدم ذكر فً لعشاري هوبمطالعة المصادر نجد أن . ظهورإلى الكان أسبق 
مئذنة الجامع الطولونً؛ فقد أشار إلٌه البلوي صاحب سٌرة ابن طولون،  الذي ٌخصّ 
ابن أي بعد وفاة ―ؾ كتابه فً الثلث الثانً من القرن الرابع الهجري والذي ألّ 

ًّ ستٌن عاماً  ضاعً )ت. كما أشار إلٌه القُ 9ٗعلى أصح األقوال. طولون بحوال

                                                             
42

Eustace K. Corbet, „The Life and Works of Ahmad Ibn Tulun‟, Journal of the Royal 

Asiatic Society, (1891): 527-62. 
43

 .1، ٘اِق علُ 33ِذّٛص ػىٛف، اٌجاِغ اٌطٌٟٛٛٔ، م. 
44
 .113 دـٓ ػثض اٌٛ٘اب، ذاع٠ز اٌّـاجض األثغ٠ح، م. 
45

، أؿراط ا٢ثاع اإلؿال١ِح تمـُ اٌجٕضٞؿؼض اٌضورٛع ِذّٛص  ِلىٛعاً  ٔظغٞ ئٌٝ ٘ظٖ اٌّؼٍِٛحٌفد 

 اٌراع٠ز تى١ٍح ا٢صاب تجاِؼح تٛعؿؼ١ض. 
46Behrens-Abouseif, The Minarets of Cairo, p. 30. 
47Ibid, p. 32. 

43
أٞ تؼض ١ٔف  ―اٌٙجغٞ أٌّف وراتٗ فٟ اٌثٍث اٌثأٟ ِٓ اٌمغْ اٌغاتغ لض اٌثٍٛٞ ٠غٜ اٌثؼض أْ 

تؼض ػٚاي اٌضٌٚح ٗ ف١غٜ أٔٗ أٌّ أِا اٌثؼض ا٢سغف، ٘ـ210 ٚؿر١ٓ ػاِا ِٓ ِٛخ اتٓ طٌْٛٛ ؿٕح 

اٌؼلاعٞ ػٍٝ أٔٗ "ِغوٓ ِٓ إٌذاؽ"، اٌثٍٛٞ . طوغ ٘ـ362أٞ فٟ ―اٌط١ٌٔٛٛح تـر١ٓ ػاِا

ْٛ، ذذم١ك ِذّض أظغ أتٛ ِذّض ػثض هللا اٌثٍٛٞ، ؿ١غج ادّض تٓ طٌٛٚوالِٗ ػٓ اٌجاِغ ِمرضة )

(. أِا ؿ١غج 4-52. أظغ أ٠ضا م. 56م. وغص ػٍٟ )اٌما٘غج: ِىرثح اٌثمافح اٌض١ٕ٠ح، تضْٚ ذاع٠ز(، 

ٌٕا اتٓ ؿؼ١ض اٌّغغتٟ ؼثغ ٌٗ ػٍٝ أثغ، ٚئّٔا ٔمٍٗ ( فٍُ ٠  ٘ـ231 دٛاٌٟ .اتٓ طٌْٛٛ التٓ اٌضا٠ح )خ

 اً ٚطث١ث اً ِإعسواْ اتٓ اٌضا٠ح ٘ٛ اتٛ جؼفغ ادّض تٓ ٠ٛؿف تٓ اتغا١ُ٘ اٌّصغٞ . ٚفٟ وراتٗ. 

لاَ ٚػًّ فٟ اٌما٘غج. ٚلض اؿرٛػة اتٓ أٌٝ ِصغ ٚئؿغذٗ أٔلأ فٟ اٌؼغاق ثُ ٘اجغ ِغ اً. ِٕٚجّ

أتٛ فٙٛ  . أِا اتٓ ؿؼ١ض اٌّغغتٟ"اٌّغغب فٟ دٍٝ اٌّغغب"فٟ وراتٗ  اتٓ اٌضا٠ح وثغ ورابأؿؼ١ض 

تضأ عدٍرٗ ئٌٝ ِصغ ػاَ (،635/1236ٓ ِٛؿٝ تٓ ؿؼ١ض اٌّغغتٟ األٔضٌـٟ )خ. ٍٝ تاٌذـٓ ػ
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طط سماه "المختار فً ذكر الخِ أطط مصر، ؾ كتاباً فً خِ الذي ألّ م(،ٕٙٓٔهـ/ٗ٘ٗ
الثامن  ٌنولكنه وصل إلٌنا من خالل كتابات مإرخً القرن ،واآلثار". وهو مفقود

عن  نقالً ―األخٌرٌذكر حٌث ؛ابن دقماقمثل المقرٌزي و ٌنالهجرٌالتاسع و
كذلك  8ٗعلى قمة منارة مسجده. ت مركباً قد ثبّ كان أن أحمد ابن طولون ―القضاعً
 ٓ٘.الطولونًمنارة الجامع إلى عشاري  م(ٕٕٓٔهـ/7ٔٙبن الّطوٌر )ت. افقد أشار 

وأؼلب الظن أن  .ٌنالتاسع الهجرٌٌن الثامنولمإرخً القرن، كما َتقّدم، إضافةً  هذا
ه عن حدٌثفً معرض  المقرٌزي ٌقول، حٌث لعشاري المذكور قدٌٌم قدم الجامع نفسها

: م978هـ/ٕ٘ٙعام  بعد الفراغ من عمارتهلٌتفقده زٌارة أحمد ابن طولون للمسجد 
نصراؾ، خرج من المقصورة حتى أشرؾ على الا ]لونأحمد بن طو["فلما أراد

ًّ الفوّ  الذي بنى الجامع، ووقؾ إلى جانب  ارة، وخرج إلى باب الرٌح، فصعد النصران
األمان، عبدك ٌرٌد  !ٌا أمٌر !المركب النحاس وصاح: ٌا أحمد بن طولون

 النحاس" بدالً ، إال أنه كتب "الِمْرَكن أٌضاً  هذه القصة ذكرها البلوي ٔ٘.]...[الجائزة
)الذي بنى  األٌوبً الملك الكاملأن المقرٌزي  روي لناٌثمٕ٘من "المركب النحاس".

ٌّنا سبق وأن كما العشاريقبة الشافعً ونصب علٌها  منارة قد اعتنى بوقود ،كان (ب
ٌذهب بعض المشتؽلٌن وعلٌه .من كل عام لٌلة النصؾ من شعبانالجامع الطولونً 
أن الكامل كان ٌوقد إلى ―اعتماداً على رواٌة المقرٌزي ذاتها  ―باآلثار اإلسالمٌة 

العشاري نفسه، لكن نص ما أورده المقرٌزي ٌوحً بؤن الكامل كان ٌوقد المنارة 
( قد استخدم ضمٌر جمٌعاً  ولٌس العشاري؛ حٌث أنه )بعد أن ذكر المنارة والعشاري

: ، وهذا نص ما قالهإٌقادهلإلشارة إلى ما كان ٌتم  المذكر الؽائبة المإنثة ولٌس الؽائب
على كل األحوال وٖ٘".وكان الملك الكامل قد اعتنى بوقودها لٌلة النصؾ من شعبان"

ٌصّح القول بؤن الكامل ربما ٌكون قد أخذ فكرة الُعشاري الذي وضعه على قبة فإنه 
كان ٌتعهدها  التًذلك الذي كان موجوداً على منارة ابن طولون والشافعً من 

 بالصٌانة كل عام.

 

 

 

                                                                                                                                                           

إٌجَٛ اٌؼا٘غج فٟ دٍٝ دضغج أؿّاٖ" وراب  لاَ ف١ٙا ِضج، فٛصفٙا تافاضح فٟ َ ٚأ1243٘ـ/640

 اٌما٘غج". 
41

 (1313االٔرصاع ٌٛاؿطح ػمض األِصاع، ذذم١ك فٌٛغػ )اٌما٘غج: اٌّىرثح اٌشض٠ٛ٠ح،  اتٓ صلّاق،

 .123 م.
50
 .٠ٛ113غ، ٔؼ٘ح اٌّمٍر١ٓ ، م أظغ اتٓ اٌطّ  
51
 .114، م. 3جاٌّمغ٠ؼٞ، اٌشطظ،  
52
 .133اٌثٍٛٞ، ؿ١غج أدّض اتٓ طٌْٛٛ، م. عاجغ  
53
 .111، م 3اٌّمغ٠ؼٞ، اٌِشطظ، ج  
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 بن طولون؟شاري أحمد عُ  ا هو أصلم

 يمصرالفنالمن  ةالعشاري مؤخوذ فكرةأن  ،وٌتفق معه آخرون، كرٌسوٌل ٌعتقد
، إال أن طارق سوٌلم ٗ٘.(ٙٔ)شكل  كب المعبود رعوعلى وجه التحدٌد مر القدٌم

مركب "قد اعترض على استخدام كرٌسوٌل لمصطلح ، الذي بدا متفقاً مع الفكرة
، موّضحاً أن المراكب التً اْكُتشفت فً المقابر المصرٌة القدٌمة لٌست منسوبة "رع

٘٘للمعبود رع، وإنما هً نماذج صؽٌرة لمراكب حقٌقٌة كانت تستخدم فً نهر النٌل.
 

 

 ما ٌعرؾ خطؤً بمركب إله الشمس رع: ٙٔشكل 

ٌقالبؤن أحمد الكنز الشهٌر الذي أن ٌرتكز هذا الرأي بشكل عام إلى افتراض 
 المصادر الرجوع إلىوب ر علٌه كان فً الواقع مقبرة مصرٌة قدٌمة.َعثُ بن طولون قد 

ٌُوّضح للناس أنه قد قد ذكر أن ابن دقماق ، نجد أن العربٌة ابن طولون، بٌنما كان 
د عثر علٌه، وأن أنه أنفق على بناءه من كنٍز كان قبنى المسجد من ماٍل حالل، قد أكد 

من قبل كان البلوي  ٙ٘الذي على قمة المنارة إنما هو من ذلك الكنز.المركب النحاسً 
بنى الجامع الجدٌد، بما أفاء هللاُ علٌه من المال الذي "قد ذكر أن أحمد ابن طولون قد 

كذلك فقد نقل إلٌنا ابن  7٘."وجده فوق الجبل، فً الموضع المعروؾ بتنور فرعون
تؽري بردي جانباً من خبر ذلك الكنز. إال أن أكثر من فّصل فٌه هو المقرٌزي؛ حٌث 

9٘."أفرد له عنواناً فً خططه أسماه "حدٌث الكنز
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Creswell, Early Muslim Architecture, II, 337. 
55

MuhamadTarekSwelim, „The Mosque of Ibn Ṭulūn: A New Perspective‟ (unpublished 

doctoral Thesis, Harvard University, 1994), p. 257, n. 168.      
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 .123م. اتٓ صلّاق، االٔرصاع، 
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خطؤً )على عهدة ابن تؽري بردي( لم ٌكن دقٌقاً عندما روى كرٌسوٌل إاّل أن 
رواٌة ابن تؽري بردي ف8٘؛مصر أن ابن طولون قد وجد الكنز المذكور فً جنوب

عبد تبّنى كذلك فقد ٓٙ.تخلو من أٌة إشارة إلى أن مكان الكنز كان بصعٌد مصرنفُسها 
نفس وجهة النظر التً تقول بؤن مركب  ،محقّق تارٌخ الجبرتً، ٌنالعزٌز جمال الدّ 

كانت توضع فوق هذه له الشمس رع إمركب أن  أضاؾرع هً أصل العشاري.و
وهو ما لم .عند بناء مساجدهم عادةنفس ال قد اتبعوا نٌالمصرٌأن ، والمصرٌةالمعابد 

 دلٌالً علٌه.ثّمة نجد 

قبة الشافعً ومنارة ابن  ًْ ٌ  شارأما دورٌس أبوسٌؾ فتمٌل إلى االعتقاد بؤن عُ 
تقلٌداً مصرٌاً بوضع نماذج صؽٌرة لمراكب "طولون ربما ٌكونا قد تؤثرا بما أسمته 

فً مصر اإلسالمٌة هو ذلك  تلك النماذجمضٌفًة أن أشهرمثاٍل ل."داخل المقاصٌر
م(، والذي ٕ٘ٗٔهـ/ ٕٗٙالمركب الذي بداخل ضرٌح أبً الحجاج األقصري )ت. 

، وهو األقصر فً الموكب السنوي الذي ٌقام ٌوم مٌالدهمدٌنة ٌطاؾ به فً شوارع 
أن ٌكون ذلك  ثم ُترّجح أبو سٌؾ.(7ٔ)شكل  ما ٌعرؾ شعبٌاً بدورة أبً الحجاج

 )فرعونٌة( التقلٌد )وْضع نماذج صؽٌرة لمراكب داخل المقاصٌر(عادًة مصرًٌة قدٌمة
ٔٙ.(ٕٓ)شكل  انتقلت إلى الثقافة اإلسالمٌة فً مصر

 

                                                             
59Creswell, Early Muslim Architecture, II, 336, n. 10. 

60
أتٛ اٌّذاؿٓ اتٓ ذغغٞ تغصٞ، إٌجَٛ اٌؼا٘غج فٟ ٍِٛن ِصغ ٚاٌما٘غج، ذذم١ك ِذّض كّؾ  

 . 14-11، م. 3(، ج 1112جؼء )ت١غٚخ: صاع اٌىرة اٌؼ١ٍّح،  16اٌض٠ٓ، 
Swelim, The Mosque of Ibn Ṭulūn, p. 93, n. 12. 
61Doris Behrens-Abouseif, Islamic Architecture in Cairo: an Introduction, (Leiden: Brill, 

1989), pp. 85, 87. 
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 (ٕٗٔٓعام  )األقصري دورة أبً الحجاججانب مما ٌعرؾ ب: 7ٔشكل 

 

 نقش ٌوضح جانب من احتفال أوبت فً مصر: 9ٔشكل 

 الكهنة ٌحملون الزورق المقدس للمعبود آمونالقدٌمة: 
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 هٌكل القارب المقدس فً معبد إدفو: 8ٔشكل 

 

 نماذج خشبٌة صؽٌرة لمراكب من مقبرة ِجحوتً َنخت )عصر االنتقال األول(: ٕٓشكل 

، (7ٔ)شكل  "الحجاج ًدورة أب"بٌن أمرٌن:أوالً:  ٌجب أن نفّرق هناو نحن 
 ؛(8ٔ، 9ٔ)شكل  باحتفال أوبت فً مصر القدٌمة والتً ٌمكن أن تكون قد تؤثرت

، والتً ربما تكون قد "وضع نماذج صؽٌرة لمراكب داخل المقاصٌرعادة "ثانٌاً: و
إلحاق األثاث الجَنزي للملوك واألفراد ب الخاصة قدٌمةالمصرٌة العادة التؤثرت ب

صؽٌرة حتوى على نماذج خاصة أن ذلك األثاث الجنزي عادًة ما كان ٌبمقابرهم، 
 . (ٕٓ)شكل  لممتلكات صاحب المقبرة من مراكب وؼٌرها

فً مصر اإلسالمٌة، ألن األمثلة « تقلٌداً »إن أٌاً من األمرٌن ال ٌرقً أن ٌكون 
كما أن . دورة ؼٌر تلك التً ألبً الحجاج مثالً  علٌهما محدودة؛ فنحن ال نعرؾ

؛ ومثال على أٌضاً  األمثلة على وضع نماذج صؽٌرة لمراكب داخل المقاصٌرمحدودة
، ولقد بقً هذا مقصورة سٌدي سارٌة بالقلعةذلك مركٌب صؽٌٌر كان محفوظاً ب
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ما ذكره حسن عبد ومن ذلك أٌضاً ٕٙ.مإخراً  تتمأعمال الترمٌم التً ى المركب حت
مراكب صؽٌرة من الخشب أو الورق معلقة فوق بعض الوهاب من أنه الحظ وجود 

ٖٙرشٌد.مدٌنة ى النٌل فً مقاصٌربعض األضرحة الموجودة عل
 

شاري من الوارد أن ٌكون العُ ، ٌمكن القول بؤن بناءاً على ما تقدمو
ر علٌه ابن كان من محتوٌات كنز قدٌم عثُ ―الخاص بمنارة الجامع الطولونً―األول

أن  أٌضاً  من المرّجح. لعشاري قبة الشافعً اً ربما ات خذ هذا العشاري نموذجوطولون.
أن ٌكون وضع ؼٌر المستبعد ومن . تكون دورة أبً الحجاج قد تؤثرت بعٌد أوبت

. نماذج لمراكب داخل األضرحة قد تؤثر بمحتوٌات األثاث الجنزي فً مصر القدٌمة
وضع نماذج لمراكب داخل  وأ دورة أبً الحجاج، سواء ٌاً من األمرٌنإاّل أن أ
ٌ   ،األضرحة ابن طولون والشافعً  ًال ٌمكن أن ٌكون هو أصل العشاري، ألن عشار

 .على كل هذه األمثلة انسابق

 النتائج
قد اْشُتق ، هومسّماهشكلفً ، أن العشاريعلى كما رأٌنا فإن هناك ما ٌشبه اإلجماع 

فً ٌستخدم فً مٌاه النٌل ―وما ٌزال―العشاري صؽٌر الحجم الذي كان زورقمن 

العشاري األول ٌكون ، وهو ما ال ٌتعارض مع احتمالٌة أنّ على طول تارٌخها مصر
موروثاً مصرٌاً قدٌماً، استخدمه ابن )ذلك الذي ٌخّص منارة الجامع الطولونً( 

طولون لٌّزٌن منارة مسجده، ومن ثّم أطلق علٌه الناس اسم العشاري لقرب هٌئته من 
أن  هناك من ٌعتقدإال أن . باسم الُعشاريزورق النٌل الذي كان معروفاً فً زمانهم 

من  اً ٌشبه نوع،ومن قبله عشاري منارة الجامع الطولونً ،قبة الشافعًعشاري 
ما  لىهذهإوتستند وجهة النظر ٗٙقنادٌل الزٌت كان رائجاً فً العصور الوسطى،

عشاري منارة الجامع الطولونً كان ٌوقد أٌام أن من  قرٌزيأشار إلٌه الم
ونحن هنا ٌجب أن نقول أنه ال ٌوجد من بٌن المصادر العربٌة ٘ٙ.األٌوبٌٌن
ٌ  العُ أٌاً من ن ذكر أن مَ ،المتاحة لنا، القدٌمة استخدام ضاء. كما أن كان قندٌالً ٌُ  نٌْ شار

ٌشٌر إلى أن ما كان ٌتم إٌقاده  ، كما أوضحنا سلفاً،لضمٌر الؽائبة المإنثة المقرٌزي
هذا  دُ ٌعضّ . ٌفهم البعضولٌس العشاري كما ―العلويوتحدٌداً طابقها ―المنارة وه
، وهما أقدم المصادر التً بٌن أٌدٌنا فٌما ٌتعلق بالكالم عن البلوي والقضاعًأن

                                                             
62Behrens-Abouseif, Islamic Architecture in Cairo, pp. 87. 

ِٛجٛصاً تضغ٠خ ؿاع٠ح طوغخ صٚع٠ؾ أتٛ ؿ١ف أْ اٌّغوة اٌّظوٛع واْ ال ٠ؼاي  1135فٟ ػاَ 

 اٌجثً اٌظٞ  ٠ؼٛص ذاع٠شٗ ئٌٝ اٌفرغج اٌفاط١ّح، ٚاٌظٞ أػ١ض تٕاؤٖ فٟ ِـرًٙ اٌمغْ اٌـاصؽ ػلغ.
Behrens-Abouseif, The Minarets of Cairo, p. 32. 

63
 .113م. دـٓ ػثض اٌٛ٘اب، ذاع٠ز اٌّـاجض األثغ٠ح،  
64

أّٔاطاً ِشرٍفح ِٓ اٌِشفاف اٌرٟ وأد ؿائضج  اٌؼلاعٞ ٠لثٗ وظٌهأْ أ٠ضاً فٟ ٘ظا اٌلأْ  ِٓ اٌالفد

٘ظٖ األك١اء )اٌؼٚعق ٚلٕض٠ً اٌؼ٠د ٚاٌش ف(ٌٙا لطاع  فىً فٟ ِصغ اإلؿال١ِح ػٍٝ طٛي ذاع٠شٙا؛

 ػٍٝ كىً ٘الي ِفرٛح ئدضٜ طغف١ٗ أػٍٝ ِٓ ا٢سغ. جأثٟ 
65 See Behrens-Abouseif,The Minarets of Cairo, pp. 32, 53. 
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لإلشارة  "،قندٌل"ولٌس  "،مركب"، قد استخدما كلمة منارة الجامع الطولونًعشاري 
، وهو أقدم من أشار صاحب البردة ريٌْ كما أن البوصَ إلى ذلك العنصر الزخرفً. 
عشاري الاستخدم لفظة "سفٌنة" عندما أراد الحدٌث عنقد إلى عشاري قبة الشافعً، 

استخدم مصطلح ؤول منومن بٌن ما وصلنا من مصادر وكتابات، فإن.المذكور
المتوفى عام  وٌر"عشاري" لإلشارة إلى ذلك العنصر الزخرفً هو ابن الطّ 

فً كتابه  عشاري منارة الجامع الطولونًإلى ، وذلك عند إشارته مٕٕٓٔهـ/7ٔٙ
. وعلٌه ٌصح القول بؤن ذلك العنصر الموسوم "نزهة المقلتٌن فً أخبار الدولتٌن"

ه، فً بادئ األمر باألحرى، على أنه نموذج لمركب ولٌس ٌلإالزخرفً كان ٌنظر 
 قندٌل.

قبة ال، فهٌئة الُعشاري الذي كان ٌزٌن زمنةتؽٌرت الحال فٌما تال من أوربما 
خانقاة فرج بن برقوق، والمحفوظ اآلن بمتحؾ الفن اإلسالمً الشمالٌة الشرقٌة ل

بالقاهرة، وما ٌحتوي علٌه من فتحات ٌجعله أقرب شبهاً إلى القندٌل منه إلى الزورق. 
إلى  إضافةً  ―وربما ٌكون هذا التنوع المحتمل فً وظٌفة ورمزٌة العشاري مرتبط

فً مصر  ذلك العنصر الزخرفًنت بتنوع العمائر التً تزٌّ ب ―العامل الثقافً 

؛ فمن مسجد )أحمد بن طولون( علٌهاألمثلة المعروفة  قلة على الرؼم من اإلسالمٌة
وهو ما ٌجعل من كٍل من إلى قبة ضرٌحٌة )الشافعً( إلى خانقاة )فرج بن برقوق(. 

كما بالحبوب لتقتات علٌه الطٌور  ٌُمأل: فإما أنه كان ابذاته قائمةً  حالةً هذه العشارٌات 
، أو أنه كان ابن طولون فً عصور متؤخرةو، منذ القدم الشافعًفً حالة عشاري 

ضاء فً ، أو أنه كان ٌُ الشافعًمثلما فً حالة عشاري قبة لسعة العلم والمعرفة  رمزاً 
بعٌنها؛ فمن ذلك ما  وربما أدى وظائؾ أخرى فً أوقاتٍ سبات الدٌنٌة. ابعض المن

 )وتحدٌداعام أٌام الفاطمٌٌناالحتفال بعٌد وفاء النٌل عند حدٌثه عن وٌر أورده ابن الطّ 
ٌُْرَبط فً عمود العشاري من أن، (م7ٙٓٔ/هـٔٙٗ الذي على منارة الجامع  حبالً كان 

ٌٌْمِسك به رجٌل بزي الفارس ٌإدي حركات بهلوانٌة بٌنما كان ٌتدحرج  الطولونً

كما ٌروى المإرخ ٙٙ.بواسطة الحبل حتى ٌنزل إلى الشارع إلى حٌث ٌجلس الخلٌفة
)كتاب  Seyâhatnâme( فً كتابه 9ٕٙٔ)ت. بعد عام  EvliyaÇelebiالتركً 

ٌُْنظر لعشاري أحمد ابن طولون فً ؼضون ا لقرن السابع عشر األسفار( أنه كان 
ٌعزز هذا ما 7ٙ.على أنه تمٌمٌة أو طلسٌم لحماٌة المدٌنة من مخاطر فٌضان النٌل

؛ متعددةإسالمٌة  ثقافاتلهذا الدور الطلسمً للمركب فً أخرى أمثلة نعرفه من 
ًّ ف مركب برسم لكانت تزخرؾ  على سبٌل المثال راٌات السالجقة فً إٌران عص
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 : أ٠ضاً  أظغ
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حتى القرن التاسع عشر، وٌبدو أن العشاري قد احتفظ بهذا الدور  9ٙذهبً عند قمتها.
 ومن ثمّ ―ن حركة عشاري قبة الشافعًأ Edward William Laneٌذكرحٌث 

بقً ر على أنها بشٌر خٌر أو نذٌر شإم. سّ كانت تفَ  ―الوجهة التً كان ٌستقر علٌها
القٌمة التً  من هذه العشارٌات وكذا ٌإدٌها كلٌ الوظٌفة التً كان أن نإكد على أن 

 لٌس لدٌنا ما ٌإكد أن الدور الطلسمًكان ٌرمز إلٌها قد اختلؾ من عصر إلى آخر؛ ف
ًْ منا ٌّ رة الجامع الطولونً وقبة الشافعً فً عصور متؤخرة كان الذي ُنسب لعشار

 ها علٌهماتاألؼراض التً من أجلها ُوِضع أي منهما، ولكنها أدوار خلعمن بٌن 
 معتقدات الناس فً عصور الحقة.
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Abstract 

The ʿushārī is a curious boat-like finialsurmounting some domes and 

minarets in Islamic architecture, particularly in medieval Egypt. A good 

example ofit is the copper dinghy which once topped the minaret of Aḥmad 

b. Ṭulūn‟smosque in Cairo(265/879), and which retained its position on the 

minaret,even after the restoration works of Lajīn in 696/1296. Itreportedly 

fell down in 1105/1693. This ʿushārī, however, must have beenbrought back 

to its original place, or rather replaced with another one, for it appears in a 

number of nineteenth-century drawings of IbnṬulūn‟s minaret. Meanwhile, 

the south-eastern dome of Faraj b. Barqūq‟skhānqā (built between 802/1400 

and 814/1411) still preserves a small copper boat on its summit. This being 

said, the most popular ʿushārī example in Islamic architecture is the small 

bronze boat which adorns the funerary dome of imam al-Shāfiʿī in Cairo 

(608/1211), and which was reportedly filled up with grains and cereals so as 

to feed the hovering birds. Some tend to believe that the boat was a symbol 

for al-Shāfiʿī‟s outstanding erudition ― hence known as the 'sea of 

knowledge'. A group of art historians believe that the ʿushārī derived from 

Ancient Egyptian architecture and that it was given such a name in Islamic 

era on account of itsresemblance to the small ʿushārī boat that was then 

familiar. According to others, the term ʿushārī derives from the fact that 

such model boats were usually filled up with grain tenths (ʿushūr al-ḥubūb) 

out of charity. In spite of the limited known examples of the ʿushārī, the 

curiosity and distinctiveness of this ornamental element deservedly grabbed 

the attention of travellers and art historians (past and present). Nonetheless, 

all that is written so far about the ʿushārī is inadequate: majorly succinct 

reiterated descriptive accounts. Therefore, the present study sets out to: 

investigate the origin of the ʿushārī; study its examples (whether extant or 

vanished); and define the function(s) which it served and the value it 

symbolized.  

Keywords:ʿushārī, boat, dome, minaret, derivation, function, symbolism 

 


