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 في ضوء مجموعة من تماثيل وتحف أسرة محمد عميزخرفة المونوجرام وشارة الممك 
 المحفوظة بمتاحف القاهرة واألسكندرية

 د/ أحمد محمد عمي غباشي
 "" مدرس التاريخ الحديث والمعاصر جامعة هميوبوليس

 
  صخمملا
 

الممك وشعار المممكةة لمةت تماليةل وتحةر  مةرة محمة   ةيتناول ىذا البحث زخرفة المونوجرام وشار 
. حيةث تةم فةي الب ايةة تواةير اليةرا بةين الماةطمحات الل لةة  متاحر القاىرة واألمكن ريةلمي ب

فةةالمونوجرام ىةةو الرمةةز الشخاةةي الةةذر يملةةل الحةةرفين األول واللةةاني مةةن امةةم الشةةخص  ون  ن 
مبة لشارة الممةك.  مةا شةعار المممكةة فكةان يتكةون يعموه التاج، في حين  ن التاج كان اروريا بالن

من العرش الممكي متوجًا بالتاج وب اخمو النجوم واألىمة، ومةن ناحيةة  خةرم تةم ءلقةاو الاةوو لمةت 
ما اشتممتو ىذه العناار من وح ات زخرفية  خرم ملل التاج، النجوم واألىمة، والزخةارر النباتيةة 

 والكتابية.
القطةةا المعرواةةة بمتةةاحر القةةاىرة واألمةةكن رية والتةةي اشةةتممت لمةةت لةةم مةة م الباحةةث نمةةاذج مةةن 

وتنولت ما بين لمائر، تماليةل، تحةر مع نيةة، زخارر المونوجرام، شارة الممك، وشعار المممكة، 
وفي النيايةة تةم لةرض  ىةم نتةائ    وات زينة، مجوىرات، لمب حموم،   وات مائ ة....، وغيرىا، 

 .البحث
 ، شعارتاج، شارة، جراممونو كممات مفتاحية: 

. 
 مقدمة

التةةةي امةةةتخ مت فةةةي ليةةة   مةةةرة محمةةة  تعتبةةةر الشةةةارات الكتابيةةةة  حةةة   ىةةةم العنااةةةر الزخرفيةةةة 
األمةةرة  و حكةةام و مةةراولمي.ومةة  ظيةةر ىةةذا الةةنمط لمةةت الينةةون والعمةةائر والعمةة ت األوروبيةةة ونقمةة

 العموية ءلت مار.
التبةةةار الخرطةةةوش الممكةةةي فةةةي الحاةةةارة الماةةةرية الق يمةةةة ىةةةو ب ايةةةة لظيةةةور ومةةةن الممكةةةن 

رلون فةةي ءشةةارة ءلةةت ممكةةو، ويتكةةون مةةن شةةارات الممةةك، مبةةل  ن تعرفيةةا  وروبةةا، فكةةان خةةاص بةةالي
األمر بع  ذلك في الحاارة اإلم مية، فظيةر مةا يعةرر  بعض الحرور الييروغمييية. وم  تطور

 في العار العلماني. "الطغراو""بالرنك" في العار الممموكي، و
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( Mono- Gramومةةن  ىةةم ىةةذه الشةةارات ىةةي زخرفةةة الرمةةز  و مةةا يعةةرر " بةةالمونوجرام"  
األمةرة العمويةةة، وكةان يملةةل  ئريعتبةر مةةن العنااةر الزخرفيةة التةةي ظيةرت لمةت فنةةون ولمةاوالةذر 

الحةةرفين األولةةين مةةن امةةم الشةةخص فةةي شةةكل ىن مةةي  ائةةرر  و بياةةاور، وكةةان الرمةةز   يشةةترط 
 ءلت وجو  زخرفة التاج الممكي.

ة لمةةت  مةةراو  مةةا شةةارة الممةةك فكانةةت خااةةة بحكةةام األمةةرة العمويةةة وخميةةائيم وزوجةةاتيم، لةة و 
األمةةرة مةةن  ون الحكةةام. وكانةةت لبةةارة لةةن التةةاج الممكةةي الةةذر يعمةةو الحةةرر األول واللةةاني مةةن 

  مماو األمراو والباشوات، مواو كانت ىذه األحرر بالعربية  و اإلنجميزية.

وتعتبر شعار المممكة  و ما يعرر "باألرومةة الممكيةة" واحة ًا مةن الشةعارات التةي ظيةرت لمةت 
ائر األمةةرة العمويةةة، وكةةان لبةةارة لةةن العةةرش الممكةةي متوجةةًا بالتةةاج وب اخمةةو لةة ث  ىمةةو فنةةون ولمةة

المةو ان(،  و  –النوبةة  -والتةي ترمةز ءلةت األمةاليم الماةرية الل لةة " ماةر مةاتتكتنر لة ث نج
 ى ل يكتنر ل ث نجمات في ءشارة ءلت ال يانات الل لة التي لاشت لمت  رض مار.

شةةةةعار المممكةةةةة، والوحةةةة ات  -شةةةةارة الممةةةةك –البحةةةةث مييةةةةوم المونةةةةوجرام ومةةةةور يتنةةةةاول ىةةةةذا 
األمةرة العمويةة الزخرفية التي اشتممت لمييا، لم  رامة تحميمية لبعض القطا المختارة مةن متةاحر 

 .بالقاىرة واألمكن رية
 أهداف البحث 

مةةةن لةةةرض نمةةةاذج مختميةةةة لزخرفةةةة المونةةةوجرام وشةةةارة الممةةةك وشةةةعار المممكةةةة لمةةةت مجمولةةةة 
 التحر والتماليل الخااة بأمرة محم  لمي.

 منهج البحث 
الباحةةث لمةةت امةةتخ ام المةةني  الواةةيي التحميمةةي فةةي تواةةير الطةةرز الينيةةة والقطةةا التمةة  

 المختارة ما تحميل لمعناار والوح ات الزخرفية.
 الرمز )المونوجرام( -

" وتعنةي الشةيو Gram" وتعنةي  حةا ر، "Monoتتكون الكممةة مةن مقطعةين  غةريقيين وىمةا "
 (3102المكتوب  و المرموم، وتعني الكممة ل مة ترمز ءلت شخص ما.  حمن، 

وكانت غالبةا مةا تتةألر مةن الحةرر األول مةن امةم الشةخص تعقة  بشةكل زخرفةي متشةابك، وترجةا 
 (3112 اول ىذا النوع من الزخرفة ءلت األماطير اإلغريقية.  اليرماور، 

المميحية؛ حيث رمةز الينةان الممةيحي ءلةت المةي  الممةير بةالرمز وظيرت ىذه الزخرفة في الينون 
 A W ) حيةةث ءن A ،)و( تعنةةي   ليةةا W ىمةةا الحرفةةان األول واألخيةةر فةةي ( تعنةةي   وميجةةا( و
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ىةةةةو يشةةةةير ءلةةةةت  ن المةةةةي  الممةةةةير ىةةةةو األلةةةةر واليةةةةاو  ر الب ايةةةةة والنيايةةةةة. األبج يةةةةة اليونانيةةةةة، و 
 (3112 اليرماور، 

والةةذر كةةان يتكةةون مةةن الحةةرفين  ،مةةرة العمويةةة مونةةوجرام الخةة يور ءمةةماليلومةةن  شةةير رمةةوز األ
 KI) -  الخةة يور ءمةةماليل(  و  -(02 لوحةةة IP ) .)2 ، ب، 3، 0 لوحةةات  ءمةةماليل باشةةا  ، 

  لوحةةة -(M Tالخةة يور محمةة  توفيةةا   مونةةوجراموكةةذلك  ، -(3112 اليرمةةاور،   ، ب(4ب، 
، ومةةةةن الرمةةةةوز الشخاةةةةية ألمةةةةراو  ( 01لوحةةةةة   -(AH  ، والخةةةة يور لبةةةةاس حممةةةةي اللةةةةاني(01

و ميةةةرات األمةةةرة العمويةةةة مةةةن  ون الحكةةةام، فقةةة  بةةةرز الع يةةة  منيةةةا لمةةةت مةةةبيل الملةةةال  المونةةةوجرام 
توفيا، والذر اتخذ شكل التاج الممكي بامم األمير محم  لمي مكرر  يالخاص باألمير محم  لم

(، واألميةةرة E Tءمبةةال ابنةةة الخةة يور توفيةةا  ، ومونةةوجرام األميةةرة  ، ب( 03 لوحةةة  -ومعكةةوس
ومةة   ،(01 لوحةة  -(Z Eاألميةرة زينةب اليةامت   (،BHبييجةة حمةن حيية ة الخة يور ءمةماليل  

امةةتخ مت فةةي بعةةض األحيةةان  حةةرر لربيةةة بةة ً  مةةن الحةةرور األجنبيةةة كمةةا ىةةو فةةي مونةةوجرام 
 ال مةةومي (. 00، 1ب،    ،6  لوحةةات  -األميةةر يومةةر كمةةال؛ حيةةث رمةةز لةةو بةةالحرفين  ر ك(

  (3101و خرون، 
ومةةة  يكتةةةب ا مةةةم كةةةامً  بالعربيةةةة، كمةةةا ىةةةو فةةةي مونةةةوجرام األميةةةرة  شةةةيا نةةةور( زوجةةةة الخةةة يور 

محيوظةةة  يوىةة ،ءمةةماليل، ووالةة ة الخةة يور توفيةةا؛ حيةةث وجةة  لمةةت اةةينية مةةن الياةةة الاةةيراو
 .(1 لوحة  -بمتحر اليايات بقار لاب ين

، S H)1ت لمائر  مراو األمرة العموية؛ مونوجرام األمير معي  حميم  ومن الرموز التي ظيرت لم
 (3100ر ظير في  رابزين ممم ماره بشارع شامبميون باإلمماليمية. نجم، ذوال

ومةة  ظيةةرت  ياةةا زخرفةةة المونةةوجرام لمةةت لمةةائر شخاةةية  ون  مةةراو األمةةرة العمويةةة، ومةةن 
زخرفة حبيب باشا مكاكيني واجيات ماره األربا الرموز الخااة ببعض األلرياو لمت لمائرىم، 

 .H. S(، كمةا زخةرر الجة ران مةن الة اخل بل لةة حةرور  H. Sبةالحرفين األولةين مةن امةمو  
P ،0116(، وتعني حبيب مكاكيني باشا. نجم) 

وتعتمةةة  فكةةةرة تاةةةميم المونةةةوجرام لمةةةت الشةةةكل البياةةةاور والحركةةةات ال ائريةةةة، بحيةةةث يكةةةون 
لشةةكل المونةةوجرام مةةا ءيجةةا  حميةةة بياةةاوية، بحيةةث تملةةل الحميةةة حةةرور خةةط التاةةميم البياةةاور 

التاج بشكل مقموب، وتكون بكتابةة امةم الممةك فقةط وكممةة األول كأمةاس حامةل  مةم الممةك، كمةا 
  (3102 حمن،  (.31، 32 لوحات  -في المونوجرام الخاص بالممك فؤا  األول، والممك فاروا

 شارة الممك 

                                                           
هو ابن األمري حممد عبداحلليم ابن حممد علي باشا، توىل منصب الصدر األعظم )رئيس الوزراء العثماين( يف الفرتة  - 1

 .9191 -9191من 
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الممةةةك فةةةي ليةةة   مةةةرة محمةةة  لمةةةي زخرفةةةة التةةةاج الةةةذر يعمةةةو الحةةةرر األول،  و اتخةةةذت شةةةارة 
الحرفين األولين من امم الشخص بالمغة اإلنجميزية. وكان يزين التاج ل لة  ىمة ول لة نجوم فةي 

 (3100  لة ءلت األماليم الل لة تحت الحكم المارر، مار، النوبة، والمو ان.  نجم، 
 شعار المممكة 

ىي زخرفة ظيرت لمت لمائر وفنون األمرة العموية ب اية من لي  ألرومة الممكية، و ُتعرر با
الخ يور ءمماليل وىي لبارة لن العرش الممكي يعموه تاج تت لت من  ميمو متارتين من القماش، 
محمولة لمت مائمين ومش و ة من طرفييةا ومربوطةة بييةونكتين. وظيةرت ىةذه الزخرفةة لمةت ل ية  

 ، 31لوحةةات   -اةةة بأمةرة محمةة  لمةةي، وكةان يقةةال ليةةا  ياةا التخةةت  و المةةريرالخامةن التحةةر 
  .(30ب، 
 العناصر الزخرفية 

اشةةتممت زخرفةةة المونةةوجرام وشةةارة الممةةك وشةةعار المممكةةة لمةةت الع يةة  مةةن الوحةة ات الزخرفيةةة 
 -وىت كاألتي 

المممكة، والتاج فةي   يعتبر التاج  ح   ىم الوح ات الزخرفية في شارة الممك وشعار التاج -
 (3111ح  ذاتو رمز لمممك والممطان.  اليرماور، 

وفي مار الق يمة، كان التاج شارة من شارات الممك، وحممت فةي  لوانيةا، وتاةميميا الع ية  
 (0113البر ر.  ميرن ،  -الموتس -العقارب -من الرمزيات ملل الكوبرا

ت الممةك لمةت الينةون والعمةائر وكةذلك وم  اتخذت  مرة محم  لمت زخرفة التةاج كححة م شةارا
التحةةر المع نيةةة والخشةةبية، والم بةةس، لمةةت الةةرغم مةةن  ن حكةةام األمةةرة العمويةةة لةةم يرتةة وا التةةاج، 
بةةةراىيم باشةةةا العمامةةة، وبةةةامي حكةةةام األمةةةرة مةةةن لبةةةاس حممةةةي األول  حيةةث ارتةةة م محمةةة  لمةةةي، واا

رتة ت نمةاو األمةرة العمويةة التيجةان وحتت الممك فاروا ارت وا الطربةوش. ومةن ناحيةة  خةرم، فقة  ا
 (0114في ءشارة لمممك وألغراض الزينة.  شييا، 

 الزخارف النباتية 
اشتممت الزخارر النباتيةة لمةت الع ية  مةن الوحة ات الزخرفيةة التةي امةتخ مت فةي تةزيين شةارة 
 الممةةك، الرمةةز الشخاةةي، وشةةةعار المممكةةة. ومةةن  ىةةةم ىةةذه الوحةة ات " األكاليةةةل" وىةةو لبةةارة لةةةن
تشةةةكيمة مةةةن زخةةةارر نباتيةةةة تعطةةةي شةةةكل طةةةوا ويمةةةتخ م فةةةي تةةةزيين األفةةةاريز والحشةةةوات.  نجةةةم، 

3100) 
ظيةةرت  ياةةًا النخمةةة كأحةة  الوحةة ات الزخرفيةةة، والتةةي تشةةير ءلةةت شةةجرة الحيةةاة، وظيةةرت كمةةا 

لمةةةت الع يةةة  مةةةن النقةةةو  كشةةةعار لممةةة ن فةةةي العاةةةر اليونةةةاني، ولنةةة  الرومةةةان كانةةةت النخمةةةة رمةةةز 
 (0113عمكرر. وتشير ءلت شعارات النار في مختمر العيو .  ميرن ، ل نتاار ال
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 النجوم واألهمة 
ظيرت النجوم واألىمة كعناار زخرفية كانت تزين شةارات الممةك، والرمةوز، وشةعار المممكةة. 
وكان محم  لمي  ول من اتخةذ لممةًا لماةر فةي العاةر الحة يث، واشةتمل العمةم الةذر كةان لمةت 

لمةةةت  نجمةةةة خمامةةةية بةةة   مةةةن النجمةةةة الم امةةةية التةةةي كانةةةت تةةةزين العمةةةم  غةةةرار العمةةةم العلمةةةاني
 (0144.  زكي، علمانتال

وفةةةي ليةةة  الخةةة يور ءمةةةماليل امةةةتخ م النجةةةوم واألىمةةةة فةةةي تةةةزيين العمةةةم الماةةةرر، فامةةةتب ل 
النجمة الخمامية بل لة  ىمة تكتنر ل ث نجمات في ءشارة ءلت األمةاليم الل لةة التةي كانةت تحةت 

، 0133فبرايةةةر  31المةةةو ان(، لةةةم تغيةةةر العمةةةم بعةةة  تاةةةرير  -النوبةةةة -الماةةةرر  ماةةةر الحكةةةم
ل ن المممكة المارية ءلت المون األخار ويزينو ىة ل يكتنةر لة ث نجمةات، ربمةا ترمةز ءلةت  واا
الةةةة يانات الةةةةل ث التةةةةي لاشةةةةت لمةةةةت  رض ماةةةةر، ويرمةةةةز المةةةةون األخاةةةةر ءلةةةةت  رض ماةةةةر 

 (3100الخابة.  غباشي، 
"  ميةةر 2مةةير  خةةر لميةة ل الةةذر يكتنةةر لةة ث نجمةةات، ىةةي رمةةز لرتبةةة " الميرميةةرانوىنةةاك تي

األمةةراو  تعةةا ل حاليةةًا رتبةةة اليريةةا(، وىةةي ءشةةارة ءلةةت  ن ممةةك ماةةر ىةةو  ميةةر لمةةت  مةةراو ماةةر 
 (0111والنوبة والمو ان.  جمعة، 

 زخارف كتابية 
الحةةرر األول  و الحةةرفين  يعتبةةر العناةةر األمامةةي فةةي شةةارة الممةةك وفةةي زخرفةةة المونةةوجرام ىةةي

األولةةةين مةةةن امةةةم الشةةةخص. ومةةة  تكةةةون األحةةةرر بالمغةةةة اإلنجميزيةةةة ملةةةل  شةةةارة ممةةةك محمةةة  لمةةةي 
(، كةةذلك كةةان المونةةوجرام M.Aالمحيةةورة فةةي كرمةةي لرشةةو بقاةةر الجةةوىرة، وتتومةةطيا الحةةرفين  

 I P  )Ismail(، و حيانةا كةان يكتةب  K I  )Khediwe Ismailالخةاص بالخة يور ءمةماليل  
Pasha وياةةم ماةةر لابةة ين الع يةة  مةةن شةةارات الممةةك والمونوجرامةةات الخااةةة بةةأمراو وحكةةام ،)

 ( لباس حممي اللاني.A. H( ويرمز ءلت الخ يور محم  توفيا،  M.Tاألمرة العموية ملل  
وم  يكتب امم الشخص بالمغة العربية ب ً  من ظيور الحرفين األولين بالمغة اإلنجميزية ملل شارة 
الممةةك فةةؤا  األول، والممةةك فةةاروا، وامةةتخ م فةةي ذلةةك خةةط لةةرر بخةةط التةةاج، وكةةان اةةاحب ىةةذه 
اليكةةرة الممةةك فةةؤا ، وتعتمةة  فكرتةةو لمةةت واةةا حميةةة متولةة ة مةةن جمةةم الحةةرر نيمةةو لمةةت شةةكل " 

                                                           
شارة رتبة املريمريان )أمري األمراء( عبارة عن هالل وثالث جنوم من الذهب املرصع باملاس، ومت تعديل مسمي الرتبة  - 2

ويل عهققد ايديويققة املصققرية   ققذا   كققانإىل )فريقق ( يف عصققر ايققديوي إ اعيققل، وأول مققن تو هققا  سققماها ا ديققد  
. )ا ظقر أدقد اباشقيط ت قور العسق رية قه9521يع أول رب 52حممد توفي  باشا بالفرمان الشاهاين الصادر يف 

 (941املصرية من ح م حممد علي وحىت هناية ح م ايديوي إ اعيل، ص
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". 1حرفةةي الةة م  لةةةر مقموبةةة  لمةةةت الحةةرر"  مةةةا فةةي خةةةط الرمعةةة فيةةةت مجةةر  شةةةكل يشةةبو الةةةرمم "
 (3102 حمن، 
يحةةتيظ ماةةر لابةة ين، متحةةر الياةةيات بالع يةة  مةةن القطةةا الخااةةة بةةاألمير" يومةةر كمةةال" كمةةا 

 وم  ُزينت بشارتو والتي ىي لبارة لن امم األمير ويعموه التاج.
ومن ناحية  خرم فق  ظيرت زخرفة المونوجرام والتاج لمت النياشين واألوممة كحح م شارات 

ا مةة  ة الممةةك فةةؤا  والمحيوظةةة بمتحةةر المجةةوىرات الممةةك، كمةةا ظيةةرت  يًاةةا لمةةت الق ئةة  و ىميةة
 (3113 لب الرازا، (.32 لوحة  -الممكية باألمكن رية

 
 3كما ظيرت زخرفة المونوجرام والتاج الممكي، وامتخ ام األىمة والنجوم لمت لااوات المارشةالية

لتشةةريية التةةي كانةةت بملابةةة ءحةة م شةةارات الحكةةم والممةةك؛ فاةةً  لةةن كونيةةا ءحةة م مكمةة ت زر ا
  (3113 لب الرازا،  ، ب، ج(.  36لوحة   العمكرية

 وصفيةالدراسة ال : 

 
 ( ءمماليل باشاI P( شارة الممك الخااة بالخ يور ءمماليل  1  لوحة

 الباحث – مار لاب ين –باب باريس 

                                                           
عصا املارشقاليةط تعربقر رمق لا للسقل ة وامللق  كمقا كا قك أحقد م مقالر زي الربشقريفة العسق ريةك لقذا حقرص ح قام  - 3

املخربلفة. واالبلا كا ك تصنع من الذهب، العاج أو األبنوس ويرتواح األسرة العلوية على الظهور هبا يف املناسبار 
سققم، و ققد حفلققك بالعديققد مققن ال خققارا مثققل زخرفققة األرومققة املل يققة، الربققاج، واألهلققة،  16 -42طوهلققا مققا بقق  

 سرة حممدرأفك عدالرازقط األزياء الشرفية والعس رية وزينربها يف عصر أ -والنجوم، وأيضلا زخرفة املو وجرام. )ا ظر
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 ب(3         (3   

المزين بزخرفة األرابيمك ، ( تملال نايت لمخ يور ءمماليل في زر التشريية العمكرية 3  لوحة
مال ة التملال لمت شعار المممكة   األرومة الممكية ( وفت منتاييا مونوجرام الخ يور  روتحتو 

 الباحث. – مار لاب ين –، متحر األوممة و النياشين  IP )Ismail Pashaءمماليل  
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 2 )  

 
 ب( 2 

( حامل لطبا الياكية ذو مال ة محمولة لمت موائم بشكل  رجل حيوانية مح ه بحكميل 2  لوحة
من اللمار ويعمو القال ة لمو  محاط بخممة  طيال متشابكي األي ر، ولمطبا مقباين يعموىما 
تملا ن لببغاوين ولو ءطار محمت بزخارر من لمار وزىور ويتومط الطبا شجرة نخيل يعموىا 

 م ي ييا طبا بو كيزان ذرة وتمن  بي ىا األخرم حزمة من منابل القمر فوا مي ة تحمل بحح
يبمغ وزنو  –،  الخ يور ءمماليل( IPر ميا ولمت الحامل شارة الممك التاج الممكي وحرفي 

 الباح-مار لاب ين –متحر اليايات –كجم  0251
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  4 )  

 
 ب( 4 

لة لمت موائم بشكل  رجل حيوانية مح ه بحكميل من حامل لطبا فاكية ذو مال ة محمو  (4لوحة  
اللمار ويحيط بب ن لمو  الحامل تماليل أللااو جومة موميقية، يعموىم طبا لمياكية بمقباين 
طار الطبا محمت بزخارر نباتية ميرغة ويعمو ىذا الطبا طبا  فوا كل منيما تملال لطاووس واا

يعمو الجزو المتبقي من العمو  تملال لقائ  الجومة  خر لو ءطار من  وراا نباتية ميرغة ولمار و 
، الخ يور IPالتاج الممكي وحرفي شارة الممك الموميقية مممكًا بعاا القيا ة ولمت مال ة الطبا 

 التاج يرمز الت الممك والطاووس يرمز الت .مار لاب ين –متحر اليايات " ءمماليل"، 
 الباحث -ءمماليل( األب ية ،  ر الممك األب ر لمخ يور 
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 6 )  

 
 ب( 6 

( ممطانية لمحماو بقال ة منيامة ليا  ربعة موائم ومقباين ذات ءطار بزخارر مج ولة 6  لوحة
كميل من الزىور وتحمت الممطانية والغطاو زخارر نباتية بارزة للمار ونباتات وج ائل منيذة  واا
بشكل  ميا متميز. ولمت القال ة والممطانية شارة الممك التاج الممكي وحرفي ر . ك. " األمير 

 الباحث. -مار لاب ين –متحر اليايات  –كجم  0251يبمغ وزن الممطانية  –مر كمال" و 
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ومرتكزة  يًاا لمت مال ة ملمنة ونقش لمييا ا ع مكرية من الياة ملمنة األ( 1لوحة  
متحر مار محم   -مونوجرام األمير يومر كمال  ر ك(-بالحير الغائر وبالخط المعكوس 

 جياز العروس في مار لار األمرة العموية. -الما ر  نييين  بو األنوار -للمت بالمني

 
ل جة من الياة لحيظ مكعبات اللم ، ب ن الل جة امطواني الشكل مزخرر  (1لوحة  

( يعموه التاج الممكي المراا بالماس لمت  راية ممونة Mبمونوجرام األمير محم  لمي توفيا  
الما ر  نييين  بو األنوار   -متحر األمكن رية القومي - ائرربالمون األمو   اخل ءطار 

 جياز العروس في مار لار  مرة محم  لمي.
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( اينية من الياة ممتطيمة الشكل، ذات مقباين لمت شكل فرلين نباتيين ويتومطيا 1لوحة  
التاج الممكي. مونوجرام األميرة  شيا نور( زوجة الخ يور ءمماليل ووال ه الخ يور توفيا ويعموه 

 تاوير الباحث -متحر اليايات بقار لاب ين

 
. Fالتاج الممكي وحرر  شارة الممك طامم   وات مائ ة محمت بزخارر نباتية لميو( 01لوحة  

 الباحث -مار لاب ين  –متحر اليايات  –الممك " فؤا  األول" 

 
ا الطبيعية وحافة كل مجمولة من طامم ايني مح ه بشكل ورو  وزىور بألواني( 00لوحة  

المونوجرام ىبي وبومط كل مطعة منيذة بالمون الكحمي المح   بالذ مطعة مح ه بوح ات نباتية
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بشكل زخرفي بحيث تقر  من اليمين ومن اليمار  "ر . ك" الخاص باألمير يومر كمال 
 وتت اخل الحرور األربعة مكونة شكل مارب.

 الباحث -مار لاب ين  –متحر اليايات 

        

 
 ب( 03        ( 03 
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طقم مائ ة من البورممين بزخرفة شارة الممك الخااة باألمير محم  لمي توفيا، ( 03لوحة  
 –يتومطو المونوجرام بأحرر لربية  م . ع( بشكل مكرر ومعكوس ويعموه التاج الممكي والي ل 

 ينونالما ر  مجمة العمارة وال -مار األمير محم  لمي توفيا بالمنيل

 

 
فنجان من البورممين األبيض ينمب لمخ يور ءمماليل بزخرفة األرومة الممكية ( 02لوحة  

(، ويعموىا زخرفة التاج الذر يعموه الي ل K Iيتومطو شارة الممك الخااة بالخ يور ءمماليل  
 -مار األمير محم  لمي توفيا بالمنيل –ويحيط بو من الجانبين  م ين يرمزان ءلت القوة 

 الما ر مجمة العمارة والينون.
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( فنجان بيشة من البورممين مزخرر بغاني زيتون متقاطعين، وب اخميا شارة الممك 04لوحة  

الخااة بالخ يور ءمماليل؛ حيث كتب المونوجرام  ءمماليل( بالمغة العربية ويعموه التاج 
 ارة والينون.الما ر  مجمة العم -الممكي. مار األمير محم  لمي توفيا بالمنيل

 
ظرر فنجان بزخرفة األرومة الممكية يتومطو مونوجرام  م المحمنين  مينة ءليامي  (02لوحة  

مار األمير محم  لمي  -ىانم زوجة الخ يور توفيا، وم  كتب امًما باألحرر العربية   مينة(
 الما ر مجمة العمارة والينون. -توفيا بالمنيل



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHوالضيافة المجلة الدولية للتراث والسياحة 
 0202 ديسمبر( 2( العدد )41المجلد )

974 
 

 
بورممين يشتمل لمت شارة الممك الخااة بحبراىيم باشا ابن ( فنجان من الخزر ال06لوحة  

متحر مار محم  لمي  -محم  لمي، يشتمل لمت مونوجرام  ءبراىيم( يعموه التاج الممكي
 الباحث -بالمنيل
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                          01                                                           ) 

 ب( 01     
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مجمولة  وارا وكئوس بعايا ممون والبعض األخر محمت بالتذىيب  و بزخارر  (01لوحة  
 " -AH )3  الخ يور "لباس حممي اللاني -0 شارات الممك الخااة ب منيذة بالقطا والشطر 

 .الباحث-مار لاب ين –متحر اليايات  -  (IP الخ يور ءمماليل 
 

 
ر مزخرر بشارة الممك الخااة باألميرة زينب ءليامي ( كأس من البممور األبيض الشيا01لوحة  

متحر مار محم  لمي  -( يعموه التاج الممكيZ. Eيشتمل لمت المونوجرام الخاص بيا  
 تاوير الباحث. -بالمنيل
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 01) 
الممك  رةتحتور لمت شا بزخارر نباتية منيذة بأمموب الشطر  تمحمرا و و  ( 01لوحة   

 -مار لاب ين –متحر اليايات   -يعموه التاج. MTتوفيا""الخ يور" محم  الخااة ب
 الباحث

   

 
 ب( 31        ( 31 
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طامم لممشروبات مكون من  وارا ومنينات وكئوس و كواب وممطانيات، والطامم ( 31لوحة  
مقمم ءلت مجمولتين متمالمتين في األنواع ومختميتين في المون، مجمولة بالمون اليمتقي المت رج 

"  لارالخ يور –المارية.  الممكية األرومةبزخرفة  رم بالمون النبيتي المت رج والجميا واألخ
 .الباحث-مار لاب ين –متحر اليايات  –لباس حممي اللاني" 

 

 
(  ورا وآنيتان لمخشار من الزجاج تشتمل لمت زخرفة األرومة الممكية  شعار 30لوحة  

 تاوير الباحث -متحر اليايات بقار لاب ين -المممكة(
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( بونبونيرة من الذىب المطمي بالمينا الزرماو، مزخرفة بمونوجرام األميرة فوزية وشاه 33لوحة  

عت ىذه البونبونيرة ان( يعموه التاج ا مبراطورر الماماني، و M. Fءيران محم  راا بيمور  
الما ر   –مكن رية متحر المجوىرات الممكية باأل -بمنامبة زواج األميرة فوزية من شاه ءيران

  منية المي  للمان  شارة الممك وشعار المممكة
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لمبة زينة من الذىب تحمل شارة الممك الخااة بالممكة نازلي ابرر زوجة الممك ( 32لوحة  
 -متحر المجوىرات الممكية باألمكن رية -( يعموه التاج الممكي مراا بقطا ماسNفؤا  األول  

 األنوار  جياز العروس في مار لار  مرة محم  لمي.الما ر  نييين  بو 

 
لمبة زينة من العاج المراا بالماس والبرلنتي يتومط  ح  وجيييا  رع بارز من  (34لوحة  

( ويعموه التاج الممكي، والوجو األخر يتومطو Sالذىب المراا بالماس والياموت يتومطو حرر  
 -(S Hمونوجرام الخاص باألميرة مميحة  حمين  ( ويعموه التاج الممكي، وىو يملل الHحرر  

 الباحث -متحر المجوىرات الممكية باألمكن رية

 

 



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHوالضيافة المجلة الدولية للتراث والسياحة 
 0202 ديسمبر( 2( العدد )41المجلد )

989 
 

 
 03تحتور لمت مجمولة من الحميات الذىبية ل    01( م  ة من الذىب ليار 32لوحة   
ة مزخرفة من ال اخل بزخارر نباتية، ويت لت من الق  ة ل مة من الذىب مكتوب لمييا يحم

المنعكس الملني  الممك فؤا  األول(، ويعموىا زخرفة الي ل الذر تتومطو ل لة نجوم بالخط 
الما ر  ر فت لب الرازا   -متحر المجوىرات الممكية باألمكن رية -شعار المممكة المارية

 األزياو الشرفية والعمكرية وزينتيا في لار  مرة محم  لمي
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  ب(             36         (                           36 
 ج( 36     
( لاا القيا ة   المارشالية ( الخااة بالممك فؤا  األول من الذىب المكمو 36 لوحة 

بالقطيية الحمراو يعموىا التاج الممكي والب ن مزين بأىمة و نجوم ، ويظير فييا 
ر األوممة و المونوجرام الخاص بالممك فؤا   فؤا  األول( محاط بزخارر نباتية، متح

 الباحث – مار لاب ين –النياشين 
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(  بوس ا ر من الذىب مزخرر بشارة الممك الخااة بالممكة نازلي ابرر يشتمل 31لوحة  

 -متحر المجوىرات الممكية باألمكن رية -( يعموه التاج الممكيNلمت المونوجرام الخاص بيا  
 الباحث

 

 
المراا بالماس والمينا الممونو  يتومطو جامو  بوس ا ر من الذىب الخالص ( 31لوحة  

( بحيث يكون كممة فاروا األول    بخط مت اخل  مونوجرام الممك فاروا  ائريو كتب ب اخميا
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 –متحر المجوىرات الممكية  –ويعموه زخرفة التاج الممكت   األول كأماس حامل  مم الممك
 تاوير الباحث –ا مكن رية 

 : النتائج و التوصيات 
لزخرفةةة المونةةوجرام، وشةةعار  كةة ت ال رامةةة لمةةت امةةتخ ام حكةةام و مةةراو  مةةرة محمةة  لمةةي  -0

المممكةةة كأحةة  العنااةةر الزخرفيةةة التةةي زينةةت الع يةة  مةةن التحةةر والعمةةائر والقطةةا الينيةةة 
 الخااة باألمرة العموية.

القةرن يعتبر ىذا النمط من الزخارر  ح  التأليرات األوروبية التي انتقمت ءلت ماةر ءبةان  -3
 التاما لشر.

امةةتخ مت زخرفةةة التةةاج كعناةةر  مامةةي فةةي زخرفةةة شةةارة الممةةك، واألرومةةة الممكيةةة رغةةم  -2
 ل م ارت او حكام األمرة العموية التاج.

اشةةةةةةتممت القطةةةةةةا لمةةةةةةت الع يةةةةةة  مةةةةةةن الوحةةةةةة ات الزخرفيةةةةةةة ذات الةةةةةة   ت؛ ملةةةةةةل  زخرفةةةةةةة  -4
 الين مية، والكتابية.النجوم؛ ل وة لمت الزخارر النباتية،  -األىمة -المونوجرام

بةةح راج متةةاحر  مةةرة محمةة  لمةةي، والتركيةةز لمةةت ىةةذه األنمةةاط تواةةي ال رامةةة با ىتمةةام  -2
اةةافتيا ءلةةت تواةةير القطةةا، والتحةةر المعرواةةة اةةمن مقةةررات معةةالم ماةةر  الينيةةة، واا

 الح يلة، واإلرشا  المياحي التطبيقي.
 المراجع 

زو األول، الييئةة الماةرية العامةة "، الجةمذكراتي في نصف قرن(  "0114شييا،  حم    -1
 لمكتاب، القاىرة.

تطةةور العمةةكرية الماةةرية مةةن حكةةم محمةة  لمةةي "  (3100  غباشةةي،  حمةة  محمةة  لمةةي -2
، رمةةةةالة  كتةةةةوراة، ممةةةةم اإلرشةةةةا  المةةةةياحي، كميةةةةة "وحتةةةةت نيايةةةةة حكةةةةم الخةةةة يور ءمةةةةماليل
 المياحة والينا ا، جامعة مناة المويس.

العمةةةائر الحربيةةةة فةةةي لاةةةر محمةةة  لمةةةي بم ينةةةة "  (0111  جمعةةةة،  مةةةل محيةةةوظ  حمةةة  -3
رمةةالة ماجمةةتير، ممةةم اإللةةار اإلمةة مية، كميةةة اإللةةار، جامعةةة  "،0141 -0112القةةاىرة 
 القاىرة.

األزياء الشرفية والعسكرية وزينتها في عصرر أسررة محمرد (  "3113لب الرازا، ر فت   -4
 عة طنطا.،  رامة  لرية فنية، ممم اإللار، كمية اإل اب، جام"عمي



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHوالضيافة المجلة الدولية للتراث والسياحة 
 0202 ديسمبر( 2( العدد )41المجلد )

985 
 

طةةةرز زخرفةةةة التيجةةةان الةةةوار ة "(  3101 وآخةةةرون ال مةةةومي، شةةةا ية، لبةةة الرحيم، جمةةةال  -5
مجمرررة ، ""بالشةةةارات لمةةةت بعةةةض التحةةةر الزجاجيةةةة والخزفيةةةة بقاةةةر محمةةة  لمةةةت بالمنيةةةل

 "، الع   التاما لشر،  يممبر.العمارة والفنون
،  ار المعةةارر، "اإلعرر م وشررارات الممررك فرري واد  النيررل"  (0144  زكةةي، لبةة الرحمن -6

 .0144القاىرة، 
، رمةةةةةالة " رامةةةةةة معماريةةةةةة فنيةةةةةة -مقةةةةةر المةةةةةكاكيني"  (0116 لب المناةةةةةر مةةةةةالمنجةةةةةم،  -7

 ماجمتير، ممم اإللار اإلم مية، كمية اإللار، جامعة القاىرة.
شةةةارة الممةةةك والرمةةةز وشةةةعار المممكةةةة لمةةةت الينةةةون "  (3100  نجةةةم، لب المناةةةر مةةةالم -8

مجمرة "، " رامةة  لريةة فنيةة -لشةر وحتةت نيايةة األمةرة العمويةة والعمائر فةي القةرن التامةا
 .3100، القاىرة، "االتحاد العام لألثريين العرب

 رامةةة  لريةةة  -كرمةةي لةةرش محمةة  لمةةي باشةةا"  (3112 اليرمةةاور، لاةةام لةةا ل مرمةةي -9
، كميةةةة اإل اب، جامعةةةة المنيةةةا، "بمجمرررة ابداب والعمررروم اإلنسرررانية"، بحةةةث منشةةةور، "فنيةةة
 .21 الع  

، ترجمةة لبة اليا ر "الرموز في الفرن واألديران والحيراة"  (0113 ميرن ، فيميب -11
 لباس،  ار  مشا، موريا.

، "مجمررة ذاكرررة مصررر"، "المونةةوجرام الممكةةي فةةي ماةةر"  (3102 حمةةن، محمةة  -11
 .02الع   

 

 

 

 جرام الواردة في الدراسةبيان بالمونو 

 الرمز صاحب الشارة م
 M. A محم  لمي باشار س األمرة العموية  0
 ءبراىيم مر لمكر الجيش المارر –ءبراىيم باشا  3
 الخ يور ءمماليل 2

 م0111 – 0162خ يور مار من 
K. I – I. P و حياًنا تكتب ،

 ءمماليل
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 األميرة شيا نور  1
 زوجة الخ يور ءمماليل ووال ة الخ يور توفيا

 شيا نور

 األمير يومر كمال  01
نجل  حم  كمال باشا ابن  حم  رفعت بن ءبراىيم باشا 

 0112ابن محم  لمي مؤمس م رمة الينون الجميمة 

 ر. ك

 ة نازلي ابرر الممك 00
 زوجة الممك فؤا  األول ووال ة الممك فاروا

N 

  مينة ءليامي ىانم 03
 تمقب بأم المحمنين، زوجة الخ يور توفيا

  مينة

 األميرة ءمبال توفيا 02
 ابنة الخ يور توفيا

E. T 

 األميرة زينب ءليامي 04
 ابنة ءبراىيم ءليامي باشا نجل لباس حممي األول
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 مميحة حمين األميرة 02
 ابنة الممطان حمين كامل
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 نجل األمير محم  لب الحميم ابن محم  لمي باشا
 M. F واألميرة فوزية  محم  راا بيموم 01
 H. S. P حبيب مكاكيني باشا 01

H. S 
 

 Abstract 
This research got the Mono-gram decorations, the king’s ranks and 

the Kingdom slogan on the statues and antiques of Mohammed Ali’s 
royal family exhibited in Cairo and Alexandria museums, Where in the 
beginning there was a clarification of the difference between the three 
terms: the Mono- Gram is the personal symbol Which represents the 
first two initials of the first and the second letter after the name of the 
person without his crown although the crown was very fundamental for 
the king rank. But the kingdom slogan was consisted of the royal throne 
crowing with the crown and inside it the stars and crescents; on the 
other hand it light was shed on its contents from other decorative units 
such as; the crown, the stars, the crescents and the floral and 
calligraphy ornaments. 

 Finally, samples were represented with the outcomes of the 
research. 
Key Words: Mono – Gram, Rank, Crown, Slogan 


