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 الملخص: 

عصةر  اعتمدت تلك الدراسة على تسع علب جديدة خاصةة اةالمجرارات رالولةرم لةب يسةاس دراسةتقا مةت جاةإل ترجةع  لةى

ب(ل منقا ست علب خاصة اوفظ المجرارات لرثةبل  علةب رخةرم خاصةة 20-19اـ/14-13األسرة العلرية في القرنيت )

اوفظ الولرم مرزعة على كإ مت متوؾ المجرارات الملكية ااإلسةكندرية رمتوةؾ األميةر مومةد علةي االمنيةإل لةب يسةاس 

 نشراا رر دراستقا مت جاإ.

رنقا ترضح األساليب الصناعية رالفنية رالمةراد الخةاب راألوجةار الكريمةة التةي صةنعت منقةا رتكمت رامية تلك الدراسة في 

تلك العلبل فضبلً عت الزخارؾ الراردة عليقا رالتي تميزت االتناؼب رالثراء رالتناسس ايت الشكإ رالمضمرت لتلةك التوةؾ 

ة رمقةارة فاققةة لفقةد اسةتخدب العديةد مةت األسةاليب الفنية النفيسةل رلقد رفةس الفنةات الصةانع فةي  خراجقةا رتصةميمقا اورفية

 الصناعية الزخرفية لتزيينقا لرتجلت اقا الكثير مت التزثيرات رالطرز الفنية.

مدم شؽؾ وكةاب األسةرة العلريةة ررمراققةا رراناققةا  -موإ الدراسة –رتكشؾ الدراسة مت خبلإ تلك المجمرعة مت العلب 

في كافة المناساات راالوتفةاالت رالشةؽؾ ااجتنةاء التوةؾ النفيسةة رالنةادرةل  ضةافة  لةى  رميلقب نور األاقة رالتزنس رالترؾ

الدرر اإليجااي رالمقةب الة ت تسديةل الفنةرت فةي كرنقةا مةرةة صةادجة تعكةح اصةدس الوالةة الفنيةة راالجتصةادية راالجتماعيةة 

ب الطعت في راميتقا رصوتقا لرا ا مةا رالعديد مت األودا  في المجتمع ال ت صنعت فيلل وي  تعد رثاقس صويوة يصع

رتنارلل االاو  رالدراسة رالتوليإ نظراً ألنل يكشؾ العديد مةت الوقةاقس  -موإ الدراسة –دفعني  لى اختيار ا ا المرضرع 

رالجرانةب االجتصةادية رالفنيةةة رالوضةارية راالجتماعيةةل فضةةبلً عةت المناسةاات راالوتفةةاالت التةي صةنعت مةةت رجلقةا تلةةك 

الفنية مت العلب النفيسةة التةي سةيرد رصةفقا رتوليلقةال ااإلضةافة  لةى مةا توملةل مةت رسةاليب صةناعية رفنيةة جةديرة  التوؾ

االاو  رالدراسة رالطرز الفنية المختلفة رالزخارؾ المتنرعة الراردة عليقةا لفقةي تعةد اوةس رثةاقس فنيةة تعكةح االزداةار 

 ر األسرة العلرية .رالتطرر ال ت طرر على الوركة الفنية امصر في عص

رفي ضرء ما ساس رتزكيداً على درر الفنرت ردرراةا الرثةاققي رالوضةارت رالفنةيل يتنةارإ الاوة  دراسةة تسةع علةب فنيةة 

متنرعة االستخداب رالزخارؾ راألساليب الفنيةل رسرؾ رتنارإ دراسة كإ علاة منقا على ودة لر لك مت وي  المادة الخاب 

ؾ الراردة عليقا رتوليلقال رانتقت الدراسة اخاتمة تتضمت عدة نتاقجل رتزريد الدراسةة اعةدد مةت راألساليب الفنية رالزخار

 األشكاإ راللروات.

 . الترصيع-المينا الملرنل -الاللرر)الكريستاإ( -الزجاج- -األوجار الكريمل-المعادت –العلب  : الكلمات المفتاحٌة-
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Abstract: 

The study examines nine new caskets of jewelry and sweets, which have never been studied 

before. They date back to the Alawi Family era in the two centuries ( 13-14 AH / 19-20 AD), 

including six caskets for preserving jewelry, and three other caskets for sweets. Never being 

published or studies before, they are distributed among The Royal Jewelry Museum in 

Alexandria and the Prince Muhammad Ali Museum in Manial. 

The importance of this study is that it explains the industrial and technical methods, raw 

materials and precious stones from which these caskets were made, as well as the decorations 

on them, which were characterized by harmony, richness and consistency between the form 

and content of those valuable works of art. They attest to the artist craftsmanship, especially 

their output and design as he used many artistic and decorative techniques to decorate them. 

The caskets also reflect many artistic styles and influences . 

The study reveals, through the selected caskets, the passion and inclination of the rulers of the 

Alawi family, their emirs and their sons towards splendor, elegance and luxury at all 

occasions and celebrations and their passion for the acquisition of valuable and rare artifacts. 

In addition, the artifacts play a positive and important role in reflecting the economic, social 

and artistic status in the society in which they were manufactured. It is a valid document that 

is difficult to challenge in its importance and validity, which led me to choose this topic - the 

subject of study - and to deal with research, study and analysis because it reveals many facts 

and aspects Economic, artistic, civilizational and social, as well as the events and celebrations 

for which these artifacts were made from the valuable boxes that will be described and 

analyzed, in addition to the industrial and technical methods that deserve the research and 

study, the different artistic styles and the various decorations on them. They are truly artistic 

documents that reflect prosperity and development which took place in the art movement in 

Egypt during the Alawi family era. 

In the light of what have been mentioned and in confirmation of the documentary, cultural 

and artistic role of the arts, the paper will examine nine caskets which vary in use and 

decorations and technical methods. I will examine and analyze each casket separately, in 

terms of its raw material, artistic techniques and decorations. The study concludes with the 

most important results, and a number of paintings and illustrations. 

-Keywords: Caskets, Metal, Precious stones, Glass, Crystal, Colored enamel, Incrustation.    

 المقدمة:

تقدمت األساليب الصناعية رالفنية المستخدمة فةي صةناعة العلةب المعدنيةة المرصةعة ااألوجةار الكريمةة رزخرفتقةا رر تلةك 

ب(ل فلةب تعةد العلةب مجةرد ردرات 19اةـ/14ب( رادايات القرت )19اـ/13المصنرعة مت الزجاج امصر من  رراخر القرت )

فظ ردرات الزينة رر المجرارات رر الولرم رر السجاقر رر النشةرس رر للوفظ فقط لاإ تنرعت استخداماتقا فمنقا ما صنع لو

التاػ ....رؼيراال اإ كانت عمبلً فنياً متكامبلً رتوفاً رلطاقؾ فنية نادرة رنفيسة راةدع الفنةات فةي تصةميمقا رزخرفتقةال رجةد 

يةد مةت االوتفةاالت رالمناسةااتل ركةات اعتاد وكاب األسرة العلرية ررمراساا ر رراب مت راناء األسةرة رزرجةاتقب  جامةة العد

يرزع اقا علب ترضع اقا العمبلت الت كارية رر جطع الولرم التي كانت تقدب للمدعريت رر ادايا عليقا شارات ملكية تقةدم 

 لى علية القرب مت المدعريت المصرييت رر األجانب لركةات يصةنع اعضةقا لوفةظ ردرات الزينةة رالولةي راألشةياء الثمينةة ل 

نجد رنقا ُتعد جزءاً مت مجمرعة ثرية ترجع لق ا العصرل رنجةد مةدم دجةة  -موإ الدراسة –رمعنا النظر في تلك العلب  فإ ا
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الصناعة رالزخرفة ال ت توملل كإ علاة منقال رمما ال شك فيل رت ازداار صناعة العلب خاصة علب المجرارات كات لل 

للمجتمع ررجيل الصناعي رنشاطل التجارت ةن اكل مما كات لل األثر الراضةح عبلجة االوالة االجتصادية رالفنية راالجتماعية 

نتيجةة للتةزثيرات الرافةدة رر مةت خةبلإ رانةاء الجاليةات األجنايةة المقيمةة  (1)اتزثر اعض القطةع مةت العلةب االطةااع األررراةي

افةةدة  لةةى جانةةب امتةةزاج اةة يت رالعاملةةة امصةةر فةةي تلةةك الفتةةرةل رجةةد تنرعةةت طةةرز الصةةناعة رالزخرفةةة اةةيت الموليةةة رالر

الطةةرازيت فةةي طةةراز راوةةد لويةة  انتشةةرت العناصةةر الزخرفيةةة النااتيةةة رالقندسةةية رالكتاايةةة رالويرانيةةة اجانةةب الرسةةرب 

اآلدميةل مما رسقب في رراج صناعة التوؾ الفنية التطايقية امصر  اات عصر األسةرة العلريةةل رتنقسةب دراسةة اة ا الاوة  

  لى جسميت:

  رفردتل للدراسة الرصفية لعلب المجرارات رالولرم.األول: 

  رجاءت دراسة المرضرع على النور التالي:  اختص االدراسة التوليلية الفنية لعلب المجرارات رالولرم.الثانً: 

 الدراسة الرصفية لعلب المجرارات رالولرم رينقسب ادرره  لى عدة رنراع منقا :القسم األول: 

 صفية لعلب المجرارات.الدراسة الر أوالً: 

 الدراسة الرصفية لعلب الولرم. ثانٌاً: 

  الدراسة الوصفٌة لعلب المجوهرات: –أوالً: 

 ( 1) لوحة رقم:

 علاة مجرارات . نوع العلبة:

 دمؽة رجناية. 18ال اب عيار  الخامة التً صنعت منها العلبة:

 متوؾ المجرارات الملكية ااإلسكندرية. مكان الحفظ :

 .23السجل:رقم 

 الصب في القالبل الوزل الضؽط راإلضافة راللواب. أسلوب الصناعة:

 : الترصيع ااألوجار الكريمة ر المينا الملرنة .أسلوب الزخرفة

 الدراسة الوصفٌة للعلبة: 

فيةل ل  ات ؼطاء مستطيإ الشكإ مةت الة ابل اسةتخدب (2)دمؽة رجناية 18علاة مجرارات مستطيلة الشكإ مت ال اب عيار 

افصرص الفيررز األزرس علةى مقةاد مةت الزخةارؾ النااتيةة الموفةررة وفةراً اةارزاًل  (4)لرالترصيع (3)الفنات رسلرب النشر

الم ااة  ات ررراس ررفرع ررريدات تناثس رتخرج مت مزارية تزخ  شكإ تاج مرصع افصرص صؽيرة  (5)رمزينة االمينا

رت الشةكإ كايةر مثاةت فةي ايةت الفةص امنتقةى الدجةة رالمقةارة موةاط شرر مت الماح لريترسط التاج وجر فيررزت ايضا

اإطار مت فصرص األلماح الرايت ريت الدجيقة لريلؾ اداقرة الؽطاء مت الخارج رراعة  طةارات اةارزة متتاليةة خاليةة مةت 

 د نفة ت امنتقةىالزخارؾ نف ت اشكإ متقتل جاءت جراناقا اشكإ متمارجل اينما األمةامي رالخلفةي جةاءا اشةكإ مسةتقيب رجة

جرامقا رفرع ررريدات نااتية (6)الورفية رالمقارةل ريؽلس الؽطاء العلرت على ادت العلاة المستطيإ المزيت ازخارؾ القاتات

نف ت اإتقات اشكإ متكرر وةرإ الاةدت الخةارجي ل ريتصةإ الاةدت رالؽطةاء ازسةلرب اإلضةافة راللوةاب اراسةطة مفصةلة مةت 

 .(7)مسامير ارشاب صؽيرة نف اا الفنات امنتقى الورفية رالمقارة ال اب مثاتة في الادت اراسطة
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 األسلوب الصناعً والفنً المستخدم فً العلبة:

استخدب الفنات الصانع عدة رساليب صناعية في  خراج ا ه التوفة الفنية النفيسة رتنفي اا رمنقا: رسةلرب الصةب فةي تشةكيإ 

إلاةراز وةدرد الزخةارؾ النااتيةة علةى الؽطةاء رالاةدت مةت خةبلإ وةز  الوةز الادت رك لك الؽطاء الخةاص االعلاةةل ررسةلرب

األفةرع راألرراس رالرريةداتل ررسةةلرب الطةرس رالضةؽط رالمبلجةةيط لتثايةت األوجةةار الكريمةة ررضةعقا فةةي ايةرت الفةةص 

راألوجةار  الخاصة اقا مت خبلإ ترصيع التاج ازوجار الفيررز رالمةاح ركة لك مجمرعةة األوجةار المرزعةة علةى الؽطةاء

 التي تمثإ الزارر رالرريدات رالتي تميزت في تنفي اا االمقارة راإلتقات.

 (2) لوحة رقم:

 : علاة مجرارات.نوع العلبة

 دمؽة رجناية رالمينا الملرنة.18ال اب عيار  الخامة التً صنعت منها العلبة:

 : متوؾ المجرارات الملكية ااإلسكندرية.مكان الحفظ 

 . 372رقم السجل:

 في القالبلالرارسيل لالوفر راإلضافة راللواب. الصب أسلوب الصناعة:

 الترصيع االمينا  ات الفصرص كلرزرنيل. أسلوب الزخرفة: 

  الدراسة الوصفٌة للعلبة:

دمؽةة رجنايةةل ممراةة االمينةا الملرنةة اةاأللرات الانةي رالنايتةي رالة اايل  ات ؼطةاء  18علاة مجرارات مت الة اب عيةار 

الشكإ ممره االمينا الملرنة ااأللرات الاني رالنايتي رال اايل يترسط منتصةؾ الؽطةاء  كليةإ مةت الزخةارؾ النااتيةة مستطيإ 

دجيقة التصةميب رالتنفية  رضةعت الفصةرص  (8)جرامل رفرع رررراس رزارر مت المينا  ات الفصرص الايضارية الكلرزرنيل

داخإ ايرت الفص اشكإ دجيس نف  ازسلرب الوفر رالضؽط امقارة فاققة ل رالؽطاء مت الخارج مودد اإطةار مرصةع االمينةا 

الملرنة  ات الفصرص الكلرزرنيل تزخ  شكإ رريدات متعددة الاتبلت مترااطة ورإ  طار الؽطاء رمتراصة ازسةلرب دجيةس 

يؽلس الؽطاء على ادت العلاة اراسطة  طار  ااي خاإ مت الزخارؾل رالاةدت ممةره االمينةا الملرنةة اةاأللرات الانةي التنفي  لر

تناسةةس اةديع يناثةةس منقةةا زاةةرر ررريةةدات فةةي رالنايتةي رالةة ااي عليةةل زخةةارؾ نااتيةة دجيقةةة جرامقةةا رفةةرع رررراس متداخلةة 

ع مثيبلتقا التي جاءت علةى الؽطةاءل ريفصةإ اةيت جرانةب الاةدت صؽيرة مرصعة االمينا  ات فصرص كلرزرنيل متطااقة م

األراعة  طار دجيس مرصع االمينا الملرنة  ر فصرص كلرزرنيةل ُشةكلت علةى ايقةة زخةارؾ نااتيةة متداخلةة رمتشةااكة مةت 

 رفرع ررريقات رزارر في تنةاؼب زخرفةي اةديعل ر طةار ةخةر مة اب خةاإ مةت الزخةارؾل يلةؾ اةداقر الؽطةاء رالاةدت مةت

اراسطة مسامير ارشاب صؽيرة ااإلطار العلةرت لاةدت العلةب  رعلىل ريتصإ الؽطاء االادت اراسطة مفصلة مت ال اب مثاتة

 .9تب عملقا ادجة ازسلرب اإلضافة راللواب)

 :األسلوب الصناعً والفنً المستخدم فً العلبة

اللوةاب  -ااإلضافة  لى رسةلرب رطريقةة الرارسةيل استخدب الفنات في تلك العلاة رسلرب الصب لتشكيإ الادت رك لك الؽطاءل 

رجد استخدمت ا ه الطريقة في لواب األجزاء ال ااية المضافة إلطار الؽطاء رالجزء العلرت  - (10)ااستخداب المنفاخ الاررت

رالجاناي اادت العلاةل ااإلضافة  لى استخداب الزخرفة االترصيع االمينا  ات الفصرص لتنفي  الزخارؾ الراردة على العلاةة 

 المعدنية اكإ مقارة ردجة.
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 (3) لوحة رقم:

 مجرارات. علاةنوع العلبة: 

 الزجاج. دمؽة رجناية ر 18ال اب عيار  الخامة التً صنعت منها العلبة:

 متوؾ جصر عااديت الطااس الثاني . مكان الحفظ:

 .3295: رقم السجل

 الصب في القالب لاإلضافة راللواب ل الوفر الاارز ل الارشمة.أسلوب الصناعة: 

 : التاطيت االقطيفة رالوفر الاارز.أسلوب الزخرفة

 : تنشر ررإ مرة.النشر

 الدراسة الوصفٌة للعلبة: 

دمؽة رجناية تتكرت مت رفيت األرإ العلرت  18علاة مجرارات مستطيلة الشكإ مت الزجاج  ات  طارات مت ال اب عيار 

رك لك نف  ظقر العلاة ااألسلرب الفني نفسل ل ريويط ااألرفؾ  (11)رالسفلي منقا ماطت االقطيفة الومراء ازسلرب الكااترنيل

مت الخارج  طار مت ال اب وفر عليل ازسلرب اارز زخرفة واات اللسلس المتماسة ل اينما ُصمب الجةزء العلةرت مةت العلاةة 

ا لفةاقؾ نااتيةة جرامقة (12)ازسلرب الصب راإلضافة اشكإ متقت ل رتتجلى ال زخةارؾ نااتيةة اةارزة نفة ت ازسةلرب الاةاررك

رركاليإ ررريدات دجيقة ررؼصات الزيترت جاءت جميعقا متناسقة رمتناؼمة تب صنعقا امقارة ر تقاتل رجةاء تصةميب الةرؾ 

زجةاجي راةيض  الثاني للعلاة مستطيإ الشكإ اطنت جاعدتل رظقره االقطيفة الومراء الكااترنيلل ريؽلس على  لك الرؾ ااب

نف  عليل زخارؾ متمارجة ل ريؽلس الادت الررسي للعلال مفصلة  ات جفةإ ضةاؼط )رجةإ سميك شفاؾ  ر  طار مت ال اب 

ؼراب( مزيت ازخارؾ نااتية جرامقا مرارح نخيلية مت ال اب يخرج منل عمرد ولزرني الشكإ زيت ازخرفة واات اللسلةس 

ليل زخارؾ زجزاجية متمارجة مزينة المتماسة إلوكاب ؼلس العلاة رفتوقال ريودد جرانب العلاة األراعة  طار مت ال اب ع

اواات اللسلس المتماسة نف ت اشكإ متقت رمقارة فاققة. رترتكز العلاة على رراعة ررجإ مت ال اب نف ت ازسةلرب اإلضةافة 

 راللواب  ات زخارؾ نااتية موررة عت الطايعة نف ت اورفية تامة. 

 األسلوب الصناعً والفنً المستخدم فً العلبة:

ات في صناعة تلك العلاة النفيسة رزخرفتقا عدة رساليب صناعية رفنية ل فقد استخدب رسلرب الصةب فةي تشةكيإ استخدب الفن

الادت الزجاجي رالقيكإ المعدني للعلاة المنف  ازسلرب الااررك لرتنفية  الزخةارؾ المتمارجةة الاةارزة رزخارفقةا لراسةتخدب 

 لس العلاة رفتوقا لفضبلً عت الوفر الاارز .رسلرب اإلضافة راللواب رالارشمة لتثايت المفصلة لؽ

 (4)لوحة رقم: 

 علاة مجرارات .نوع العلبة: 

 دمؽة رجناية رالمينا الملرنة. 18عيار  ال اب الخامة التً صنعت منها العلبة:

 الطااس الثاني اقصر عااديت.مكان الحفظ: 

 . 26/3: رقم السجل

 : الصب لاإلضافة راللواب رالوفر. أسلوب الصناعة

 المينا الملرنة لالت ايب رالتاطيت االقطيفة.أسلوب الزخرفة: 

 تنشر ررإ مرة.النشر: 
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 الدراسة الوصفٌة للعلبة:

علاة مجرارات مستطيلة  ات جرانب مضلعة الشكإ مت ال اب الممره االمينا الملرنة االلرت األزرس السمارتل  ات ؼطاء 

االمينا الملرنة ل يترسط الؽطاء مت رعلى   طار م اب عةريض اداخلةل زخةارؾ منفة ة االمينةا الملرنةة لمنةاظر مضلع ممره 

رطايعيةةة تمثةةإ منةةاظر ررمانسةةية اةةيت رجةةإ رامةةررة لمنفةة ة داخةةإ جامةةة مسةةتطيلة الشةةكإ لريوةةداا مةةت الجةةانايت  تصةةريرية

منةاظر تصةريرية منفة ة االمينةا الملرنةة اقةا صةررة تمثةإ  جامتات داقرتات اراجع راودة اكإ جانب لاداخإ كةإ راوةدة منقمةا

مبلك الطفإ )كيرايد(  لل الوب عند الررمات لريودد الؽطاء مةت الخةارج  طةارات األرإ مة اب خةاإ مةت الزخةارؾ لاينمةا 

مفصةلة الؽطةاء اجسةب العلاةة اراسةطة  الثاني ال زخرفة تمثإ واات اللسلس المتماسة نف ت في تناسس زخرفي اةديعل ريتصةإ

لريتوكب في ؼلققا جفإ ضاؼط رنيس  ر مفصبلت  ااية مثاتة امسامير ارشاب صؽيرة نف ت ازسلرب اللواب راإلضافة دجيقةة 

التنفي ل اينما يزيت الجرانةب الخارجيةة للعلاةة زخةارؾ نااتيةة جرامقةا رفةرع نااتيةة ررريةدات رزاةرر متعةددة الاةتبلت منفة ة 

رترتكةز العلاةة علةى رراعةة ررجةإ صةؽيرة ، اء عالي الجردة االلرنيت األاةيض رالسةمارت االمينا الطراايشي الناعمة  ات نق

م ااة االمينا الم ااة ل اينما ياطت فارغ العلاةة مةت الةداخإ االقطيفةة  ات اللةرت الةرردت )الةررز( ازسةلرب الكااترنيةلل رجةد 

 نف اا الفنات ادجة رمقارة عالية.

  :ً العلبةاألسلوب الصناعً والفنً المستخدم ف

استخدب الفنةات الصةانع عةدة رسةاليب صةناعية فنيةة منقةا: رسةلرب الصةب لتشةكيإ الاةدت لركة لك الؽطةاءل رالزخرفةة االمينةا 

الملرنة للمناظر التصريرية لتنفي  الزخارؾ الةراردة علةى العلاةة المعدنيةة امقةارة ردجةةل ر سةتخدب مسةامير الارشةاب لتثايةت 

 راللواب الدجيس لفضبلً عت رسلرب الوفر الاارز. المفصلة ر لك ازسلرب اإلضافة

 (5: )لوحة رقم

 علاة مجرارات.نوع العلبة: 

 رالمينا الملرنة. 18: ال اب عيارالخامة التً صنعت منها العلبة

 : متوؾ المجرارات الملكية ااإلسكندرية.مكان الحفظ

 . 395: رقم السجل

 رالقطع .الصب لاإلضافة لاللواب لالطرس إسلوب الصناعة:

 المينا الملرنة ل الترصيع ااألوجار الكريمة.إسلوب الزخرفة: 

 الدراسة الوصفٌة للعلبة: 

دمؽةةة رجنايةةةل  ات ؼطةةاء مسةةتدير الشةةكإ ممةةره االمينةةا الملرنةةة  18علاةةة مجةةرارات ايضةةارية الشةةكإ مةةت الةة اب عيةةار  

( رجةد نفة ا اوةررؾ رفرنجيةة متداخلةة زينةت A.Mلورفي ) (14)الخاص ااألمير مومد علي ترفيس(13)ريترسطل المرنرجراب

االمينةا الم ااةةة علةةى ررضةةية مةةت المينةةا الملرنةةة لؽطةةاء العلاةةةل ريعلةةر المرنةةرجراب الشخصةةي لؤلميةةر التةةاج الملكةةي المفةةرغ 

المرصع اقطع ماح شرر امقارة فاققة ر لك داخإ اإلطار الداخلي للؽطاءل ريلؾ اداقر الؽطاء مت الخةارج  طةار عةريض 

 اب زيت ازخارؾ نااتية ألرراس متداخلة رمتشااكة في تنةاؼب زخرفةي ملرنةة االمينةا الخضةراء رالومةراء رالايضةاء مت ال

يتصةإ الؽطةاء اجسةب العلاةة اراسةطة  رمرصعة اقطع مت الماح الشرر داخإ ايةرت الفةص ازسةلرب اإلضةافة رالضةؽطل ر

)رجةإ ؼةراب( مثاةت علةى الاةدت ازسةلرب اإلضةافة  مفصبلت  ااية تتوكب في عملية الفتح رالؽلس مةت خةبلإ جفةإ ضةاؼط

 راللوةةةةاب دجيقةةةةة التنفيةةةة  . راةةةةدت العلاةةةةة ايضةةةةارت الشةةةةكإ عةةةةامر رزاخةةةةر ازخةةةةارؾ نااتيةةةةة نفةةةة ت اطريقةةةةة الاةةةةاررك

رصع اعضقا اقطع مت الماح الفلمنك الصؽير جداًل جرامقا رفرع ررزاار ررريدات متشااكة رمتداخلة تلةؾ (15)رالرركركر
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 اا الفنات ادجة رجردة عالية في تناؼب رتناسس زخرفي اديع ل ريزيت جميع الفراصةإ االاةدت رالؽطةاء شةريط اداقر العلاة نف

 .(16)رفيع مت ال اب للفصإ ايت رجزاققا المتماثلة رإلظقار جماإ العلاة

  األسلوب الصناعً والفنً المستخدم فً العلبة:

تلةك العلاةة النةادرة رتنفية اا لمنقةا: رسةلرب الصةب لتشةكيإ العلاةةل استخدب الفنات عدة رساليب صناعية فنيةة دجيقةة إلخةراج 

ررسلرب النشر لرطريقة المبلجيط رالضؽط رالطرس لتثايت فصرص األلماح اايرت الفصرص على الادت رالؽطاء رالتةاج 

الترصةةيع ااألوجةةار االعلاةةة رالتةةي نفةة اا الفنةةات امنتقةةى المقةةارة رالورفيةةة ل ضةةافة  لةةى رسةةلرب الزخرفةةة االمينةةا الملرنةةة ر

 الكريمة لتنفي  الزخارؾ النااتية رالقندسية الراردة على علاة المجرارات. 

 ( 6) لوحة رقم:

 : علاة مجرارات.نوع العلبة

 رالزجاج . 18ال اب عيار  الخامة التً صنعت منها العلبة:

 : متوؾ جصر عااديت الطااس الثاني.مكان الحفظ

 . 311/1:رقم السجل

 الصب في القالب لالقطع راإلضافة راللواب.أسلوب الصناعة: 

 التاطيت رالوفر الاارز. إسلوب الزخرفة:

 تنشر ررإ مرة. النشر:

 الدراسة الوصفٌة للعلبة: 

دمؽةة رجنايةة  ات ؼطةاء زجةاجي مسةتدير  18علاة مجرارات مستديرة الشكإ مت الزجاج  ات  طارات مت ال اب عيةار 

ؽطاء مةت الخةارج  نسةياإ مةت الة اب نفة  اطريقةة اإلضةافة راللوةاب يةزيت ادنةل زخةارؾ نااتيةة موةررة الشكإ يلؾ اداقر ال

ألرراس نااتية متراصة في تناسس زخرفي اديع نف ت اشكإ اارز لريتصإ الؽطاء اجسب العلاة اراسطة مفصةلة مةت الة اب 

ة نف ت ازسلرب اإلضافة راللواب اشكإ جيدل ريؽلةس مثاتة في الادت اراسطة مسامير ارشاب صؽيرة نف اا الفنات امقارة عالي

الؽطاء على الادت اراسطة  طار ) نسةياإ(  ااةي خةاإ مةت الزخرفةةل رجةد جةاء الاةدت الزجةاجي للعلاةة علةى شةكإ مسةتدير 

يتكرت مت ست دراقر متجةاررة لريةزيت جةاع العلاةة االقطيفةة الصةفراء ازسةلرب الكااترنيةلل ريفصةإ اةيت رجةزاء الاةدت سةتة 

طارات مستديرة مت ال اب نف ت ازسلرب الصب راإلضافة راللواب  ات زخارؾ نااتية موررة تودد اإلطارات الخارجيةة  

للادت الخارجي لعلاة المجرارات لرجد جاء تصميب العلاة ادجة رورفية رجردة عالية سراء ايت الخامات التةي صةنعت منقةا 

لفنية التي نف ت اقا الزخارؾ على الادت الخارجي رر الداخلي ل رترتكز كال اب رالزجاج السميك لرر األساليب الصناعية ا

 العلاة على ثبلثة جراقب م ااة جاءت على  شكإ وافر ويراني نف  ازسلرب الصب راإلضافة راللواب لنف اا الفنات اإتقات.

  األسلوب الصناعً والفنً المستخدم فً العلبة:

الادت الخارجي لعلاة المجرارات رتشكيلل لفضةبلً عةت اسةتخداب طريقةة اإلضةافة استخدب الفنات رسلرب الصب في تكريت   

راللواب رالوفر الاارز لتنفي  الزخارؾ النااتية الموررة الراردة على ادت العلاة راألرجإ رالتي نف اا الفنات امنتقى المقارة 

 مت رعلى لفضبلً عت رسلرب التاطيت االقطيفة . رالدجة ااإلضافة  لى استخداب مسامير الارشاب لراط المفصلة اادت العلاة
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 الدراسة الوصفٌة لعلب الحلوى:  –ثانٌاً:

 (7)لوحة رقم: 

 : علاة ولرم.نوع العلبة

 رالزجاج.  18ال اب عيار  : ال ابالخامة التً صنعت منها العلبة

 متوؾ جصر عااديت الطااس الثاني . مكان الحفظ:

  237/1رقم السجل:

 الصب في القالب راإلضافة راللواب. الصناعة:أسلوب  

 المينا الملرنة لالت ايب رالوفر.أسلوب الزخرفة: 

 : تنشر ررإ مرة.النشر

  الدراسة الوصفٌة للعلبة:

دمؽةة رجنايةة  ات ؼطةاء زجةاجي ايضةارت  18علاة ولرم ايضةارية الشةكإ مةت الزجةاج  ات  طةارات مةت الة اب عيةار 

النااتيةةة الملرنةةة االمينةةا الملرنةةة اةةاللرنيت األزرس السةةمارت راألاةةيض لجرامقةةا ررراس ررفةةرع يترسةةطل  كليةةإ مةةت الزخةةارؾ 

ررريدات صؽيرة متعةددة الاةتبلت لريلةؾ اةداقر الؽطةاء مةت الخةارج  طةارات مةت الة اب يترسةطقما زخرفةة واةات اللسلةس 

ثاتة اراسطة مسامير ارشاب صؽيرة نف ت المتماسة ورإ داقر الؽطاء ال ت يتصإ اجسب العلاة اراسطة مفصلة مت ال اب م

ازسلرب اإلضافة راللواب الدجيسل ريةتوكب فةي ؼلققةا جفةإ ضةاؼط رنيةس  ر زخةارؾ نااتيةة اةارزة صةمب اشةكإ دجيةس لراةر 

 ااي مثات ااإلطار العلرت لادت العلاة الزجاجي الة ت يةزيت جراناةل زخةارؾ نااتيةة دجيقةة منفة ة االمينةا  عاارة عت مفصإ

ات اللرت األزرس راألايض رال ااي لجرامقا رفرع رررراس ررريدات متناسقة لرتلتؾ تلك الزخارؾ اشكإ متكرر الملرنة  

اداقر العلاة الايضارت لريفصإ ايت فراصإ العلاة مت الخارج زخارؾ ويرانية جاءت اشكإ مجسب راةارز نفة ت ازسةلرب 

لقجرب رناشرا جناويل لجاء اشكإ مورر عةت الطايعةة اينمةا اإلضافة على شكإ ويراني يشال التنيت فاتوا فمل في رضعية ا

يمثإ الجسب رالقدب جاعدة رر وامإ ادت العلاة لرجد زينا اجداقإ نااتية راندسية دجيقة نف ت ازسةلرب اإلضةافة راللوةاب اشةكإ 

  مجسب راارز نف اا الفنات امقارة فاققة.

 األسلوب الصناعً والفنً المستخدم فً العلبة:

لفنةةات عةةدة رسةةاليب صةةناعية فنيةةة إلخةةراج اةة ه التوفةةة الفنيةةة النفيسةةة لرمنقةةا: رسةةلرب الصةةب راإلضةةافة راللوةةاب اسةةتخدب ا

رالزخرفة االمينا الملرنة متعددة األلرات لتنفي  الزخارؾ النااتية رالقندسية الراردة علةى علاةة الولةرم لفضةبلً عةت رسةلرب 

 الوفر الاارز رالمجسب .

 ( 8) لوحة رقم:

 علاة ولرم.نوع العلبة: 

 رالاللرر الصخرت )الكريستاإ(. 18ال اب عيار  الخامة التً صنعت منها العلبة:

 : متوؾ جصر عااديت الطااس الثاني.مكان الحفظ

 . 344/1رقم السجل:

 الصب في القالب رالوفر المواب الاارز. إسلوب الصناعة:

 االمبلجيط.رالزخرفة  : الزخرفة االقالبإسلوب الزخرفة

 : تنشر ررإ مرة.النشر
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 الدراسة الوصفٌة للعلبة: 

دمؽةة رجنايةة  ات  18 ات  طةارات مةت الة اب عيةار  (17)علاة ولرم مستطيلة الشكإ مت الاللرر الصخرت )الكريسةتاإ( 

ؼطاء مستطيإ نف  اطريقة الصب في القالب ل ر زخارؾ اارزة نف ت ازسلرب المبلجيط لريلؾ ادت الؽطاء مت رسفإ  طار 

مت ال اب يؽلس علةى اةدت العلاةة اراسةطة مفصةبلت مةت الة اب مثاتةة علةى الاةدت اراسةطة مسةامير ارشةاب دجيقةة التنفية  ل 

توكب في ؼلققا رفتوقا مفتاح جفإ العلاة ال ااي منف اً ازسلرب اإلضةافة راللوةاب رالارشةمة. ريلةؾ اةداقر الاةدت مةت رسةفإ ري

 طار مت ال اب يرتكز على جاعدة مت رراعة ررجإ جراقب اارزة عت الادت تمثإ ورافر ويرانية نفة ت ازسةلرب الصةب  ات 

 زخارؾ نااتية موررة.

 ً المستخدم فً العلبة:األسلوب الصناعً والفن

اسةةتخدب الفنةةات رسةةلرب الصةةب رالزخرفةةة االقالةةب لتنفيةة  الزخةةارؾ الاةةارزة لفضةةبلً عةةت رسةةلرب اإلضةةافة راللوةةاب لتنفيةة   

 المفصبلت رالقفإ الخاص اعلاة الولرم .

 (9) لوحة رقم:

 : علاة ولرم.نوع العلبة

 رالمينا الملرنة متعددة األلرات . 18ال اب عيار  الخامة التً صنعت منها العلبة:

 : متوؾ جصر عااديت الطااس الثاني .مكان الحفظ

 . 2/ 89رقم السجل:

 الصب لالوفر لالوز راإلضافة راللواب. :أسلوب الصناعة

 : المينا الملرنة  ات المناظر التصريرية رالوفر الاارز. أسلوب الزخرفة

 : تنشر ررإ مرة.النشر

 الدراسة الوصفٌة للعلبة: 

دمؽةةة رجنايةةةل ممراةةة االمينةةا الملرنةةة  ات األلةةرات األزرس لاألاةةيض  18علاةةة ولةةرم مسةةتديرة الشةةكإ مةةت الةة اب عيةةار 

لاألخضةةر لاألومةةر ل ات ؼطةةاء مسةةتدير مةةزيت اإطةةارات مةةت الةة ابل يترسةةط مركةةز الؽطةةاء منظةةر تصةةريرت نفةة  االمينةةا 

اة رةدمية لمنظر ررمانسي خاص ارجإ رامررة نف ت داخإ جامة داقرية لريوةيط المنظةر الملرنة جرامل مناظر طايعية خبل

التصريرت الررمانسي   طارات مت ال اب يترسطقما  طار ةخر  ااي اداخلل زخرفة نااتية جرامقا ؼصت الزيترتل ريةزيت 

س المتماسة لريتصإ الؽطاء اجسب العلاةة اإلطار مت الخارج ثبلثة رطر  ااية ) نسياإ( منف  اداخلل زخرفة تمثإ واات اللسل

اراسطة مفصلة مةت الة ابل ريةتوكب فةي ؼلققةا جفةإ ضةاؼط رنيةس ااةدت العلاةة مثاةت اراسةطة مسةامير ارشةاب صةؽيرة نفة  

ازسلرب اإلضافة راللوةاب ل راةدت العلاةة مسةتدير الشةكإ زيةت اثمةاني جامةات داقريةة مةت الة اب متصةلة ااعضةقا ازخرفةة 

رب الااررك على ررضية مت المينا الزرجاء الملرنةل زينت االتتااع امنظةر تصةريرت ةدميةة االمينةا الملرنةة اارزة منف ة ازسل

ااأللرات الايضاء لالصفراء لالزرجاء لتمثإ الطفإ المبلك )كيرايد(  لل الوب في الفت الررماني نف ت داخةإ جامةات داقريةة 

ا زيت األرسط زيت ازخرفة نااتية ألؼصات الزيتةرت الم ااةة لريةزيت مت ال اب جاء األرإ رالثاني خاإ مت الزخرفة لاينم

اإلطار اآلخر ارجل ةدمي في رضعية جاناية )اررفيإ( نف  االوفر الاةارز داخةإ جامةة يويطقةا  طةار زخرفةي مة اب علةى 

العلرت ازخارؾ مت ررضية مت المينا الملرنة  ات اللرت الزيتيل ريلؾ اداقر ادت العلاة مت رعلى  طارات مت ال اب زيت 

ررراس نااتيةةة جرامقةةا جةةداقإ ررفةةرع نااتيةةة لاينمةةا اآلخةةر زيةةت ازخةةارؾ اندسةةية جرامقةةا واةةات اللسلةةس المتماسةةة لريترسةةط 
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اإلطارات زخرفة نااتية م ااة جرامقا سعؾ النخيإ على ررضية مت المينا الزرجاء الملرنة لرجد رفةس الفنةات فةي تنفية  كافةة 

 ندسية راآلدمية رالمناظر التصريرية لوي  جاءت كافة الزخارؾ متناسقة رمتناؼمة. الزخارؾ النااتية رالق

 األسلوب الصناعً والفنً المستخدم فً العلبة:

استخدب الفنات العديد مت األساليب الصناعية الفنية إلخراج اة ه العلاةة النفيسةة رتشةكيلقا رزخرفتقةا رمنقةا: رسةلرب الصةب 

في تكريت الشكإ العاب للعلاةل ررسلرب الوفر رالوز إلاراز التفاصيإ الخاصة االعلاةل  ضافة  لى استخداب الزخرفةة االمينةا 

 لفنات امنتقى المقارة رالدجة ل ااإلضافة  لى رسلرب اإلضافة راللواب . الملرنة رالتصريرية التي نف اا ا

 القسم الثانً: الدراسة التحلٌلٌة الفنٌة لعلب المجوهرات والحلوى : 

رجةد تنرعقةا مةت وية : المةادة الخةاب ررسةاليب  -موةإ الدراسةة-مت خةبلإ الدراسةة الرصةفية لعلةب المجةرارات رالولةرم 

تنرعت خاماتقا ما ايت المعادت النفيسة راألوجار الكريمة رالمينا الملرنة رالزجاجل رجد اسةتخدب الصناعة رالزخرفةل وي  

الفنات العديد مت األساليب الصناعية رالفنية رالعناصر الزخرفية المختلفة لتزييت العلب الراردة االدراسةل رفيما يلةي سةرؾ 

 :تلقي الدراسة الضرء عليقا

  .اليب الصناعية رالفنية المستخدمة في صناعة علب المجرارات رالولرم المعدنيةالمراد الخاب راألسأوالً: 

 .األساليب الصناعية رطرس  ودا  الزخرفة على علب المجرارات رالولرم الزجاجيةثانٌاً: 

 العناصر الزخرفية الراردة على علب المجرارات رالولرم .ثالثاً: 

والفنٌووة المسووتخدمة فووً صووناعة علووب المجوووهرات والحلوووى أوالً: المووواد الخووام واألسووالٌب الصووناعٌة 

 المعدنٌة:

 المواد الخام:-1

ب( 20اـ/14ب( روتى منتصؾ القرت )19اـ/13اداية مت وكب مومد علي ااشا في القرت ) (18)شقدت صناعة المعادت

 لالعديد مت التؽيرات التي ظقرت في تعدد رشكاإ التوؾ المعدنية رالتنرع في خاماتقا ررسالياقا الصناعية المنف ة عليقا

   ضافة  لى التنرع في الطرز الزخرفية ما ايت الشرجية راألررراية الوديثة.

 :(19)الذهـــب-أ

التي اسةتخدمت فةي صةناعة العديةد مةت علةب المجةرارات رالولةرم االدراسةة .ريعةد منة  (20)يعد ال اب مت المعادت الثمينة

ل ريعد ال اب مت ركثر المعادت كثافةة (21)القدب ملك المعادت رجد كانت ندرتل رخراصل الطايعية اي التي ركساتل ا ه الصفة

ريمكةت شةؽلل  لةةى جطاعةات رجيقةة جةداً. رجةد اسةةتعمإ  (23)رالطةرس( 22)اقااليةةة عاليةة للسةوب رلةل لةرت رصةفر المةع ريتمتةع

الصناع رالصياغ الة اب فةي صةناعة التوةؾ التطايقيةة فةي عصةر األسةرة العلريةة اشةكإ كايةر فةي طةبلء التوةؾ المعدنيةة 

اة ا المعةدت النفةيح فةي صةناعة  المصنرعة رك لك في طبلء التوةؾ المعدنيةة المطليةة امةاء الة اب )التة ايب( لرجةد تجلةى

 (.9ل8ل7ل6ل5ل4ل3ل2ل1العديد مت علب المجرارات رالولرم االدراسة رظقر  لك االلروات ) 

 :(  24)الماس -ب

عرؾ اسةيد األوجةار الكريمةةل ريعةد رصةلاقا علةى اإلطةبلسل راةر الوجةر الكةريب الرويةد الة ت يتكةرت مةت عنصةر راوةد  

.  (25)األزمنةةة الاعيةةدةلعت طريةةس تالةةرر الكراةةرت المخةةتلط االماجمةةا التةةي جةة فتقا الاةةراكيت)الكراةةرت(. رجةةد تةةب تكرينةةل فةةي 

ركسةره ( 26)رالماح ركثر المراد المعررفة صبلاةل  ر طايعة شفافةل رمت خراصةل رنةل نةاعب الملمةح ريمتةاز ااريقةل الشةديد

ألاةيض لراألسةمر لراألخضةر لراألومةر للضرء عنةد اختراجةل لةل رشةدة تشةتيتل للضةرء لرلةل عةدة رلةرات مثةإ األصةفر لرا
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ل رالمةةاح نرعةةات: الزيتةةي رالاللةةررتل فةةالزيتي اةةر األجةةردل (27)لراألاةةيض الماقةةإ  لةةى الزرجةةة لراألصةةفر الزعفرانةةي

 .( 28)رالاللررت رايض اللرت شديد الاياض مثإ المقال ريتميز الماح ازت جميع زراياه جاقمة وتى   ا تب كسره فبل ينكسر

اعلاةة مجةرارات مةت الة اب مرصةعة افصةرص  –موإ الدراسة  –الترصيع االماح االعلب الراردة االاو  رجد استخدب  

(ل رعلاة مجةرارات 2(ل رعلاة مجرارات مت ال اب مرصعة اقطع الماح ميليل رالرايت رايت )لروة1مت الماح )لروة 

المرنرجراب الشخصةي اةاألمير مومةد علةي ترفيةس  مت ال اب مرصعة االماح رمزينة االمينا الملرنة المتعددة األلرات عليقا

 ( .5)لروة 

 :( 29)الفٌروز -جـ 

نرع مت رنراع األوجار الكريمة ؼير منتظب الشكإ يعثر عليةل فةي عةررس األوجةار علةى شةكإ وصةيات مسةتديرةل ر  ا    

. يوتةرت فةي تركياتةل علةى (30)تالرر الفيررز فتكرت الرراتل مت فصيلة الميةرإ الثبلثيةةل رمةا درجةة صةبلاتل فقةي السادسةة

النواح راأللرمنيرب رالوديدل ريمتاز الرنل األزرس ال ت يكتسال مت راخرة النواح المتصاعدةل رروياناً يكةرت لرنةل رخضةر 

مكتسب مت معدت الوديدل ريعد وجر الفيررز راودا مت ررجى األوجار الكريمة لريمتاز ارزنل الخفيةؾ لكنةل سةقإ الخةد  

  مساماتل. رالكسر اساب كثرة

 –رجد عرؾ الفيررز االعديد مت المسميات فعرؾ عند المصةرت القةديب ااسةب المافكةاتل رعةرؾ اةالفيررزجل رالايةررزة   

رتعني وجر النصرل روجر الظفرل روجر العةيتل الوجةر التركةيل رالتركةراز رالكاليةلل روجةر الجةاه رر  –تسمية فارسية 

 .( 31)التفاسإل رؼيراا مت المسميات المختلفة

ينقسةةب الفيةةررز  لةةى عةةدة رنةةراع اةةي: الفيةةررز المصةةرت: رلرنةةل رزرس جميةةإ رمةةت رجةةرد األنةةراع رينسةةجب مةةع الةة اب      

رالفضة جمالياًل رالفيررز المكسيكي: رلرنل رخضر مختلط ازرجة لرالفيررز األمريكي : رلرنل رخضر ؼامس. رجةد اسةتخدب 

اعلاةة مجةرارات مةت الة اب مرصةعة افصةرص مةت المةاح  –وإ الدراسة م –الترصيع االفيررز االعلب الراردة االاو  

 ( .1رالفيررز )لروة

 فً صناعة علب المجوهرات والحلوى المعدنٌة:  األسالٌب الصناعٌة والفنٌة-2

  أسلوب الصب فً القالب: -أ

ال اب رالفضةل رالقالب يتكرت يستخدب ا ا األسلرب االنساة للمعادت التي تتميز اسقرلة صقراا رتشكيلقا في جالب كمعدت 

مت جزقيت وسب الشكإ المراد تشكيلل رينق  مت الةداخإ ازخةارؾ موفةررة اةالوفر الؽةاقر السةتخراج زخةارؾ اةارزة رر 

منقرشة االوفر الاارز الستخراج زخارؾ ؼاقرة رعادة ما يزرد القالب مت رعلى اثقب مستدير ناف  اقنةاة  لةى داخةإ القالةب 

ر فةةي داخةةإ القالةةب ثةةب يتةةرك لياةةرد ليزخةة  السةةطح المبلمةةح للقالةةب شةةكإ الزخةةارؾ الموفةةررة لصةةب المعةةدت المصةةقر

 لرجد استخدب ا ا األسلرب الصناعي اكافة علب المجرارات رالولرم الراردة االدراسة .(32)عليل

 :اسلوب النشر -ب

الفةةصل رتةةتب اراسةةطة عمةةإ  اسةةتخدب اةة ا األسةةلرب الصةةناعي الفنةةي فةةي تشةةكيإ رمةةاكت الفصةةرص التةةي يطلةةس عليقةةا ايةةت 

مراسير ضيقل مت الابلتيت تساك على النار ثب ترضع فرس ماكينات الخرط فتقطع ا ه المراسير  لةى رجةزاء صةؽيرة يطلةس 

عليقا في لؽة الجراارجية اسب )سنارة( راي عادة ما تكرت ايةت الفةص لوية  يرضةع اقةا الفةص ريثاةت اراسةطة الضةؽط 

راسةتخدب اة ا األسةلرب الصةناعي الفنةي فةي تثايةت األوجةار (33)ؾ وتةى يةتب تثايةت الفةصااألصااع فرجةل رر الطةرس الخفية

 (.5ل1الكريمةل رتجلى ا ا األسلرب في تنفي  علاتي المجرارات االلروتيت)
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 :(35)والحفر( 34)طرٌقة الحز -جـ

رلكةت اإسةتخداب ردرات رجةإ  استخدب الصانع الفنات ا ا األسلرب إلاراز التفاصيإ الخاصة االتوفة راي تشةال طريقةة الوفةر

لرظقةرت  (36)ودة مت األدرات المستخدمة فةي الوفةر لر لةك إلظقةار التفاصةيإ الدجيقةة للزخةارؾ ر اةراز وةدرد الزخرفةة

 (.9ل1في  اراز الزخارؾ النااتية رالقندسية االلروتيت ) -موإ الدراسة-على العلب 

 :( 37)إسلوب التفرٌغ أو التخرٌم-د

( وية  يةتب 6لتخريب رر التفريةػ علةى علاةة مجةرارات مةت الة اب ماطنةة االقطيفةة الكااترنيةل )لروةةنف  رسلرب الزخرفة اةا

توديد الزخارؾ ررالً على سطح التوفةل ثب يةتب جطةع مةا ورلقةا اذلةة  ات وافةة وةادة جاطعةة تسةمى رجنةة عةت طريةس الةدس 

تخدمت ا ه الطريقة اكثةرة فةي زخرفةة ردرات عليقا امطرجة مستقيمة الررح ركانت الثقرب تتخلإ التصميب الزخرفيل راس

 الزينة. 

 :(38)الزخرفة باستخدام مادة المٌنا -هـ

( رالزرجةةاء 1تعةددت رلةرات المينةا المسةتعملة اعلةب المجةرارات رالولةرم موةإ الدراسةة: كالمينةا الانيةة رر الومةراء )لروةة

(ل رالثااةت رت لكةإ 5(ل رالمينا الم ااة )لروة 4)لروة( رالمينا  ات اللرت األزرس السمارت 5رالخضراء رالومراء )لروة

رجةد اسةتخدب الصةانع عةدة طةرس   .(39)لرت مت األلرات السااقة مكرناتل الكيمياقية التي توضر انسةب معينةة للوصةرإ عليةل

العملية اصةب المينةا رتتب ا ه ل لرالمينا  ات الفصرص )كلرزرنيل(( 40)ررساليب فنية للزخرفة االمينا رمنقا : التمريل االمينا

راي عاارة عت مزيج مكرت مت مادة زجاجية مع ركاسيد في وراجز معدنية رجيقة تلتصس على المعدت في مكات الزخرفةل 

رظقر ا ا األسلرب على  ودم علب الولرم  االدراسة ( 41)رفي ا ه الوالة تادر األراني ركزنقا مرصعة ااألوجار الكريمة

 (. 2)لروة 

م للزخرفةةة االمينةةا يطلةةس عليقةةا المينةةا التصةةريرية لويةة  يةةتب نسةة  العديةةد مةةت األشةةكاإ رر الصةةرر رر رثمةةة طريقةةة رخةةر

التصميمات الزخرفية في شكإ طاقة رر ركثر سراء ركانت األسطح مسترية رب سطوا لمجسماتل را ا األسةلرب عاةارة عةت 

ل رتستخدب ا ه الطريقةة عنةدما يوتةاج العمةإ الفنةي ررراس تضب صرراً رر مناظر تصريرية رر تصميماً كامبلً متعدد األلرات

ل رتجلى اة ا األسةلرب الزخرفةي فةي (42) لى ركثر مت ركسيد للتاايت اللرني الوتراقل على عدد كثير مت الرودات الزخرفية

 .(9ل5ل4عدة علب للمجرارات رالولرم االدراسة رظقر  لك االلروات )

 :(43)الترصٌع باألحجار الكرٌمة -و

عمليةةة الترصةةيع ااألوجةةار الكريمةةة مةةت األسةةاليب الفنيةةة الدجيقةةة التةةي تتطلةةب مقةةارة ركفةةاءة خاصةةة مةةت الفنةةات عنةةد تعةةد 

اةاللروتيت  -موةإ الدراسةة  –لرجد استخدب ا ا األسةلرب الفنةي االعلةب الةراردة االاوة   استخدامقا في زخرفة التوفة الفنية

خرم رجإ منقا جيمة اؽرض الزخرفة رر التوليةل روةدد الةاعض اة ه المةراد ( رتتب اإضافة مادة ثمينة  لى مادة ر5ل1)لروة 

ل رمةت األوجةار الكريمةة التةي تجلةت علةى علةب المجةرارات االدراسةةل (44)الثمينة مت ال اب رالفضة راألوجةار الكريمةة

 ( .1( ل رالفيررز االلروة )5ل2ل1الماح االلروات )

 أسلوب اإلضافة واللحام:-ز  

مت صناعة التوؾ المعدنية راعد اإلنتقاء مت تشكيإ األجزاء المعدنية المكرنة للتوفةة ياةدر الصةانع فةي تجميةع  اعد االنتقاء 

 ا ه األجزاء ررصلقا ااألساليب المختلفة لتكريت شكإ التوفة النقاقي .

لةب المجةرارات رجد ظقرت عدة رساليب لرصإ ا ه األجزاء المعدنية اعضقا ااعض رمت ا ه األساليب التي اسةتخدمت اع

: طريقة الراط ااستخداب مسامير الارشاب لرتعد ا ه الطريقة مت راب الطرس المستخدمة في راةط  -موإ الدراسة-رالولرم 
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األجزاء المعدنية اعضقا ااعضل راي  ودم الطرس المرررثة لرصإ رجزاء التوؾ المعدنيةل رتتميز ا ه الطريقة اإمكانية 

ء علةى السةاخت رر الاةارد فضةبلً عةت متانةة الرصةإ اقةا رمةا توققةل مةت جةرة ااإلضةافة  لةى استخدامقا في كإ الواالت سةرا

لرللرصرإ لق ه الطريقة يقرب الصانع اعمإ ثقرب في المعدت المراد رصةلل )المعةدت األرإ( ثةب يثقةب اثقةب  رخص تكاليفقا

راوةةد فةةي الثقةةب المشةةترك اةةيت اللةةرويت راوةةد فةةي المعةةدت الثةةاني لريقةةرب الصةةانع ارضةةع اللةةرويت معةةاً رراطقمةةا امسةةمار 

. ركانةةت (45)رااسةةتخداب المطرجةةة راطرجةةات متتاليةةة جريةةة يةةدس علةةى ررح المسةةمار ثةةب يثقةةب اةةاجي الثقةةرب االطريقةةة نفسةةقا

المسامير تصنع عادة مت المةادة الخةاب نفسةقا المةراد رصةلقا لرجةد تعةددت رنةراع المسةامير ررشةكالقا لفمنقةا مسةمار ارشةاب 

)ؼاطح( ريتميز اعدب اررزه على سةطح المعةدت اعةد الارشةمة لرجةد ظقةر اة ا األسةلرب االعديةد مةت العلةب اررح مخر  

( لراناك ريضاً مسمار ارشاب اررح نصةؾ داقةرتل رعنةد اختيةار مسةامير 9ل 8ل 7ل 6ل 5ل 4ل 2ل 1االدراسة االلروات)

لرجةد اسةتخدب اة ا األسةلرب فةي (46)طلرب راطقةاالراط يراعي الصانع اختيار جطر المسمار المناسب مع سمك المعادت الم

 .عمإ الؽطاء الخارجي رر األاراب الصؽيرة رر القراعد راألرجإ الواملة لكافة علب المجرارات رالولرم االدراسة

ثانٌواً: الموواد الخوام واألسوالٌب الصوناعٌة والفنٌووة المسوتخدمة فوً صوناعة علوب المجووهرات والحلوووى 
 الزجاجٌة: 

 م:المواد الخا-1

 الزجاج:-أ

فقد عرفت مصر اإلسبلمية كيؾ تراصإ تقاليداا القديمةة وأعرقها، تعد صناعة الزجاج في مصر مت رجدب الصناعات الفنية

السااقة لئلسبلب فةي  نتةاج صةناعة الزجةاج رتطريراةا لرجةد اسةتمرت تقاليةد صةناعة الزجةاج فةي مصةر وتةى نقايةة القةرت 

اقدؾ  نتاج زجاج يواكي امنتجاتةل ( 47)ااشا الوكب سرعات ما رنشز مصنعيت للزجاجعندما ترلى مومد علي ،و التاسع عشر

 .(48)المنتجات األررراية

يتكرت الزجاج مت مجمرعة مراد صنعت مت عناصر رامقا الرمإ رالجيةر رالصةردا رر النطةررت تصةقر معةاً فةي درجةة ر

نع ررالً في التزجيج ثب تفنت فيقا اعد  لك رصنع العديد ليتب الوصرإ على ا ه المادة التي استعملقا الصا( 49)ورارة مرتفعة

.رجةد اسةتخدب الصةناع الزجةاج فةي صةناعة التوةؾ التطايقيةة لرجةد تجلةى اة ا فةي (50)مت التوؾ المختلفة األشكاإ راأللرات

 (.7ل6ل3صناعة العديد مت علب المجرارات رالولرم االدراسة رظقر  لك االلروات )

 ال(:البللور الصخري)الكرٌست-ب

يعد الاللرر الصخرت مت األوجار الكريمة وي  يتميز اشفافيتل الج ااة التي تشال الزجاج للكنل رشد منل صبلاة رركثر منةل 

. رجةد (51)ب( 9اةـ/3جماالً لرجد عرفةت صةناعتل فةي كثيةر مةت الةدات العةالب اإلسةبلمي السةيما مصةر رالعةراس منة  القةرت )

ازجاج الكريستاإ ال ت يصنع مت رجرد رنراع الرماإ مع نسب معينةة مةت الرصةاص استعيض عت الاللرر الصخرت وديثاً 

.رجةد اسةتخدب الاللةرر الصةخرت (52)األومر ركرارنات الارتاسيرب مع كمية جليلة مت نترات الارتاسيرب رالةزرني  رالمنجنيةز

 (.8ة)اعلاة ولرم مت الكريستاإ لرو –موإ الدراسة  –)الكريستاإ( االعلب الراردة االاو  

 األسالٌب الصناعٌة والفنٌة فً صناعة علب المجوهرات والحلوى الزجاجٌة بالدراسة: -2

 أسلوب الصب فً القالب: -أ 

تتمثإ في صب مصقرر الزجاج في جالب مفترح ؼالااً ما يصنع مت الطفلة رمكرت مةت جطعةة راوةدة يصةب فيقةا مصةقرر 

لرجةد نفة  (53)ثةب يكسةر القالةب الطفلةي مةت وةرإ الشةكإ الزجةاجي النةاتجالزجاج ليزخ  شكإ القالب مت الداخإ اعد مةا ياةرد 

( لررويانةاً تنةتج الزخرفةة 7ل6ل3االلروةات ) -موةإ الدراسةة-الفنات الصانع ا ا األسلرب على علب المجرارات رالولرم 
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زخةارؾ الناتجةة مةت عت القالب ال ت نف  فيل اإلناء الزجاجي لوي  ينطاع عليل ما ار مرجرد مت زخارؾ مختلفة را ه ال

القالب جد تكرت تضليعاً في جدار اإلناء رجد تكرت على ايقة خبليا النوإ رجد تكرت زخرفة اارزة مت رشكاإ مختلفةة رت رت 

نرعية الزخارؾ تترجؾ على ما تب تنفي ه مساقاً داخإ القالبل رجد نف  الفنات الصانع ا ا األسلرب على علاةة الولةرم موةإ 

 ( . 8الدراسة االلروة) 

 أسلوب الزخرفة بالمٌنا:  -ب

األساليب الزخرفية التي استخدمت في الزجاج عصر رسرة مومد علي الزخرفة االمينال رجد استخدب الفنات تلك الطريقة  مت

( رتتب ا ه الطريقة ارضع المكات المةراد زخرفتةل 7)لروة -موإ الدراسة  –اعلاة الولرم المصنرعة مت الزجاج رال اب 

اآلنية لثب تتب عملية الصقر وي  ترضع الخامات في ارتقة ثب ترضع في الفرت ليتب اتواد المراد ثب انصقاراا لثب يتب على 

اعد  لك صب المينا المصقرة في رعاء ال ماء فتتقشب رتتورإ  لى كسةر دجيقةة تجمةع رتطوةت ريعةاد صةقراا رصةاقا فةي 

ورارة رجإ مةت درجةة انصةقار اآلنيةةلتزتي اعةد  لةك مرولةة التجفيةؾ الماء ثانية إلضعاؾ المينا رجعلقا تنصقر في درجة 

اتعريضقا للقراء رورارة الشمح رر عت طريس تسخينقا في رعاء علةى نةار اادقةة مةع التقليةب وتةى ال توتةرس ثةب توةتفظ 

 .( 54)المينا اعد  لك داخإ عارات

 :(55)التموٌه بالتذهٌب -جـ

( ر لةةك لسةةقرلة اسةةتخدامل لويةة  يمكةةت 7االلروةةة) -موةةإ الدراسةةة-الولةةرم اسةةتخدب الفنةةات الصةةانع التةة ايب علةةى علاةةة 

ثب تؽمح فرشاة في  لك المولرإ رترسب الزخارؾ المطلراة لرا ه الطريقةة ال  ر لك اوإ ال اب (56)استخدامل على الاارد

وية  تةدخإ (57)لسةاختالتة ايب علةى ا تاقى مع الزمت ل   سرعات ما يزرإ الت ايب رال تاقى سرم ةثاره اخةبلؾ اسةتخداب

 .  (58)التوفة الفرت مرة رخرم في درجة ورارة اادقة لتثايت الت ايب

 ثالثاً: العناصر الزخرفٌة الواردة على علب المجوهرات والحلوى بالدراسة :

ل رالؽةت تلةك  -موةإ الدراسةة–نجح الفنات في  سةتخداب العديةد مةت رنةراع الزخةارؾ لزخرفةة علةب المجةرارات رالولةرم 

 رؾ درجة فاققة مت اإلاداع راإلتقات لرتعددت رنراعقا مت :الزخا

 الزخارؾ النااتية. -1

 الزخارؾ القندسية. -2

 ررسرب الكاقنات الوية. زخارؾ -3

 زخرفة الشارات رالرمرز الملكية. -4

 الزخارف النباتٌة : -1

ل فقةد اسةتخدب  -موةإ الدراسةة–ركثر رنراع الزخارؾ التي استخدمت في زخرفةة مجمرعةة العلةب (59)تعد الزخارؾ النااتية

الفنات الكثير مت رنراع الزخارؾ النااتية اطريقةة جرياةة مةت الطايعةة رر موةررة فةي تنةاؼب تةاب رعطةى جمةاالً خاصةاً للعمةإ 

اللفةاقؾ رالتفريعةات النااتيةة التةي تخةرج منقةا  الفنيل ريتضح  لك مت التنرع في العناصر الزخرفيةة النااتيةة لوية  اةرزت

األرراس راألزاار رالرريدات في تناؼب رتكرار رتقااإ امررنةة رانسةجاب لرجةد تميةزت الزخةارؾ النااتيةة التةي نفة ت علةى 

داً االتنرع مت وي  رشكالقا ررسلرب تنفي اا فظقرت اعض الزخارؾ النااتية التةي كةات لقةا  متةدا –موإ الدراسة  –العلب 

في الظقرر في الفنرت اإلسبلمية االعصرر السااقةل رجد نف ت اإسةلرب جريةب الشةال مةت تنفية اا فيمةا اعةدل  لةى جانةب  لةك 

ظقرت زخارؾ نااتية اختص اقا الفةت العثمةاني درت ؼيةره مةت الفنةرت األخةرمل راةي رسةرب األزاةار ازشةكالقا المختلفةة 

كايرل ر ستمر ظقرراا اعد العصر العثماني االشةكإ نفسةل لاة ا  لةى جانةب رالتي نف ت ازسلرب جريب مت الطايعة  لى ود 
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ظقةةرر الزخةةارؾ الموةةررة المتمثلةةة فةةي األراايسةةك الررمةةي رالقاتةةاتل ااإلضةةافة  لةةى الزخةةارؾ النااتيةةة المتةةزثرة اةةالطرز 

التةةي  -موةةإ الدراسةةة-األرررايةةة ازشةةكالقا المختلفةةةل رمةةت الزخةةارؾ النااتيةةة الةةراردة علةةى علةةب المجةةرارات رالولةةرم 

 ترصداا الدراسة :

  الزخارف النباتٌة القرٌبة من الطبٌعة: -أ

 والورود: (60)األزهار -

تعد األزاار رالرررد مت راب رودات الزخارؾ النااتيةل رراب ما يميزاا شكلقا الطريإ ال ت يزخ  شكإ منونىل ر  ا كانةت 

لركةات األررايةرت يعنةرت ااألزاةار  مسةتديرة فكةات يطلةس عليقةا  كليةإاشكإ رفقةي يطلةس عليقةا رسةب شةريطيلرما   ا كانةت 

رالرررد رؼالاةاً مةا كانةت ترضةع فةي زاريةاتل ريعةد اإلؼريةس اةب ررإ مةت اسةتخدب اة ه الزخةارؾ النااتيةة علةى العمةاقر 

األزاةار  رمةتل (62)كثب رصاوت متنرعة رركار وجماً رسمكاً اعةد  لة(61)رالفنرت لركانت رجإ سمكاً رتتسب ااألناجة رالمقارة

( 4ل3ل2ل1موإ الدراسة وي  ظقرت االلروات) –رالرررد التي استخدمقا الفنات في زخرفة علب المجرارات رالولرم 

(.3ل )شكإ 
 

 الورد البلدي:-

فةي يعد الررد الالدت مت ايت العناصر الزخرفية األكثر استخداماً في الفت التركةيل رجةد اةدر اسةتخدامقا فةي الفةت العثمةاني  

ب(ل رلعإ الساب في  لك يرجع  لى وةرص السةبلطيت العثمةانييت علةى زراعتقةا ر سةتنااتقا فةي 16اـ/10منتصؾ القرت )

الوةةداقس الملكيةةة لئلسةةتمتاع اقةةال ركةةات  لةةك نتيجةةة لكثةةرة اسةةتخدامقا ارصةةفقا عنصةةرا زخرفيةةا علةةى الفنةةرت العثمانيةةة 

 (.1ل2ل5ل7رتجلى  لك االلروات) –موإ الدراسة  –العلب لرجد نف  الفنات زخارؾ الرررد راألزاار على (63)عامة

 الورٌدات:-

رتعةةددت رشةةكالقا ررنراعقةةا اةةيت رريةةدات رااعيةةة  -موةةإ الدراسةةة–اسةةتخدمت الرريةةدات  ات الاةةتبلت اكثةةرة علةةى العلةةب 

وية   -راسةةموةإ الد-الاتبلت رخماسية الاتبلتل ريبلوظ رت ا ه الرريدات جةاءت اصةررة متكةررة رمتتاليةة علةى العلةب 

 (.7ل 5ل 2ل 1نف اا الفنات الصانع امنتقى الورفية رالمقارة لوي  جاءت االلروات )

 األفرع النباتٌة: -

األفةرع النااتيةة رجةد كانةت األفةرع النااتيةة  -موةإ الدراسةة –مت ايت العناصر النااتية المستخدمة في زخةارؾ المجمرعةة  

ؼريقيةة كمةا رجةةدت فةي الفةت الررمةاني رالايزنطةي ركة لك الساسةاني راسةةتمر معررفةة جةديماً ضةمت التكرينةات الاااليةة راإل

ظقرراا في العصر اإلسبلمي لوي  استؽلل الفنات المسلب في مإء الفراؼات عت طريس العنصةر الزخرفةي اسةاب وركتةل 

تريةةة رر متداخلةةة ل رجةةراب اةة ا العنصةةر الزخرفةةي فةةرع ناةةاتي اسةةيط رر معقةةد  ر فةةررع منثنيةةة رر مل(64)رالتراءاتةةل المرنةةة

 رمتشااكةل رلقد استطاع الفنات رت يشكلل وساما يشاء ادجة متناايةل رلقد تنرعت رشكالل ما ايت الاسيط رالمعقد رمنقا: 

 أغصان الزٌتون: -

( ازسلرب راجعي تةارة لرتةارة رخةرم ازسةلرب 6نف  الفنات ا ا العنصر الزخرفي على علب المجرارات رالولرم ) شكإ  

 ( مت لروات الدراسة .9ل 3امنتقى الدجة رالمقارة رتجلى  لك االلروتيت) مورر 

 الوحدات النخٌلٌة وأنصافها:-

ااإلطار العلرت اادت علاة ولرم مت ال اب الممره االمينا  –موإ الدراسة  –نف ت الرودات النخيلية ررنصافقا على العلب 

النخإ رر سعفقال راةر مةا يطلةس عليةل تجةارزاً اسةب المةرارح النخيليةة ( . ريقصد االرودات النخيلية جريد 9الملرنة ) لروة 



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

148 

لرجراب ا ا العنصر رريدة طريلة توةيط اقةا ررراس كزسةية ؼيةر موةدردة العةدد رتاةدر ريضةاً علةى ايقةة ررجةة مقسةرمة  لةى 

سبلمية راةي  ات ( .رجد انتشر ا ا النرع مت الزخرفة في العصرر اإل4)شكإ(65)جسميت يراطقما ساس رر فرع نااتي راود

رتعةد المةرارح النخيليةة رنصةؾ النخيليةة مةت راةب العناصةر  (66)رصرإ يرنانية رررمانية ركانت ترمز  لى النصر رر الفةرز

النااتية المكرنة لزخرفة الترريس العراية ررجدمقا لريرجع رجدب اسةتعماإ لقةا فةي العصةر اإلسةبلمي  لةى النصةؾ األرإ مةت 

ا الفنةةات المسةةلب اقةةاًء رررنقةةاً مةةت خةةبلإ كثةةرة تفريعاتقةةا الداخليةةة التةةي زينقةةا ارسةةرب نااتيةةة ب (ل رجةةد زاداةة8اةةـ/2القةةرت )

  . راندسية دجيقة رر مت خبلإ األفرع النااتية

 الزخارف النباتٌة المحورة عن الطبٌعة:   –ب 

ل اة ا العنصةر الزخرفةي كات نتيجة لرؼاة الفنات في االنطبلس رالتورر عت كإ ما ار مررر  مت زخارؾ مقلدة للطايعةة

 الجديد المورر  لى درجة راعدتل عت رصرلل ررصاح مت الصعب معرفتلل رمت ا ه الزخارؾ:

 زخرفة الهاتاي:  -

عةرؾ ااسةب زخرفةة القاتةاتل ركلمةة ااتةات كلمةة (67)استخدب العثمانيرت نرعا ةخر مت الزخرفة  لى جانب زخرفة الررمي

الشرجية التي تعد المرطت األصلي لؤلتراك جميعاًل ر طبلس ا ه الكلمة علةى اة ا النةرع تركية تطلس على منطقة التركستات 

. رجراب زخرفةة القاتةات عاةارة عةت عناصةر نااتيةة مةت الزاةرر راألرراس (68)مت الزخرفة يدإ على رت مصدرة تلك الابلد

اوت عنصةةراً مميةةزاً مةةت رسةةالياقب اةة ه الزخرفةةة وتةةى رصةة النااتيةةة موةةررة علةةى الطريقةةة الصةةينيةل رجةةد طةةرر العثمةةانيرت

 ( .1رجد تجلت ا ه الزخرفة على ادت  ودم علب المجرارات المصنرعة االدراسة لروة) (69)الزخرفية

 :(71)والروكوكو  (70)زخرفة الباروك -

اسةتخدب انتشر ا ا الطراز في اعض الابلد األررراية ركثر مت ؼيراال وي  انتشر على نطاس راسع فةي فرنسةا رنةادراً مةا 

ب(ل رجةد شةاع اة ا الطةراز فةي العمةارة التركيةة 18اةـ/12في  يطاليا رارلندال رظإ في رلمانيا ر نجلترا وتى نقاية القرت )

ل رجد انتقإ اة ا الطةراز  لةى مصةر فةي عصةر رسةرة مومةد علةي رررالده اسةاب تطلعقةب  لةى اة ه الوضةارة (72)رزخارفقا

ظقر ا ا الطراز اجبلء في جصرر القرت التاسةع عشةر رمطلةع القةرت العشةريت األررراية رموارلة دفع الابلد نوراال رجد 

 رما توريل ا ه القصرر مت توؾ فنية .

 رجد تميزت الزخارؾ النااتية المنف ة ازسلرب الااررك رالرركركر األررراي اعدة مميزات منقا: 

لجامةات التةي كانةت  وةدم سةمات فةت الاةاررك ل استخداب الزاةرر راألكاليةإ راألشةكاإ اآلدميةةل رريضةاً القراجةع ررشةكاإ ا-

 (. 9ل 7ل 5ل 3ل 2ل 1رظقر  لك االلروات )

نف ت الزخارؾ النااتية سراء ركانت ررراجا رب فررعا رب رزاارا اشكإ جريب مت الطايعة رلكةت اصةررة ماةالػ فيقةا لوية  -

 (.5( ل )شكإ 7ل 5ل 2ل 1ك االلروات )لروةركثر الفنات مت اإللتراءات راإلنوناءات في رسب الفررع النااتية لرظقر  ل

استخداب عقرد األزاار راألكاليإ المتنرعةة ل   تعةد الروةدات الزخرفيةة التةي تمثةإ األزاةار راألكاليةإ مةت العناصةر  ات  -

الج رر القديمة فقي متطررة رساساً مت فررع النااتات رالفراكل عت عصر النقضةة رجةد انتشةرت عقةرد األزاةار راألكاليةإ 

رااجات الزارر اشكإ كاير في طراز الااررك ركانت ا ه العقرد تشكإ اقيقةة مقرسةة رر مسةقيمة رر متدليةة رظقةرت عقةرد 

 (.3األزاار راألكاليإ المتنرعة الممثلة ازسلرب الااررك رالرركركر على علاة مجرارات مت الزجاج رال اب )لروة

د األؼريةس اةب ررإ مةت اسةتخدب الزخةارؾ النااتيةة اشةكإ عقةرد رر رما عت اداية ظقةرر اة ا العنصةر الزخرفةي فيعة        

اشكإ شريطل ركانت تتكرت اصةفة رساسةية مةت الفراكةل رررراس الشةجر رتتميةز االمقةارة رالدجةةل ررصةاوت عقةرد الفاكقةة 

خةارؾ فةي راألزاار في العصر الررماني تتميةز اةالتنرع الشةديد  ال رنقةا رصةاوت ركاةر وجمةاً رسةمكاًل ررصةاوت اة ه الز
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( راألزاةار 6عصر النقضة رالااررك ركثر مقارة رجماالً رركثر ليرنة لرجد رفدت عقرد الفاكقة رررراس األشجار االلروة)

ضةةمت الروةةدات الزخرفيةةة األرررايةةة التةةي رفةةدت  لةةى مصةةر رظقةةرت اصةةررة راضةةوة فةةي زخرفةةة اعةةض العلةةب موةةإ 

 الدراسة .

 الزخارف الهندسٌة : -2

وي  شكلقا  –االدراسة–على علب المجرارات رالولرم  انع العديد مت التكرينات رالتشكيبلت القندسيةاستعمإ الفنات الص

رنفةة اا ( 73)رصةاؼقا فةةي رشةكاإ فنيةةة اديعةةل فقةةد اسةتخدب الكثيةةر مةت الروةةدات الزخرفيةة القندسةةية  ات طةرز فنيةةة متعةددة

الخط المستقيب رالمنوني رالزجزاجي رالمنكسر رالمتشااك اورفية ر تقاتل رلقد رفس الفنات في استخداب العناصر القندسية ك

ر ت الجداقإ ااإلضافة  لةى رشةكاإ المسةتطيبلت رالجامةات الداقريةة رؼيراةا مةت التشةكيبلت القندسةية التةي اسةتخدمت فةي 

رينةات لوي  تعةد اة ه الزخةارؾ دلةيبلً علةى مرااةة فنيةة عظيمةة نفة  اقةا العديةد مةت التك –موإ الدراسة  –زخرفة العلب 

رالزخارؾ التي تنب عت مقارة ر تقات الفنات الصانع لرمت التكرينات رالزخارؾ القندسية التي نف ت ازساليب متعةددة علةى 

 لرمنقا:  -موإ الدراسة –علب المجرارات رالولرم 

 المناطق الهندسٌة: -

لرجةد رسةمت تلةك العناصةر الزخرفيةة استطاع الفنات الصانع مإء المناطس القندسية اعناصر زخرفية تنرعةت فةي رشةكالقا 

في رماكت اارزة مت التوفة كالمناطس الرسطى رر األطراؾ إلاراز المقارة راإلتقات التي تولى اقا الفنات الصانع رمت اة ه 

 المناطس:

 حبات اللؤلؤ المتماسة )حبات المسبحة(:  -

راةي الواياةات المتراصةة . رجةد شةاعت اة ه رر زخرفةة الخةرز راألجةراص (74)عرفت ا ه الزخرفةة ااسةب زخرفةة اللسلةس 

الزخرفة في الفت الساساني رانتقلت منل للفت اإلسبلمي رعرفت ااسب واات اللسلس لرظقرت تلك الزخرفةة علةى العديةد مةت 

 (.9ل 4ل 3علب المجرارات رالولرم االدراسة لر لك االلروات )

 الزخارف الزجزاجٌة )المتماوجة(: -

 (ل8ل 7علةى شةكإ رجمةي ) (75)ي عاةارة عةت خطةرط منكسةرة رمعقرفةة تنفة  ازسةلرب متكةررتعرؾ ازخرفة الزجزاج را

رتطريراةا لركانةت  رتعار عت الما ال نقايةل راي مت  اداعات الصانع المسلب رثمةرة موارالتةل لتقسةيب الخطةرط المسةتقيمة

لزجةزاج ريطلةس عليقةا راةإ الصةنعة تنف  في رؼلب األوراإ في الوجارة رر الرخاب رعرفةت اإسةب الزجزاجيةة ألنقةا تشةال ا

ل رجةد تجلةت تلةك الزخرفةة علةى علةب (76)"مرج الاور" لتشااقما مةع الفةارس الكايةر رتعةرؾ كة لك ازخرفةة رسةنات المشةط

رجد اسةتخدمقا الفنةات لتوديةد اإلطةارات الخارجيةة رر كفراصةإ اةيت ( ل6ل 3ل 1المجرارات رالولرم االدراسة االلروتيت )

 لمختلفة رجد راعى الفنات في تنفي اا الدجة رالمقارة العالية.العناصر الزخرفية ا

 :(77)الضفائر أو الجدائل -

( 7يقصد اقا خطرط مزدرجة تتداخإ مع اعضقا اطريقة ررسية رر رفقية ماقلة اوي  تود  تناظر في كإ االتجااات) شةكإ

 (.7االلروة)رجد ظقرت تلك الزخرفة على اإلطار ال ااي لقاعدة ادت علاة الولرم 

 الشكل الهندسً المثمن:  -

(ل رؼالااً ما كات ينق  اداخلقا رر تمةؤل 4ل 2ظقر الشكإ المثمت على العلب خاصة علب المجرارات االدراسة االلروتيت )

امجمرعة مت الزخارؾ النااتية رر القندسية رر اآلدمية رؼيراا مت الزخارؾ األخرمل رالراجع رت تلك األشكاإ تشقد ادجةة 

 الفنات الصانع راراعتل رورفيتل . 
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 : (78)المستطـــٌل -

ظقر المستطيإ كرودة اندسية زخرفيةل رؼالااً مةا كةات يزخةرؾ اداخلةل امجمرعةة مةت الزخةارؾ النااتيةة رر التصةريريةل 

القندسةية رالراجع رت تلك األشكاإ تشقد ادجة الفنات راراعتل رورفيتل وية  اسةتطاع امقةارة رورفيةة رت ياةرز اة ه الروةدة 

 (. 4اشكإ راقع رمتقت لرتجلى  لك اعلاة المجرارات موإ الدراسة )لروة 

 )الجامة الدائرٌة(: (79)الدائرة -

اسةةتطاع الفنةةات تنفيةة  عناصةةره الزخرفيةةة رتنظيمقةةا داخةةإ رشةةرطة رمنةةاطس اندسةةية ازشةةكاإ مختلفةةة كالجامةةات رالمنةةاطس 

 5ل 4ندسةي اةيت عناصةر نااتيةة ركتاايةة رةدميةة كمةا جةاءت االلروةات )الداقريةل ركثيراً ما كات يجمع الشكإ الزخرفةي الق

(ل رجةةد نفةة ت العناصةةر الزخرفيةةة الداقريةةة اشةةكإ اةةارز علةةى علاةةة ولةةرم مةةت الةة اب ممراةةة االمينةةا الملرنةةة رالمينةةا 9ل

 (.9التصريرية ) لروة 

 : (80)زخارف ورسوم الكائنات الحٌة -3

على التوؾ تصرير الكاقنات الوية في الزخةارؾ رتنرعقةا اةيت األشةكاإ اآلدميةة  مت راب مميزات تزثير الطراز األررراي 

رالويرانيةةة ررشةةكاإ الطيةةرر لويةة  اسةةتخدمقا الفنةةات كعنصةةر مةةت عناصةةر الزخرفةةة علةةى التوةةؾ المعدنيةةة خاصةةة لفقةةد 

رر األرجةإ فقةط درت استخدمرا رشكاإ رسرب رتماثيإ ةدميةة رويرانيةة اقيقةة كاملةة رر جزقيةة لةاعض مةت رجزاققةا كةالررح 

الجسبل ر لك تاعا لما يوتاجل المرضرع الزخرفي رالصناعي للتوفةل رجد اختفت ا ه الرسةرب مةت التةدارإ فةي الفنةرت اعةد 

 .(81)دخرإ اإلسبلب رتوريمل لقا ل ال رنقا عادت في عقد رسرة مومد علي رخلفاقل مت اعده

الزخةةارؾ األخةةرمل ر ت كانةةت لةةب تالةةػ مةةا الؽتةةل الزخةةارؾ  رجةةد اسةةتخدمت زخةةارؾ الكاقنةةات الويةةة جناةةاً  لةةى جنةةب مةةع 

األخرم مت وي  االستخدابل وي  نبلوظ ندرة استخداب زخارؾ الكاقنات الوية المتمثلة في الزخارؾ اآلدمية رالزخةارؾ 

ت الويرانية ااإلضافة  لى زخارؾ الطيةررل ر ت كةات مةا رصةلنا يةدإ داللةة راضةوة علةى مةا تميةزت اةل اة ه الزخةارؾ مة

 خصاقص رمميزات تعكح مقدرة الفنات رتمكنل مت ردراتل.

رمت المبلوظ رت معظب زخارؾ الكاقنات الوية جد شكلت على ايقة تماثيإ لسيدات ررطفاإ ااإلضافة  لى تماثيإ الويرانةات 

فةي  راي  ودم السمات التي تميةز اقةا فةت الاةاررك فةي رررراةا رظقةر تزثيراةا فةي عصةر رسةرة مومةد علةي( 82)رالطيرر

( رجةد نفة اا 9ل 7ل 4االلروةات ) –موةإ الدراسةة –الفنرت التطايقية رالعماقرلرظقرت ريضاً اصررة راضوة على العلةب 

 الفنات امنتقى الورفية رالمقارة .

 :(83)األشكال أو الرسوم اآلدمٌة  -

ل رتجلى  لةك فةي زخرفةة  ظقرت الرسرب اآلدمية في زخرفة علاة مجرارات مت ال اب الممره االمينا  ات اللرت الرردت

)  -كيرايةد –ؼطاء العلاة االمينا التصريرية لمنظر طايعي فيل رسرب ةدمية ررمانسية لرجإ رسةيدة ل ضةافة ألطفةاإ الوةب 

( لكما ظقرت اصررة راضوة  لى جانب رجرد ررح ةدمي نف  االوفر الاارز على علاة ولرم مةت الة اب الممةره 4لروة 

 (. 9االمينا )اللروة 

رنف اا الفنات وينما مزج ايت المنظر الطايعي للرررد راألشجار ررسرب األشخاص راألطفاإ)كيرايد( ازسلرب راجعةي لكمةا 

راعى الدجة رالاراعة في  ظقار تفاصيإ الجسد رطيات المبلاةح راةي سةمة مةت سةمات فةت الرركركةر ازررراةا فةي القةرت 

 . (84)لريةب( رالتي رصلت الى مصر في عصر األسرة الع18اـ/12)
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 األشكال الحٌوانٌة: -

لب تظقر رسرب الكاقنات الوية في اداية اإلسبلب لكرااية اإلسبلب لقال  ال رنقا رخ ت تظقر شيقاً فشيقاً مت خبلإ الزخارؾ   

ي النااتية المتداخلة معقا رر صرر تماثيإ الويرانات رالطيرر لرجد توررت ررجلقةا ررجنوتقةا اتفريعةات نااتيةةل رظقةرت فة

 . (85)المدرسة الفارسية رامتدت  لى ااجي المدارح الفنية اإلسبلمية 

فةي رضةعية رماميةة  (86)يشال التنةيت  شكإ ويرات خرافي-موإ الدراسة  -رمت األشكاإ الويرانية التي ظقرت على العلب  

( ل)لروة 8لل جناح على ايقة فرع نااتي نف  ازسلرب الصب راإلضافة راللواب على علاة ولرم مت الزجاج رال اب )شكإ

8.) 

 زخرفة الشارات والرموز الملكٌة: -4

كتقليةد مةت ب( 19اـ/13ظقرت شارات الملك رالرمرز رالشعارات الملكية على العماقر رالفنرت في مصر اداية القرت )   

انتقإ  ليقا ضمت التزثيرات األررراية التي رفدت  ليقا في  لك الرجت  ما عت طريس رمراء رااشةرات ( 87)رررراا  لى مصر

األسرة العلرية رر عت طريس الجاليات األجناية التي رفدت  لى مصر في ا ه المدة لرمةت الشةارات رالرمةرز التةي ظقةرت 

 على العلب االدراسة لمنقا:

 :اج الملكًالت -

 ( .1)شةكإ (89)ل ررود راب العناصر الزخرفية في شارة الملك رشعار المملكةة(88)التاج الملكي رمز الملكية على الدراب ُيعد

ب( تقليةداً لظقةرر عمامةة السةلطات العثمةاني علةى العمةاقر رالفنةرت فةي  لةك 19اةـ/13استخدب التاج فةي مصةر فةي القةرت )

رسرة مومد علي ملرك رررراا في زخرفة التاج الملكي كشةارة مةت شةارات الملةك علةى الرجتل رجد واكى رمراء رااشرات 

 ( .5ل 1( ل) لروة 1الفنرت ريتجلى  لك اعلاة المجرارات المرصعة االماح رالفيررز )شكإ 

رايةة ركانت شارة الملك في عقد رسرة مومد علي تمثإ زخرفة التاج يعلةر مرنةرجراب الشةخص مكتةرب اةاللؽتيت الع        

رر اإلنجليزيةل رجد تجلت ا ه الزخرفة اعلاة مجرارات مةت الة اب مرصةعة االمةاح عليقةا مرنةرجراب األميةر مومةد علةي 

 .(90)(ل رر كات يعلره ثبلثة رالة رثبلثة نجرب رر العلب المصرت5ترفيس ) لروة 

 :MONOGRAMالمونوجرام  -

(ل 5ترفيةس اعلاةة مجةرارات مةت الة اب مرصةعة االمةاح )لروةةظقر المرنرجراب يعلره التةاج الملكةي لؤلميةر مومةد علةي 

ل رالمرنةرجراب (91)رتعني رمزاً رر عبلمة ترمز  لى الشخص نفسةلل رر طؽةراه كمةا تةب  كراةا فةي معةاجب اللؽةة اإلنجليزيةة

اً علةى ( يمثإ الورفيت األرلييت مت اسب الشخصل ركات يضعل األمراء رالااشرات على عماقراب رمبلاسقب ررويان2)شكإ 

مقتنيةاتقب الخاصةةل ريتكةةرت مةت الوةرؾ األرإ رر الوةةرفيت األرلةيت مةت اسةةب الشةخص فقةط درت التةةاج الملكةيل راةر تقليةةد 

 . (92)ب( سراء على العماقر رر التوؾ التطايقية 19اـ/13رررراي شاع اكثرة في القرت )

لمملركيل رر للطؽراء العثمانيةل كةإ مةا انالةك رنقةب رالمرنرجراب ما ار  ال  نعكاح للرنرك الكتااية اإلسبلمية في العصر ا 

رختصررا االسب الكامإ للسلطات في الورؾ األرإ فقط مت اسب الواكب رر األميرلرالوةرؾ األرإ مةت اسةب رالةدهل ثةب كتاةره 

لتقليد مت الؽةرب ( لرجد رخ  الشرس اإلسبلمي ا ا ا2رجعلره متشااكاً رر متراكااً ) شكإ -رصإ لؽاتقب  –ااألاجدية البلتينية 

األررراي في رسب المرنرجرابل رر يطلب دمػ التوؾ المصنرعة في الؽةرب األررراةي خصيصةاً لوكةاب الشةرس اإلسةبلمي 

 . (93)اتلك الوررؾ
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 :نتائجال

رفةةردت دراسةةة الاوةة  عةةدة نتةةاقج تةةب الترصةةإ  ليقةةا مةةت خةةبلإ الدراسةةة الرصةةفية رالتوليليةةة لمجمرعةةة جديةةدة مةةت علةةب 

 الولرمل عصر األسرة العلريةل رمنقا:المجرارات ر

وي  استخدمت عدة خامات كالمعادت  -موإ الدراسة  –وصرت الدراسة المراد الخاب التي نف ت عليقا الزخارؾ االعلب -

رالزجاج راألوجار الكريمة رالمينا الملرنةل رجد رظقر الصانع الفنةات مقةارة فاققةة فةي تشةكيلقا رزخرفتقةا امنتقةى المقةارة 

 .اً فنية جيمةرالدجة إلاقار المشااد رالمقتني لقا اما تب تنفي ه على تلك العلب مت زخارؾ متنرعة رخا ة متميزة فصارت توف

جةةاءت معظةةب المةةراد رالخامةةات رالزخةةارؾ التةةي اسةةتعملقا الفنةةات فةةي صةةناعة علةةب المجةةرارات رالولةةرم رزخرفتقةةا -

ملرنة لجاءت في خدمةة الفكةرة الرظيفيةة للتوفةة لررظقةرت العبلجةة اةيت االدراسة مت معادت رروجار كريمة رزجاج رمينا 

 الشكإ رالرظيفة التي صنعت مت رجلقا العلب االدراسة.

تميزت جميعقا اةالثراء رالتنةاؼب رالتناسةس رالدجةة  -موإ الدراسة  –استخدب الفنات العديد مت رنراع الزخارؾ على العلب -

الزخارؾ منقا: الزخارؾ النااتية الطايعية رالموررةل رالقندسية ازشةكاإ متعةددة امنتقةى رالتنفي ل وي  استخدب كافة رنراع 

الورفيةل فضبلً عت الرسرب رالزخارؾ الوية سراء اآلدمية رر الويرانية ااإلضافة  لى المناظر رالرسرب التصريرية رك لك 

ارؾ الةراردة علةى العلةب اعةدة رسةاليب رطةرز الشارات رالشعارات الملكيةة الخاصةة ااألسةرة العلريةة لوية  تةزثرت الزخة

 رمدارح فنية مختلفة.

 –رظقرت الدراسة الدرر ال ت ردتل األوجار الكريمة رالمينا في صةناعة علةب المجةرارات رالولةرم رزخرفتقةا االاوة  -

ادرة رالتةي تعكةح فقةد اسةتخدمقا الفنةات امنتقةى الورفيةة رالمقةارة إلخةراج تلةك التوةؾ الفنيةة النفيسةة النة –موإ الدراسةة 

 ادرراا الرعاية التي نالتقا الفنرت مت جاإ وكاب األسرة العلرية رااناققا .

ررضوت الدراسة تزثر التوؾ الفنية المصنرعة امصر امثيبلتقا في رررراا عصر األسرة العلرية ر لك مت وي  استخداب -

إ راالسةتخداب للتوةؾ الفنيةة رر اسةتخداب الزخةارؾ الطرز راألساليب األررراية الوديثةة ر لةك مةت وية  العبلجةة اةيت الشةك

المميةةز الخاصةةة اةةالفت األررراةةي الوةةدي  المتمثلةةة فةةي زخةةارؾ الاةةاررك رالرركركةةر رالتةةاج كشةةارة ملكيةةة رر زخرفةةة 

 المرنرجراب. 

ثمينةةة رظقةةرت الدراسةةة ااتمةةاب رانةةاء األسةةرة العلريةةة ر رراةةب ااسةةتخداب العلةةب لفورصةةرا علةةى رت تصةةنع مةةت الخامةةات ال-

رتةةةزيت االزخةةةارؾ المتنرعةةةة الراقعةةةة رتةةةزيت ااألوجةةةار الكريمةةةة رالمينةةةا الملرنةةةة متعةةةددة األلةةةرات رزخرفتقةةةا االتيجةةةات 

رالمرنةةرجراب ركافةةة رنةةراع الزخةةارؾ رالمنةةاظر التصةةريريةل رلةة ا تنرعةةت رشةةكالقا ررظاقفقةةا فمنقةةا: علةةب المجةةراراتل 

 لنشرسل ..رؼيراا.الولرمل التاػل السجاقرل وفظ ردرات التجميإل ا

يتاةةيت مةةت الدراسةةة اسةةتخداب الفنةةات للمعةةادت النفيسةةة كالةة اب راألوجةةار الكريمةةة كالمةةاح رالفيةةررزل رالمينةةا الملرنةةة لفقةةد -

استخدمقا الفنات في صناعة رزخرفة العلب الخاصة االمجرارات رالولرم لفقي تدإ على وياة التةرؾ رالتةزنس رالرفاايةة 

 ة العلرية.التي عاشقا رفراد األسر

موةإ الدراسةة اةيت األسةاليب الزخرفيةة  -ررضوت الدراسةة التنةرع فةي األسةاليب الزخرفيةة اعلةب المجةرارات رالولةرم -

المرررثة راألساليب الزخرفية األررراية الرافةدةل وية  تمثةإ النةرع األرإ فةي زخةارؾ اإلطةارات رر الجامةات رزخةارؾ 

ي رساليب الااررك رالرركركر رما اقما مت تفاصيإ زخرفية مت رسةرب النااتةات واات اللسلسل في ويت تمثإ النرع الثاني ف

 اطريقة راجعية جدال رجد تناؼمت ا ه األساليب الفنية في تناسس تاب مما رعطى للتوفة شكإ جمالي رفني راجي . 
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مةةا يخصةةقب مةةت توةةؾ فنيةةة  تاةيت مةةت الدراسةةة ااتمةةاب رانةةاء األسةرة العلريةةة ررمراققةةا االشةةارات رالشةةعارات الملكيةةة علةى-

راالاتماب ازخرفتقا ازساليب فنية متنرعة لرورصرا على رضع المرنةرجراب الشخصةي الخةاص اقةب عليقةا رر شةارة التةاج 

 الملكي لرتجلى  لك على اعض العلب االدراسة . 

ت  لةى مصةر مةت خةبلإ ررضوت الدراسة اعض مظاار التزثيرات الفنية الشرجية المتمثلةة فةي الفةت الساسةاني رالتةي انتقلة-

 تصميب جراقب ررجإ اعض العلب االدراسة على ايقة رجداب رررجإ ويرانية .

تاةةيت االدراسةةة اعةةض مةةت مظةةاار التةةزثيرات الفنيةةة التركيةةة العثمانيةةة رالتةةي ظقةةرت علةةى  وةةدم العلةةب االدراسةةة لويةة  -

زخةارؾ النااتيةة المتمثلةة فةي زخةارؾ الةرررد استخداب الفنات طراز الررمي التركي )الرركركر العثمةاني( رالقاتةات فةي ال

 راألزاار راألرراس راألفرع النااتية المتزثرة اق ا األسلرب الفني العثماني .

 -موإ الدراسة–رظقرت الدراسة رجرد اعض الزخارؾ المتزثرة االفت الساساني رالتي ظقرت ادرراا على اعض العلب -

رالرسرب الخرافية لفضةبلً عةت تصةميب جةراقب )ررجةإ( اعةض العلةب علةى ايقةة رالمتمثلة في زخرفة واات اللسلس المتماسة 

 ررجإ ويرانية.

 التوصٌات:
ترصي الدراسة االوفاظ على تلك التوؾ المعدنية رالزجاجية ر لك مت خبلإ ومايتقا مت التلؾ رر السرجة لرضرررة عرض القطةع -

لريسةتطيع القةراه مةت رسيتقةا رالتعةرؾ عليقةا نظةراً ألاميتقةا الفنيةة  الموفرظة االمخازت وتى يتمكت الااوثرت مةت دراسةتقا رنشةراا

 رالتعرؾ على الترا  القيب مت التوؾ التطايقية التي ترجع  لى عصر األسرة العلرية امصر.

عمةةإ متةةاوؾ نرعيةةة متخصصةةة علةةى ؼةةرار متوةةؾ الخةةزؾ رالنسةةيج رمتوةةؾ المجةةرارات الملكيةةة ليعةةرض اقةةا التوةةؾ المعدنيةةة -

رالاللرر الصخرت لر لك لنشر الرعي األثرت رتعريؾ المجتمع رالساقورت عظمة الصناعة رالتوؾ الفنية عصر األسرة  رالزجاجية

العلريةةة لرفةةتح جنةةاح خةةاص لتلةةك التوةةؾ امتوةةؾ الوضةةارة رر تخصةةيص روةةد متةةاوؾ القةةاارة التاريخيةةة لمتوةةؾ نةةرعي متخصةةص 

 ياإ القادمة عظمة الوضارة اإلسبلمية امصر في العصر الودي .لعرض تلك التوؾ راللطاقؾ الفنية النادرة لتعريؾ األج

 األشكال:

  
(: رسم توضٌحً لشكل التاج المرصع بالماس وٌتوسطه حجر 1شكل )

 الفٌروز.
 (: المونوجرام الشخصً لألمٌر محمد علً توفٌق.2شكل )
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(: رسم توضٌحً لألزهار والورود الواردة على علب 3شكل )

 والحلوى.المجوهرات 
 (: رسم توضٌحً لزخارف المراوح النخٌلٌة.4شكل )

 
 

  
 (: رسم توضٌحً لغصن الزٌتون.6شكل ) (: األوراق النباتٌة المحورة المنفذة بأسلوب الباروك.5شكل )



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

155 

  
 حٌوانٌة.(: رسم توضٌحً لقوائم من أشكال  8شكل ) (: تفرٌغ لعنصر الضفائر أو المجدولة البسٌطة والمركبة.7شكل )

 
 اللوحات:

  

 (: علبة مجوهرات مرصعة بالماس والفٌروز1لوحة)
 محفوظة بمتحف المجوهرات الملكٌة باالسكندرٌة .

(: علبة مجوهرات مرصعة باألحجار الكرٌمة والمٌنا ذات 2لوحة)
 الفصوص كلوزونٌه.

 محفوظة بمتحف المجوهرات الملكٌة باالسكندرٌة.

  
 (: علبة مجوهرات من الذهب المموه بالمٌنا4لوحة ) مجوهرات مبطنة بالقطٌفة الكابتونٌه(: علبة 3لوحة )
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 محفوظه بمتحف قصر عابدٌن الطابق الثانً . محفوظه بمتحف قصر عابدٌن الطابق الثانً .

  
 (: علبة مجوهرات مرصعة بالماس والمٌنا الملونة5لوحة )

 . باالسكندرٌةمحفوظة بمتحف المجوهرات الملكٌة 
 (: علبة مجوهرات مبطنة بالقطٌفة6لوحة )

 محفوظة بمتحف قصر عابدٌن الطابق الثانً.

  
 (: علبة حلوى من الزجاج7لوحة )

 . محفوظ بمتحف قصر عابدٌن الطابق الثانً
 (: علبة حلوى من الكرٌستال8لوحة )

 محفوظة بمتحف قصر عابدٌن الطابق الثانً

 

 
 حلوى من الذهب والمزٌنة بالمٌنا الملونة (: علبة9لوحة )

 محفوظة بمتحف قصر عابدٌن الطابق الثانً .

 

 الهوامش: -

                                                           
 للمزيد عت طرس انتقاإ التزثيرات األررراية  لى مصر لانظر: (1)
علي ااشا .  لماارك  ؛ 165 -164ص  ب ل1936 القااره ل ل لل دار الكتب المصري2.ج تقريب النيإسامي ل رميت .  -

ب ل 1980ل مطاعة القيقة المصريل العامل للكتاب ل 1ل جالخطط الترفيقية لمصر رمدنقا رابلداا القديمة رالشقيرة 
ص  بل1981دار المعارؾ ل ل2. جـتاري  الوركة القرمية رتطرر نظب الوكب في مصر؛ الرافعي لعاد الرومت. 222ص
ب 1981ل  : مسعرد )مومد( لالقاارة ترجمة ل 1لج لموة عامة  لى مصر لالمرجؾ العراي؛ كلرت اك.  75-76
 ل . مكتاة مدارليتاري  مصر مت الفتح العثماني  لى جايإ الرجت الواضر.  وستل سليب ؛عمر كندرانيل؛ االس 372لص

 .108ص بل1990القاارةل
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-samy , amyn ." taqwoym alnyl ". g 2 , dar alkotob almsryh, alqahrh, 1936, p.164, 165. 

mbark , aly basha . “alkhett altwofyqia lmsr wmdnha wbladha alqdyma  walshahera” .g1, 

matpaet  alhyaa almsryh alaamh llktab , 1980,p.  222. 

alrafaey , abd alrhmn . “tarykh alhrka alqwomyh wa tatwor nzm alhkm fy misr “. g2, dar 

almaarf , 1981 ,p. 75,76. 

klwot bk . lmha aamh  ala misr . “almwokf alarby” ,g1   ، trgmt : msawod (mhmd) , alqahra , 

1981,p. 372. 

alaskndrany , omr 7؛   hasan  ، slym . tarykh misr mn alfth alothmany  ela kobyl alwokt alhadr . 

mktbt mdbwoly, alqahrh , 1990,p.  108  .                                                      
%  اب( وي  رت ال اب النقي ليح صلداًادرجة كافية تصلح لصناعة العلب رلكنل يخلط االنواح رر 75) : 18عٌار  ( 2)

 الفضة لزيادة صبلدتلل رفي نفح الرجت  كساال رلراناً مميزة .
 .15ب ل ص1992مكتاة اات سينا للنشرل  فت اشؽاإ المعادت رالصياغ.عنايات.  المقدتل -

- almhdy , enayat . “fn ashaal almaaden walsyaa” . mktbt abn syna llnshr, 1992, p. 915. 
رستخدب في تشكيإ رماكت الفصرص التي يطلس عليقا ايت الفصل رتتب اراسطة عمإ مراسير ضيقة مت الابلتيت  :النشر (3)

ليقا الجراارجية "سنارة" وي  تساك على النار ثب ال ترضع فرس ماكينات الخرط فتقطع الى رجزاء صؽيرة يطلس ع
 يرضع ال الفص ريثات اراسطة الضؽط ااإلصاع رر الطرس الخفيؾ وتى يتب تثايت الفص.

 .28-27بل ص 1998. مكتاة الدراسات الشعاية لالقاارة ل الولي في التاري  رالفتعاد الرومت .  ل  كي -
zky , abd alrhmn . “alholy fy altarykh walfn” . mktbt  aldrasat alshabyh , alqahrh, 1998 ,p. 

27,28. 
تعد عملية الترصيع ااألوجار الكريمة مت االساليب الفنية الدجيقة التي تتطلب مقارة خاصة مت الفنات عند  :الترصٌع (4)

ة التي زخرفة التوؾ المعدنية رردرات الزينة راستخداب ا ا االسلرب الفني الراجي يعكح مدم ال رس رالورفية رالمقار
تولى اقا الفنات ريثات جدرتل على ت رس الفتل رلقد اتقت الفنات الصانع استخداب االوجار الكريمة الثمينة كالياجرت رالماح 

 .  رالزمرد رالفيررز رالزفير .... رؼيراا في ترصيع ردرات الزينة المختلفة عصر االسرة العلرية
بل 1963(ل القاارةل89.المسسسة العامة للتزليؾ رالترجمة رالنشرل عدد) جصة المعادت الثمينةعاد الراودل رنرر. -
.الرياض ل  زخرفة الفضة رالمخطرطات عند المسلميت؛ مركز الملك فيصإ للاور  رالدراسات اإلسبلمية. 67ص

. مكتاة مدارلي معجب مصطلوات العمارة الفنرت اإلسبلمية؛ رزسلعاصب مومد.  67-66ب ل ص1988اـ/1408
 .50بل ص2000اارة للالق

-abd alwoahd, anwar.” kest almaadn althamynh” .almoassh alaamh lltalyf waltrgmh walnshr, 

add(89), alqahrh,1963,p.67 . 

mrkz almlk fysl llbhwoth waldrasat al eslamyto . “ zkhrft alfdah  walmakhtotat and 

almoslmyn” .alryad ,1408 h 198ـ ,  p. 966,67 . 

 rzk ,aasem mohmd.” moagm mostlahat alemarh alfnwon al eslamyto”. mktbto mdbwoly , 

alqahra ،2000,p.950. 
مت ررجى ما رصإ اليل فت زخرفة المعادت رؼيراا مت التوؾ الفنية المزينة اق ا  :الزخرفة بالمٌنا الملونة والمذهبة (5)

مينا الوفر ر لك مت خبلإ رضع المينا -أاالسلرب الفنيل رتتب الزخرفة اق ا االسلرب على سطح التوؾ الفنية ازسلرايت: 
مراد زخرفتل راعد  لك ترضع التوفة الملرنة داخإ جنرات ار تجاريؾ رر ايرت يتب وفراا في سطح التوفة في المكات ال

 في النار لتثايت المينا. 
مينا  الفصرص رتتب ا ه الطر يقة ارضع المينا في وراجز معدنية دجيقة تلتصس اسطح التوفة في المكات المودد  -ب

 للزخرفة رتكرت على ايقة فصرص. 
 569بل ص1970طااع األاراب التجارية لالقاارةل .مقاإ اكتاب القاارة تاريخقا فنرنقا ةثاراا لم الوليعليرةل وسيت . -
بل 1999ل مركز الكتاب للنشرل القاارةل1ط ل1.جالفنرت اإلسبلمية في العصر األيرايسالب لعاد العزيز صبلح.  ؛
 .35ص

- elywoh, hesyn .” alholy” . mqal bktab alqahrto tarykha fnwonha atharha , mtabe alahram 

altgaryto , alqahrto, 1970, p.569 . 

 salm ,abd alazyz slah . “alfnwon al eslamyto fy alasr alaywoby” ,mrkz alktab llnshr, 

alqahrh,1999,p. 935. 
ااتية موررة على الطريقة الصينيةل رجد طرر العثمانيرت عاارة عت عناصر نااتية مت الزارر راألرراس الن الهاتاي: (6)

 ا ه الزخرفة وتى اصاوت عنصر مميز مت رسالياقب الزخرفية.
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بل  1974. القيقة المصرية العامة للكتابل الفنرت الزخرفية اإلسبلمية في العصر العثمانيمومد عاد العزيز .  مرزرسل -
 .77ص

- mrzwok,mohmd abd alazyz . “alfnwon alzokhrfyto al eslamyto fy alasr alothmany”. 

alhayato almsryto alaamto llktab,1974,p.  977. 
مجرارات رسرة مومد علي امتوؾ المجرارات الملكية ااألسكندرية للمزيد انظر : عاد الرار  لمقا مومد مصطفى . ( 7)

 .333ب لص2017لجامعة القاارة ل.رسالة دكترراة ل كلية اآلثار "دراسة رثرية فنية"
-abd alwoarth, mha mohmd mostafa . mgwohrat osrto mohmd aly bmthf almgwohrat almlkyto 

balaskndryto " drasto athryto fnyh ". rsalto dktworah , klyto alathar ,gamato alqahrto, ،2017 p. 

333.
  

عاارة عت مزيج مكرت مت مادة زجاجية مع اكاسيد في وراجز معدنية  :هالمٌنا ذات الفصوص البٌضاوٌة كلوزونٌ (8)
 رجيقة تلتصس على المعدت في مكات الزخرفةل رفي ا ه الوالة تادر األراني ركزنقا مرصعة ااألوجار الكريمة.

علي في مشقد اإلماب سعاد .  ؛ ماارل46بل ص1960.دار المعارؾ امصر لالقاارةل فت المينايويى لمومد اكر .  -
االاداع ؛ جمعة لسعاد رومد . "329-328بل ص ص1969. دار المعارؾ امصرل النجؾ رما ال مت القدايا رالتوؾ

 .154-153اـ لص ص1394لمقاإ امجلة منار االسبلب ل الفني في الصناعات المعدنية في العصرر االسبلمية"
- yhya ,mohmd bkr . fn almyna ,dar almaarf bmisr ,alqahrto,1960,p.946. 

Mahr, soad . mshd al emam aly fy alngf wma bh mn alhdaya waltohf, dar almaarf bmisr, 

1969,p. 9328-329. 

 gomaa ,soad ahmd . "alabdaa alfny fy alsenaat almadnyto fy alaswor alaslamyto" ,mqaal 

bmglto mnbr aleslam ,1394h,p. 154-153ـ   
 .351لصمجرارات رسرة مومد عليللمزيد انظر: مصطفى . ( 9)

mostfa . mgwohrat osrto mohmd aly,p.351. 
: عاارة عت شعلة مت اللقب الناتج مت اشتعاإ الؽاز يستخدمل الصانع اثناء لواب جزء مع جزء ةخر المنفاخ البوري (10)

مع جزء ةخر ااستخداب نرع مت مسامير الارشاب  مت خبلإ التوكب في جرة اللقب وتى يتب لوب )لصس( جزء مت التوفة
 الصؽيرة الوجب.

ردرات الزينة التركية في ضرء مجمرعتي متوؾ المنيإ رمتوؾ المجرارات الملكية مومد لرارية عاد المنعب .  -
 . 28بل ص2004. رسالة دكترراةل كلية اآلثارل جامعة القاارةلااألسكندرية

- mohmd ,rawoya abd almnem . adwoat alzynto altrkyto fy 'dwoa mgmwoaty mthf almnyl wa 

mthf almgwohrat almlkyto balaskndryto. rsalto dktwora, klyto alathar, gamato 

alqahrto,2004,p. 28 . 
ازت مت األساليب الصناعية المنف ة في زخرفة المنسرجات رعرفت ااسب ؼرزة التضريب لريتب تنفي اا  الكابتونٌه:(11)

ترضع طاقتيت مت النسيج اينقما طاقة مت وشر القطت رر الصرؾ رر ؼيره رينف  عليقا جميعا خطرط الخياطة اطريقة 
 اندسيةل فاستخدمت فيقا الخطرط الطرلية رر العرضية فتتكرت رشكاإ اندسية.

(ل 33(ل السنة )2عدد) . منار اإلسبلبلتطريز المبلاح رالمنسرجات في العصر المملركي"نصرل ثريا سيد رومد . "-
"دراسة  األزياء الشرفية رالعسكرية رزينتقا في عصر األسرة العلرية؛ رار العينيتل ررفت عاد الرازس. 176بل ص1975

 .309-308ب ل ص ص 2017ل دار النااؽة ل1.طلؤلزياء المدنية رالعسكرية رالتشريفات"
- nsr, thrya syd ahmd . "tatryz almlabs walmnswogat fy alasr almmlwoky". mnbr al eslam, 

add(2), alsnh (33), 1975,p.176. 

 abwo aleynyn, raft abd alrazq. alazyaa alshrfyto walaskryto wzyntha fy asr alasrto alalwoyto 

"drasto llazyaa almdnyto wal3skryto waltshryfat", dar alnabato ,2017,p. 308-309 . 
فنرت كلمة ااررك مشتقة مت كلمة اارركر الارتؽالية رالتي تعني اللسلس الخاب رر الخشنة. عكاشةل ثررت .  الباروك: (12)

 5بلص1988. العيت تسمع راأل ت ترمل القيقة المصرية العامة للكتابل الااررك مرسرعة تاري  الفت -2عصر النقضة 
المعقرفةل كما امتاز ا ا األسلرب االاعد عت الخطرط  ؛ تضب عناصره األساسية في الزخرفة القراجع رالصدؾ راألرراس

  .المستقيمة في الزخرفة راستخداب الخطرط المنونية رالولزرنية
  R., Toman. Baroque,Architecture,Sculpture,Painting.France,1998,p.8.- 

كات يضعل األمراء رالااشرات على عماقراب رمبلاسقبل ريتكرت مت الورؾ األرإ رر الورفيت األرلييت  المونوجرام: (13)
  مت اسب الشخص فقط درت التاج الملكيل رانتقلت فكرتل مت الفت اإلؼريقي  لى الفت الايزنطي رمنقا  لى الفت المسيوي.

 .55بل ص1993د الصااحل . الجزء الوادت عشرل دار سعاالفت الايزنطيعكاشةل ثررت . -
-okasha, thrwot . alfn albyznty,  algza alhady ashr, dar soad alsbah, 1993,p. 55. 
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اات الخديرت ترفيس رشقيس الخديرت عااح ولمي الثاني رالدتل اي السيدة رمينل اانبل رلد  :األمٌر محمد علً توفٌق (14)

ب( صاوب جصر المنيإ ال ت شيد عاب 1954اـ/1374ب( رجد ترفى خارج مصر عاب )1875اـ/1292االقاارة عاب )
ياسية عالية ركات رصياً على ب( كات موااً للفنرت اكافة صرراا رخاصة اإلسبلمية لرجد كات لل مكانة س1901اـ/1319)

ب( روتى ترلى اات عمل الملك فاررس األرإ وكب مصر في 1936اـ/1355العر  اعد رفاة عمل الملك فساد األرإ عاب )
 ب(.1951اـ/1371 ات العاب رنصب األمير رلياً للعقد وتى رنجب الملك فاررس اانل األمير رومد فساد الثاني عاب )

؛ ااراايب لاألمير عثمات 1995.رزارة الثقافة لالمجلح األعلى لآلثار لالقاارة ل األمير مومد عليجصر .  عاطؾ ؼنيبل-
.ترجمة: كشررد )ادم( لالمجلح األعلى للثقافة  مومد علي الكاير )خصرصيات عاقلة ملكية(كررخات لكاررليت.  ر

منيإ "دراسة رثرية االألمير مومد علي رشؽاإ الرخاب في جصر اعاقشة  اراايب.ل ؛ الدسرجي97بلص2005لالقاارة ل
  .5-2بلص ص 2009.رسالة ماجستير لكلية اآلثار لجامعة القاارة لفنية"

- onym,atf . qsr alamyr mohmd aly , wozarto althqafto ,almgls alala llathar ,alqahrto ,1995. 

abrahym ,alamyr Othman wa kworkhan , karwolyn . mohmd aly alkbyr (khososyat aelto 

mlkyto) .trgmt : kshrwod (hoda) ,almgls alaala llthqafa ,alqahrh ،2005,p.997. 

 aldswoqy ,aaesha ebrahym .ashaal alrokham fy qasr alamyr mohmd aly palmnyl "drasa 

athryto fnyto".rsalt magstyr ,klyt alathar ,gamat alqahra ,2009,p.، 2-5  . 
ار مرولة متطررة مت فت الااررك وي  امتاز االاعد عت الخطرط المستقيمة راستعماإ الخطرط المنونية  :الركوكو (15)

رالولزرنية  ال انل كات ركثر رشاجة ررجة مت فت الاارركل رجد شاع ا ا االتجاه الفني في رررراا خبلإ الفترة مت عاب 
 ب( . 1780اـ/ 1194ب(  لى )1730اـ/1143)
 .375ل الاارركل ص  165ل 12.ص ص  فنرت عصر النقضةل الركركرشةلثررت . عكا-

-okasha,thrwot . fnwon asr alnhda, alrkwokwo,p. 12 ،165 ,  albarwok, p.375  . 
 .336. صمجرارات رسرة مومد علي للمزيد انظر: مصطفى .  (16)

- mstafa . mgwohrat osrt mohmd aly ,p. 336. 
 ار نرع مت األوجار يشال الزجاج رلكنل رشد منل صبلاة .  : الصخري )الكرٌستال(البللور  (17)
ب 1974لالقاارة :مكتاة األنجلر المصرية ل1. ط الفنرت اإلسبلمية في مصر جاإ الفاطمييتمرزرسل مومد عاد العزيز . -

  .135ل صالفنرت الزخرفية اإلسبلمية في العصر العثماني ؛  103-101لص ص 
- mrzwok, mohmd abd alazyz . alfnwon al eslamyto fy misr abl alfatmyyn, alqahrh :mktbto 

alanglwo almsryto ,1974 ,p. 101-103. alfnwon alzkhrfyto al eslamyto fy alasr alothmany , 

p.135. 
. ترجمة: عاد  المعادت راإلنسات. فاسيليؾل ب.  :ل انظرلالستزادة عن المعنى اللغوي للمعادن وتعرٌفها العلمً (18)

القاارة : دار  . المرسرعة الثقافية؛سعيد لوسيت .  3ب لص1970الراود )رنرر مومرد(لالقيقة المصرية العامة ل
ل  1978ل 42مجلة مجمع اللؽة العرايةل جـ المعادت عند العرب"؛ السكرتل علي علي. "93ب ل ص1972المعرفةل
؛  144بل ص1986القاارة: القيقة المصرية العامة للكتاب ل  . كتاب الفنرت اإلسبلميةسعاد ماار .  ؛ مومدل 98ص

؛ علي ل سيدة  ماب ."  410بل ص1994. طاعة خاصة ارزارة التراية رالتعليب ل المعجب الرجيزمجمع اللؽة العراية. 
مجمرعات متاوؾ )جصر  ب( في ضرء1952 لى 1805دراسة رشؽاإ المعادت المدنية في عصر رسرة مومد علي مت )

". مخطرط رسالة ماجستيرل كلية اآلثارل جامعة كلية الطب االقصر العيني( االقاارة –جصر الجرارة  –عااديت –المنيإ 
 .126بل ص 2006القاارةل 

األاشيقي لشقاب الديت ات مومد ات رومد راي الفتح األاشيقي ت)  :لبلستزادة عت المعادت امصر عار العصررل انظر 
. وققل رجاالل على عدة نس  رجدب لل:الطااع) عاد هللا المستطرؾ في كإ فت مستظرؾب(. 1446-1388اـ/790-850

لموات مت الفنرت رالصناعات الصؽيرة ااارر.  ؛ ومادل مومد ؛ لايبل379رنيح(للانات: دار القلبل ايررت ل د.تل ص 
وسيت عاد الرويب. "المعادت ". كتاب القاارة ؛ عليرةل 61 -60ل ص ص: 1962ل القاارةل 1. طرةثارنا المصرية

 ل2. طالفت اإلسبلمي رصرللل فلسفتلل مدارسلرار صالح.  ؛ األلفي ل 377بل ص1970تاريخقا فنرنقا اثاراا"ل القاارةل
 -107. ص ص الفنرت الزخرفية اإلسبلمية في مصر جاإ الفاطمييت؛ مرزرس.  287بل ص1974دار المعارؾل لانات ل 

بل ص 1974. القيقة المصرية العامة للكتابل  الفنرت الزخرفية اإلسبلمية في العصر العثماني؛ 223 -221ل 108
الفنرت الزخرفية ضمت كتاب دراسات في الوضارة االسبلمية امناساة القرت الخامح عشر ؛ ماارل سعاد .  147
 .300ل صب1985. المجلد االرإ لالقاارة : القيقة المصرية العامة للكتاب ل القجرت

Ali ,Wijdan. The Arab Contribution to Islamic Art From the seventh to the fifteenth centuries. 

Cairo: the American University , press,2000,p.151. 

- fasylyf,m.. almaadn wal ensan . trgmt : abd alwoahd (anwor mhmwod), alhyah almsryto 

alaamh ,1970,p.93  . saeyd ,hosyn . almwoswoato althqafyto , alqahrh : dar 

almarfto،1972,p.993 . alskry,aly aly. "almaadn and alarb" mglt mgma all'oato aarbyto,1978 , 
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p.78 . mohmd, saad mahr . ktab alfnwon al eslamyto , alqahrh : alhyah almsryto alaamto 

llktab , 1986, p.144 . mgma allato alarbyto. almoagm alwogyz, 1994,p. 410  . aly , saydh  

emam ." drasto ashaal almaadn almdnyto fy asr asrto mohmd aly mn (1805 ela1952) fy dowoa 

mgmwoat mtahf (ksr almnyl –aabdyn – qasr algwohrh , klyt altb balksr aleyny) balqahrh".  

rsalt magstyr, klyt  alathar,gamat alqahrh, 2006,p. 126. 
القمداني )رار مومد الوست  لانظر: لالستزادة عن الذهب وخواصه ومعاٌٌره وألوانه وأهم مناجم استخراجه بمصر (19)

الجرارتيت العتيقتيت الماقعتيت مت الصفراء رالايضاء ) ال اب رالفضة كتاب  .ب(956-893اـ/345-280ل ت))ات اومد
؛ العااديتل علي زيت.  71بل ص2004اـ/1425ر. د .رومد فساد ااشال مطاعة دار الكتب المصريةل  :توقيس ردراسة. (

هللا  ؛ عرض285ل217-216بل ص ص 1974.القاارة : القيقة المصرية العامة للكتابل المصاغ الشعاي في مصر
معجب المصطلوات كماإ .  ؛ صدجيل28-27بلص ص 1982القاارة: دار المعارؾل   معادت الزينة.لمومد فتوي. 

 .285اـل ص1408لالرياضل1. طاألثرية
- alhmdany (abwo mohmd alhsn bn ahmd) . ktab algwohrtyn alatyktyn almaeatyn mn alsfraa 

walbyda ( alzhb walfada ) . tahkek wdrast: a. d .ahmd foad basha, mtbet dar alkotob almsryh, 

2004ـ ,p  71 .alabdyn, aly zyn. almsa' alshaby fy misr, alqahrh : alhyato almsryh alama 

llktab,1974,p.  216-217،285  

awod' allh ,mohmd fthy. maadn alzynh, alqahrh : dar almarf,   1982 p.27-28. 

 Sdky, kmal . mogm almstlhat alathrya,alryad,p.285.  
ال اب النقي ليح صلداًادرجة كافية تصلح للصناعة رلكنل يخلط االنواح رر الفضة لزيادة صبلدتلل رفي نفح الرجت  ( 20)

ضل  كساال رلراناً مميزةل فقليإ مت النواح يضفي عليل  ومراراً في اللرتل رما الفضة فإنقا تضفي عليل مسوة مت الايا
 18%  اب(ل عيار 92) 22ليت جداً على رت يستخدب في عمإ الوليل رلق ا فإت ال اب عيار  24فال اب الخالص عيار 

عاارة عت سااقك مت ال اب رالفضة رالنواح يستعمإ في رشؽاإ الوليل را ه  -%  اب(60) 14%  اب( رعيار 75)
 نقا .السااقك تعطي صفات تدرب لفترة رطرإ للمشؽرالت المصنرعة م

 .25ل 15ل 12ل ص فت اشؽاإ المعادتالمقدت.  
- almhdy. fn ashaal almadn ,p. 12 , 15 ,25. 

 .25ل ص الفنرت اإلسبلمية في العصر األيرايسالب.  (21)
- salm. alfnwon al eslamyh fy alasr alaywoby,p.25. 

خاصية يقصد اقا مساعدة المعدت على االستطالة في اتجاه طرلي ريود  عت طريس شد المعدت  قابلٌة السحب: ( 22)
راقرة مت فتوات ضيقة اسوب المعدت  لى رسبلكل رالسوب يتب في والة الارردةل رركثر المعادت طراعية للسوب ال اب 

 فر رالزنك ثب القصدير. يليل الفضة ثب الابلتيت رالنواح األومر راأللرمنيرب رالوديد رالنواح األص
 .13ل ص فت اشؽاإ المعادتالمقدت. -

-almhdy. fn ashaal almaaden ,p.13. 
اي الخاصية التي تساعد الجسب على اإلستطالة راقدر ثاات في جميع اإلتجااات درت رت ينكسر رمت  قابلٌة الطرق: (23)

 .ركثر المعادت جاالية للطرس ال ابل الفضةل األلمرنيربل النواحل القصديرل الابلتيتل الرصاصل الزنكل الوديد
 .14-13المقدت. فت اشؽاإ المعادت ل ص -

-almhdy. fn ashaal almaaden ,p.13,14. 
. مراجعة علمية د. صالح )عااح( ل مسسسة الكريت األوجار الكريمةرومد مومد ؛ رومد مومرد دارد. صارت ل ( 24)

 .29-18للتقدب العلميل ادارة الثقافة العلميةل د.تلص ص 
- sbry ,ahmd mohmd , ahmd mhmwod dawod. alahgar alkryma, mragat almyh d. salh (abas) , 

moasst alkwoyt lltkdm alelmy, adart althkafh alalmyh, ,p. 18-29.
 

 .يجرت استخراجل مت جااإ األرراإ االقندل رمت الارازيإل رجنرب  فريقيال رالكرنؽر  ( 25)
 .1519ب ل ص1973ل السنة الثالثةل 123"ل مطااع األاراب التجاريةل العدد األوجار الكريمةمجلة المعرفة ."-

-mglt almarfa ."alahgar alkrymh", mtabe alahram altgaryh, aladd 123, alsnh althalth,  1973   

,p.1519. 
. القيقة المصرية العامة للكتابل الماح رصؾ رتقييبصالح لمومرد على.   .يطلس على ا ا الاريس لفظ ردمانتيت ( 26)

 .9-8بل ص ص 1972القاارةل 
-sah,mhmomwod aly. Almas wsf wtkyym, alhyah almsryh alamh llktab, alqahrh,,1972,p  8-9.  . 

ل رزارة الثقافة راإلرشاد القرميل 108. المكتاة الثقافية  األوجار الكريمة في الفت رالتاري .  عاد الرومتزكيل ( 27)
 .60صبل 1964القيقة المصرية العامة للتزليؾ رالترجمة رالطااعة رالنشرل مايرل 



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

161 

                                                                                                                                                                                     

-zky ,abd alrhmn. alahgar alkrymh fy alfn waltarykh,almktbh althkafyh 108، wzarto althkafa 

wal ershad alkwomy, alhyah almsryh alama lltalyf ,maywo,1964,p.60. 
(28 )

.66م، ص1999. دراست تاريخيت جغرافيت جيولوجيت دينيت، مكتبت مذبولي، األحجار الكريمتالجميلي ،السيذ .   

 -algmyly , alsyd .alahgar alkryma,drasa tarykhya g'orafya  gywolwogya dynya, mktbt 

mdbwoly,  1999 ,p.  66 . 
 .59-54ل ص صاألوجار الكريمةصارت.  ( 29)

- sbry . alahgar alkryma,p. 54,59. 
 .154ل صمعادت الزينةعرض.  ( 30)

- awod'. maadn alzynh, p.154. 
ل دار الموجة الايضاءل 1.ط الخراص( –النفرح –مرسرعة األوجار الكريمة المصررة )التختب موست. عقيإ ل ( 31)

 .500بل ص2007اـ/1228
-oqyl ,mhsn. mwoswoat alahgar alkryma almsworh (altkhtm –alnkwosh – alkhwoas), dar 

almhgh alby'da ,2007,p.500 . 
 .30لص1.جالعصر األيراي الفنرت اإلسبلمية فيسالب.  (32)

- salm. alfnwon al eslamyh fy alasr alaywoby,p.30 . 

ل مكتاة زاراء الشرسل 1. طالفنرت الزخرفية اإلسبلمية الماكرة في العصريت األمرت رالعااسيعلي رومد. الطاق  ل -
 .54بل ص2000

- altaysh  ,aly ahmd. alfnwon alzorfyh al eslamyh almobkra fy alasryn alamwoy walabasy, 

mktbt zhraalshrk ,2000,p.54.     
 .28-27لص ص  الولي في التاري  رالفت كي .  ( 33)

-zky . alhly fy altarykh walfn,p.27,28. 
.الجقاز  زخارؾ معدنيةلئلستزادة عت الزخرفة ازسلرب الوز رالتشقير لانظر: وسيت لمومرد ؛ رةخررت .  ( 34)

 .60-59ب ل ص ص 1988المركزت للكتب الجامعية لالقاارةل
-hsyn ,mhmwod ؛  wakhrwon . zkharf maadnyh ,alghaz almrkzy llktb algamayh 

,alqahrh,1988,p.59-60 . 
الفنرت اإلسبلمية في ؛ سالب .  371ل370لص ص  المعادتلانظر : عليرة :  لإلستزادة عن الزخرفة بأسلوب الحفر ( 35)

 .35ل34لص ص 1. جالعصر األيراي
-alywh , almaadn  ,p.371,370 . salm . alfnwon al eslamyh fy alasr alaywoby,p.  34،35  

 .35-34لص ص1.جالفنرت اإلسبلمية في العصر األيرايسالب . (36)
- salm. alfnwon al eslamyh fy alasr alaywoby,p.34,35. 

ب (ل راستخدمت على نطاس راسع في زخرفة ردرات 11اـ/5عرفت ا ه الطريقة من  القرت )التفرٌغ أو التخرٌم:  ( 37)
 اإلضاءة المعدنية العثمانية.

 .228-227بل ص ص 1983. القاارةلفنرت رشؽاإ المعادت رالتوؾزارات لمومد رومد.  -
Zhran ,mohmd ahmd .fnon ashaal almaaden waltohf ,alqahah,1983,p.227,228.، 

فت يويى.   :مادة زجاجية تنصقر رتلتصس اسطح المعدت في درجة ورارة عالية راي شفافة ال لرت لقا. رنظر المٌنا: (38)
 .569لص الولي؛ عليرة. 46ص .االمين

-Yhya,fn almena,p.46 . alywh , almaadn  ,p.569 . 
توؾ زجاجية راللررية مت عصر األسرة القاجارية دراسة رثرية فنية لنما ج مت القرت وست مومد . "نررل  (39)

 .46ب ل ص2002ل 176ل الرسالة22". ورليات اآلداب رالعلرب االجتماعيةل الكريتل الورلية ب19اـ/13
-nwor,hasn mohmd . "thf zgagyh wbllworyh mn asr alasrh alkagaryh drash athryh fnyh 

lnmazg mn alkrn 13h/ـl19m", hwolyat aladab walalwom alagtmaayhalkwoyt, alhwolyh 22, 

alrsalh 176 ,2002,p.46. 
عرؾ في العصر الساساني اإيراتل رتتب ا ه الطريقة اإستخداب مادة سرداء تتركب مت مسورس  التموٌه بالمٌنا: ( 40)

الرصاص رالنواح رالكاريت رملح النشادرلركانت مساويس ا ه المراد تمزج معاً وتى تصير ساقبلً متجانساً يصب رار 
ارد رتسخ  التوفة رتصقإ جيداً فيظقر لمعات ساخت في الشقرس رالوزرز المعدة في ادت التوفةل ثب يترك ا ا الساقإ وتى ي

 سراد التمريل على سطوقا المعاً اراجاً مما يكساقا الشكإ الجمالي المطلرب ريطلس على ا ه الطريقة شاماليفيل
(Champleve). . 

 .154-153لص ص  اإلاداع الفني في الصناعات المعدنيةجمعل. -
-gomaa. "alabdaa alfny fy alsenaat almadnyto  ,p 154-153ـ   
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 . 329-328ماار. مشقد اإلماب علي في النجؾل ص ص (41)

-mahr. mshd al emam aly fy alngf,p.328,329. 
(ل 16العدد ) . مجلة كلية اآلثارلطاجب مكتب مت النواح الممره االمينا ينسب لؤلسرة العلرية"الدسرجي ل شادية. "(42)

 .240بل ص2012جامعة القاارة ل
-aldswoky  ,shadyh. "takm mktb mn alnhas almmwoh balmyna ynsb llasrh alalwoyh",mglt 

klyt alathar, aladd (16), gamat alkahrh, 2012,p.240. 
تعرؾ ازنقا معادت نادرة تتميز اصفات فيزياقية خاصة تجعإ منقا روجاراً كريمة مثإ اللرت  األحجار الكرٌمة: (43)

الج اب رالاريس الناصع رالصبلدة العاليةل رجد استخدمت اعض مت األوجار الكريمة اصفة رساسية في الترصيع مثإ 
لعااديت. المصاغ الشعاي في مصرل الماح رالزمرد رالياجرت راللسلس . لبلستزادة عت األوجار الكريمةل انظر: ا

 .224ص
-alabdyn. almsa' alshby fy misr,p.224. 

(44)
.83م، ص1963، القاهرة، 89. المكتبت الثقافيت، عذد قصت المعادن الثمينتأنور. عبذ الواحذ ،   

-abd alwoahd , anwor. kst almaadn althmynh,almktbh althkafyh, add 89,alqahrh,1963,p.83. 
 .95ل94ل ص ص فنرت رشؽاإ المعادت رالتوؾزارات . (45)

Zhran.fnon ashaal almaaden waltohf  ,p.95,94 .  
 .146-145ل صدراسة رشؽاإ المعادتعلي .  (46)

-aly . drast ashaal almaadn,p.145,146. 
 .روداما االقرب مت الدة القزاز ااإلسكندرية ( 47)
 .220بل ص1985. دار المعارؾل  رالصناعات في عقد مومد عليالورؾ اريدتل صبلح رومد.  -

-hrydy,slah ahmd. Alhrf walsnaaat fy ahd mhmd aly ,dar almaarf,1985,p.220. 
جررت الوكرمة منع التجار مت استيراد الزجاج مت الخارج لوماية الصناعة المولية اساب كثرة اإلنتاج رجلة الايع  ( 48)

عقد سعيد ااشا كانت صناعة الزجاج مرجردة  لى ود ما وي  جامت الاراخر انقإ منتجات  لى الرتفاع سعره لرفي 
ب( كانت مرجردة لكنقا متداررة على الرؼب مت 19اـ/13رررراا. ريتضح رت صناعة الزجاج في مصر طراإ القرت )

  .ملرك راألمراءموارالت األسرة العلرية مت النقرض اق ه الصناعة وتى رنقا كانت ال تصلح رراقع لل
توؾ زجاجية ررخرم اللررية مت عصر األسرة العلرية دراسة رثرية فنية لنما ج مت القرت نررل وست مومد."  -
 .10ب لص1999". مجلة كلية اآلدابل جامعة سرااجل العدد الثاني رالعشررتل مارح ب 19اـ/13
لموفرظة في متاوؾ القاارة راإلسكندرية في ضرء مقتنيات االمير يرسؾ كماإ الفنية امومد لوسني عاد الشافي."  -

 .160ب ل ص2012". مخطرط رسالة دكترراة ل كلية اآلثار ل جامعة القاارةل ل مجمرعة جديدة لب تنشر مت جاإ
- nwor, hsn mhmd." tohf zgagyh waokhra bllworyh mn asr alasrh alalwoyh drash athryh fnyh 

lnmazg mn alkrn 13h 19m ", mglt klyt aladab,gamat swohag, aadd althany walshrwon, mars 

1999,p.10. 

-  mhmd ,hsny abd alshafy." mktnyat alamyr ywosf kmal alfnyh almhfwozh fy mtahf alkahrh 

wal eskndryh fy dwoa mgmwoah gdydh lm tnshr mn kbl , rsalt dktwora , ،klyt alathar , gamat  

alkahrh ،,2012 ,p.160. 
  :ل انظر لإلستزاده عن نشأة صناعة الزجاج وتطوٌرها وعملٌة الصناعة ( 49)
دراسة عبلج رصيانة اآلثار الزجاجية المزخرفة االمينا رالممراة اال اب تطايقًا على رمضات ل عرض رمضات."  -

 .19ل12ب ل ص ص 1999جامعة القاارةل كلية اآلثارل  ". مخطرط رسالة ماجستير لمجمرعة متوؾ الفت اإلسبلمي
- rmdaan, awod  rmdaan." drast alag wsyant alathar alzgagyh almzkhrfh balmyna 

walmmwoha balzhb ttpyka  ً  ala mgmwoat mthf alfn al eslamy", rsalt magstyr , klyt alathar, 

gamat alkahrh,1999 ,p  12،19.  

ة". مخطرط رسالة الزجاج التركي العثماني مت خبلإ مجمرعات متاوؾ القاارقادت." عاد اللطيؾ ل مرفت عاد ال -
 .79 -78ل 6بل ص ص2004دكترراهل كلية اآلثارل جامعة القاارة ل 

-abd allatyf , mrft abd alhady." alzgag altrky alothmany mn khlal mgmwoaat mtahf alkahrh", 

rsalt dktworah,klyt alathar, gamat alkahrh, 2004,p.  6 ,78,79.. 

(Joseph) ,Philippe. Glass history and art. journal of glass study, liege, 1982, pp. 11- 13.- 

 (Roberth) ,Brill . the chemical analyses of early glass. New York, 1999, pp. 19-23  .- 
 .12ل صدراسة عبلج رصيانة اآلثار الزجاجية. رمضات ( 50)

-rmdaan." drast alag wsyant alathar alzgagyh,p.12. 
 .135لص الفنرت اإلسبلمية في مصر جاإ الفاطمييت  .مرزرس ( 51)
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-mrzwok.  alfnwon al eslamyh fy misr kbl alfatmyyn,p.135. 
 لالقاارة .المجلح القرمي للثقافة راآلداب المشكارات الزجاجية في العصر المملركي.  مومرد مومد مايسة داردل( 52)
 .20ص بل2004ل

-dawod, maysh mhmwod mhmd . almshkawoat alzgagyh fy alasr almmlwoky ,almgls 

alkwomy llthkafa waladab ,alkahrh, 2004,p.20. 
. مخطرط رسالة مختارة" دراسة ترميب رصيانة اآلثار الزجاجية امصر تطايقًا على نما ججاد." الكريب لسلرم  (53)

 .80ل صالزجاج التركي العثماني؛ عاد القادت. 19بل ص1995كلية اآلثارل جسب الترميب ل جامعة القاارةل ل  دكترراهل
-alkrym , slwoa gad ." drast trmym wsyant alathar alzgagyh bmisr ttbyka  ً  ala nmazg mkhtarh 

".  rsalt dktworah,  klyt alathar , ksm altrmym , gamat alkahrh , 1995,p.19 . abd alhady . 

alzgag altrky alothmany ،,p.80 . 
ل الزجاج التركي العثمانيعاد القادت . ؛  37بلص 1981. دار الراقدل ايررتل كنرز الفاطميتوست ل  كي مومد .  (54)

 .108ل107ص ص 
- hsn ,zky mhmd . knwoz alfatmyn,dar alraed, byrwot, 1981,p. 37 . 

abd alhady . alzgag altrky alothmany,p.108,107 . 
استخدب الت ايب في العصر االسبلمي من  نقاية العصر االمرت راداية العصر العااسي راستمر وتى رصإ الى جمة ( 55)

 تطرره في العصر المملركي راستمر في العصر العثماني . 
 .100-99العثمانيل ص ص عاد القادت . الزجاج التركي -

-abd alhady . alzgag altrky alothmany,p.99,100  . 
: يستخدب مولرإ ال اب وي  يختزإ الى معدت ال اب في صررة واياات دجيقة جدا مت المعدت التذهٌب على البارد ( 56)

يتب تطايره مت المولرإ اعد ك لك يضاؾ مراد الصقة مثإ الؽراء ار الصمػ لتثايت مولرإ ال اب على سطح االناء وي  
 تعريض االنية للجفاؾ سراء االورس رر اتعريضل للقراء.

-(Harold), Newman. An illustrated Dictionary of Glass. London, 1977,p.15 
يستخدب ال اب المستخدب في الزخرفة مت ركسيد ال اب مع  ضافة مادة جلرية  ليل لخلس طاقة  التذهٌب على الساخن: ( 57)

 تزجيج رسيطة تعمإ على لصس مادة الت ايب اسطح اإلناء الزجاجي .
Newton;R Davison, S.,Conservation of Glass, London, 1989,p87.- 

 .55-54لص ص  العلريةتوؾ زجاجية ررخرم اللررية مت عصر األسرة  .نرر ( 58)
-nwor. thf zgagyh waokhra bllworyh mn asr alasrh alalwoyh ,p.54,55 . 

؛ سالب. 171ل170بلص ص 1990ل دار القلب لدمشسل1. ط الفت اإلسبلمي  لتزاب ر اداعصالح رومد. ل الشامي (59)
 .237لص 1. جالفنرت اإلسبلمية في العصر األيراي 

-alshamy,salh ahmd. alfn al eslamy  eltzam w ebda , dar alklm ,dmsq,1990,p.170,171 . 

salm. alfnwon al eslamytoh fy alasr alaywoby , p.237 . 

. دار الرفاء لدنيا الطااعة رالنشرل الفنرت الزخرفية اإلسبلمية في مصر في العصر األيرايياسيت ل عاد الناصر.  -
 .375لص2002اإلسكندريةل 

-yasyn,abd alnasr. alfnwon alz5rfyh al eslamyh fy misr fy alasr alaywoby, dar alwofa, al 

eskndryh,2002,p.375 . 

 .93بلص2003ل دار السريدت لئلعبلت ل2. طتاري  الفنرت اإلسبلميةخضر ل مومرد يرسؾ.  -
-khdr ,mhmwod ywosf. tarykh alfnwon al eslamyh, dar alswoydy , 2003,p.93   . 

تتكرت زخارؾ الزارر مت خمسة رجزاء رقيسية اي: الفررع الكايرة رالفررع الثانرية الصؽيرة راألرراسل  (60)
 رالاراعبل ثب الزارر.

 .72ل ص1977. الجقاز المركزت للكتب الجامعيةل القاارةل الخزؾ التركيماارل سعاد .  -
- mahr, soad . alkhzf altrky. alghaz almrkzy llktb algameyh, alkahrh, 1977,p.72  . 

 .37-36بلص ص 1991ل األكاديمية اللانانية للكتاب لايررتل 2. طالزخرفة اإلسبلميةوسيت ل مومرد  اراايب .  -
-hsyn , mhmwod  ebrahym . alzkhrfh aleslamyh, alakadymya allbnanyh llktab ,byrwot, ،

1991,p.36,37  . 
 .80. مكتاة اات سينال د.تل صفت الزخرفةعنايات . المقدتل  (61)

-almhdy,anayat . fn alzkhrfh. mktbt abn syna,p.80  . 
ل مكتاة زاراء 2. ججصرر األمراء رالااشرات في مدينة القاارة في القرت التاسع عشرعاد المنصؾ سالب . نجب ل  (62)

 .191بل ص2002الشرسل القاارةل 
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-ngm ,abd almnsf salm . kswor alamra walbashwoat fy mdynt alkahrh fy alkrn altasea ashr, 

mktbt zhra alshrk, alkahrh ,2002,p.191. 
 .171ل صمقتنيات األمير يرسؾ كماإعاد الشافي. (63)

- abd alshafy. mktnyat alamyr ywosf kmal,p.171. 
 .20بل ص1985. رسالة ماجستيرل كلية اآلثارل جامعة القاارةل العثمانية"المنسرجات في مصر الطاي ل علي ." (64)

- altaysh, aly ." almnswogat fy misr alothmanyh", rsalt magstyr,klyt alathar, gamet alkahrhm 

1985,p.20. 
بل 1940. مطاعة دار الكتب المصرية لالقاارةل الفنرت اإليرانية في العصر اإلسبلميوست ل  كي مومد .  (65)

 .273ص
- hsn, zky mhmd . alfnwon al eyranyh fy alasr al eslamy , dar alktb 

almsryh,alkahrh,1940,p.273. 
الطراز المعمارت رالفني لمساجد القاارة في القرت الثال  عشر القجرت عاد الرااب لعاد الفتاح عاد الرااب. " (66)
". مخطرط رسالة ماجستيرل كلية اآلثارل جامعة القاارةل ب(1899-1800اـ( التاسع عشر الميبلدت )1225-1318)

 .46بلص2006اـ/1427
- abd alwhab ,abd alftah abd alwhab. "altraz almamary walfny lmsagd alkahrh fy alkrn 

althalth ashr alhgry altasea ashr almylady, rsalt magstyr, klyt alathar,gamat alkahrh,2006,p.46 

. 
: اصطبلح فني يطلقل األتراك على زخرفة جرامقا عناصر ويرانية رفررع نااتية مرسرمة اطريقة زخرفة الرومً (67)

خاصة ال تخضع في شكلقا العاب لنظاب معيتل مما جعإ لقا طااع مميزاً اقال رمت انا رطلس عليقا زخرفة الترريس 
 العثمانية.

 .177ل صالمنسرجات في مصر العثمانيةالطاي  .  -
- altaysh." almnswogat fy misr alothmanyh,p.177  . 

ا ا رجد عرفت زخرفة األراايسك في العصر العثماني رفي عصر األسرة العلرية ااسب زخرفة الررمي على الرؼب مت  -
 األرراس راألفرع النااتية. رت ا ه الزخرفة في شكلقا رخ ت نفح شكإ زخرفة األراايسك مت 

 انظر:  لإلستزادة عن زخرفة األرابٌسك، -
".  مخطرط رسالة الوليات الزخرفية على عماقر القاارة في العصر المملركي رالجركسيعاد الرويبل جماإ ."  -

اسة فنية في ضرء در فت الت ايب العثماني؛ الدسرجي ل شادية ." 120بل ص1991دكترراهل كلية اآلثارل جامعة القاارةل 
 .362 -361بل ص ص 1988جامعة القاارةل  ".  رسالة دكترراهل كلية اآلثارلمجمرعات المصاوؾ األثرية االقاارة

-abd alrhym,  gmal ." alhlyat alzorfyh ala amaer alkahrh fy alasr almmlwoky walgrksy".  rsalt 

dktworah,klyto alathar,gameto alkahrh,1991 ,p.120 . 

 aldswoky ,shadyh ." fn altzhyb alothmany drash fnyh fy 'dwoa mgmwoaat almsahf alathryh 

balkahrh", rsalt dktworah, klyto alathar, gamet alkahrh,1988,p.361 ,362  . 
 .77ل صالفنرت الزخرفية اإلسبلمية في العصر العثمانيمرزرس.  (68)

- mrzwok. alfnwon alzohrfyh aleslamyh fy alasr alothmany,p. 77  . 
 .317ل صفت الت ايب العثمانيالدسرجي. (69)

-aldswoky." fn altzhyb alothmany,p.317. 
رطلقت كلمة الااررك على اسلرب زخرفي ساد العمارة الكاثرليكية في الارتؽاإ ررساانيا ر يطاليا راعض  الباروك: (70)

ب(ل عرؾ في  نجلترا اطراز النقضة المتزخرل رفي رلمانيا اطراز 1720اـ وتى عاب 16ابلد رررراا من  رراخر القرت ) 
جد استمرت ا ه اللفظة في اللؽة األساانية رتطلس الكلمة الاارركر رر الاارركل رفي فرنسا اطراز لريح الرااع عشرل ر

على اللسلسة ؼير منتظمة اإلستدارة رجد رطلس ا ا اللفظ على  لك الطراز لما يتميز ال مت مخالفة التقاليد الكبلسيكية ركثيراً 
جة رالوليات المقرسة ما يرصؾ الااررك ازنل عمارة المنونيات مت وي  الماالؽة في زخرفة العماقر ااألشكاإ المتعر

 راألشكاإ المتوررة مت القيرد. رنظر:
ل دار المعارؾل القاارةل 2. طفنرت الؽرب في العصرر الرسطى رالنقضة رالاارركعبلبل نعمت اسماعيإ .  -

 .147بلص1982
للتاري  ررؼلي )ركمإ الديت  وسات( لمركز األاوا   . تقديب:معجب مصطلوات الفت اإلسبلميعيسى ل رومد مومد.  -

 .18بلص1988رالفنرت رالثقافة اإلسبلميةل استانارإل 
-alam, neamt asmaeyl . fnwon al'3rb fy alaswor alwosta walnh'd walbarwok,t2 dar almaarf, 

alkahrh,  1982 ,p 147.   . 



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

165 

                                                                                                                                                                                     

- eysa , ahmd mhmd. moagm mstlhat alfn aleslamy, tkdym: awo'3ly (akml aldyn  ehsan) 

,mrkz alabhath lltarykh walfnwon walthkafh aleslamyh, astanbwol, 1988,p.18  . 
تعني ا ه الكلمة الصدفة الؽير منتظمة الشكإ رر األشكاإ المواريةل وي  تعتار األشكاإ الموارية اي  الروكوكو: (71)

األشكاإ المفضلة في ا ا الطراز الفني رجد تختلؾ مسميات طراز الرركركر في رررراا وي  رطلس عليل الدات رررراا اسب 
از لريح الخامح عشر فترة وكمل رك لك لريح السادح رركركر رما في فرنسا فزطلس عليل اسب ريجينسي كما سمي اطر

عشر رما في انجلترا عرؾ اإسب ) تشانديإ( على اسب رود المقندسيت الاارعيتل ريتميز طراز الرركركر اإزدياد العناية 
رنية. االزخارؾ مع اإلفراط في اإلنوناءات رالتشااك رالاعد عت الخطرط المستقيمة راستعماإ الخطرط المنونية رالولز

 انظر:
؛ سالب : جصرر 185ل صزخارؾ معدنية؛ وسيت ؛ رةخررت.  375ل صفنرت عصر النقضةل الاارركعكاشة.  -

 .142األمراء رالااشراتل ص
- okasha. fnwon asr alnh'dh , albarwok, p. 375  .  

 
(72)

(T.M.), Raffat .Twentieth century Islamic Architecture in Cairo. The American University 

in Cairo     Press,1922,p.8. 
 .174-173ل  125لص ص  الفت اإلسبلمي  لتزاب ر اداعل صالح رومد. الشامي  (73)
 .125بلص1993. مكتاة اات سينا لالقاارة ل رراقع الفت في الزخرفة اإلسبلميةالمقدت لعنايات.  -
 .242ل ص1. جاأليرايالفنرت اإلسبلمية في العصر سالب .  -

- alshamy , salh ahmd. alfn al eslamy  eltzam w ebdaa ,p. 125 , 173-174. 

almhdy ,enayat. rwoa23 alfn fy alz5rfh aleslamyh ,mktbt abn syna ,alkahrh ,1993,p. 125. 

salm . alfnwon aleslamyh fy alasr alaywoby,g1,p.242. 
(74)

Chehabi, Yahya.  Vocublare des terms Archeologiques .published by Taraki ,Publcations 

de L’Academie Arabe de Damas ,1967 ,p 115. 
". رسالة ماجستيرل كلية اآلدابل جامعة كراسي العشاء المعدنية في عصر المماليكل وسيت عاد الرويب." عليرة (75)

 .154بل ص1975القاارةل 
-elywoh,hesyn abd alrhym." krasy aleshae almadnyh fy asr almmalyk, rsalt magstyr, klyt 

aladab, gamet alkahrh,  1975 ,p.154  . 
. رسالة ماجستيرل كلية اآلثارل جامعة القاارةل رشؽاإ الخشب في العماقر الدينية العثمانية"شادية ." الدسرجي ل  (76)

 .306بل ص1984
-aldswoky ,shadyth ." ashaal alkhashb fy alamaer aldynyh alothmanyh". rsalt magstyr,klyt, 

alathar, gamat alkahrh,  1984  ,p.306. 
يرجع رصإ ا ه الزخرفة  لى ما جاإ اإلسبلب وي  كانت معررفة من  العصرر القديمة في  الضفائر أو الجدائل: (77)

 .379لص الفنرت الزخرفيةالعراس رمصر الفرعرنيةل رراما تكرت اي مصدر اإليواء للجداقإ اإلؼريقية . ياسيت. 
- yasyn. alfnwon alz5rfyh,p.379. 

مراعيت ل لك فقر مركب رليح شكبلً رساسياًل راستخدب امختلؾ مقاساتل الكايرة : ينشز المستطيإ عند  لتواب المستطٌل (78)
منقا رالصؽيرة في رشكاإ عادية رروياناً رشكاإ مركاة رروياناً يسوب رود رضبلعل ليكرت على شكإ سقب عادت رر 

 معكرح للداخإ ليمؤل الفراغ.
. او  ضمت زخارؾ الورؾ اليدرية في العالب مية"المفقرب القندسي لفت الزخرفة اإلسبلالكرارت ل عيسى سعد."  -

 .98اإلسبلميل األراايسكل د.تل ص
-alkwoary ,eysa sad." almfhwom alhndsy lfn alz5rfh al eslamyh", bhth dmn z5arf alhrf 

alydwoyh fy alaalm al eslamy,alarabysk,d.t ,p.98. 
عاارة عت خط منتظب اإلنوناء يدرر في وركة منتظمة وتى يتب ؼلقلل ريكرت ا لك شكبلً يمتاز االقرةل ل لك  الدائرة: (79)

 وارإ الصانع في كثير مت األويات كثر جرتل  ما اإدخالل في شكإ ةخر رر اشؽلل ارودة زخرفية مختلفة.
 .150بلص1997ي لالقاارةل ل دار الكتاب العرا1. طفنية الزخرفة القندسيةعفيفي ل فرزت سالب .  -

-afyfy , fwozy salm . fnyt alz5rfh alhndsyh, dar alktab alarby ,alkahrh ,  1997  ,p.150 . 

 لئلستزادة عت رمزية الداقرة راستخدامقا في العصرر المختلفةل انظر: 
بل 1982نقضة الشرس ل القاارةل . مكتاة رعبلب المصرريت المسلميت ررشقر رعمالقب الفنيةوسيت ل مومرد  اراايب.  -

 .205-204ص ص 
-hesyn , mhmwod  ebrahym. aalam almsworyn almslmyn wa ashhr aamalhm alfnyh. mktbt 

nh'dt alshrk ,alkahrh, ،1982,p.204,205  . 
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. )او  ضمت كتاب الفنرت اإلسبلمية الماادئ راألشكاإ رالمضاميت معاني النجرب في الرج  العراي"اقنسي ل عفيؾ ."  -
جماليات الزخرفة رتنميتقا في المساريت النظرت رالعمليل ضمت ؛ "  61بل صر1989ل دمشسل 1المشتركة(ل ل ط

 .37. د.ط ل صزخارؾ الورؾ اليدرية في العالب اإلسبلمي 
 شتقرت الفنرت القديمة في الشرس األدنى اإ في ةسيا كلقا ااستخداب رسرب الويرانات رالطيرر راألشكاإ اآلدمية في  (80)

زخارفقا ركات الفت الايزنطي صاوب القسط األكار مت رسرب الويرانات فيل عت الفنرت التي ازدارت في  يرات ررشرر 
 رسرريا رابلد الويثييت. 

 .253لص3بل ج1982. دار الراقد العرايل اإلسبلب  فنرتوست ل  كي مومد.  -
-hsn , zky mhmd. fnwon al eslam , dar alraed alarby, 1982,p. 253 . 

مقاإ عت الفت التشكيلي المصرت راداية الوداثة في عصر مومد علي ضمت كتاب مصر في فاطمة . اسماعيإ ل  (81)
 . 686.  القاارةل د.تلصعصر مومد علي

-asmaeyl , fatmh . mkal an alfn altshkyly almsry wbdayt alhdathh fy asr mhmd aly 'dmn ktab 

misr fy asr mhmd aly.  Alkahrh,d.t,p.686. 
 .167ل ص دراسة رشؽاإ المعادتعلي . (82)

-aly . drast ashk'al almaadn,p.167 . 
التي تميز اقا الفت الساساني ر نتقلت  لى مصر لتظقر في تعد مت رشقر الرودات الفنية ألشكال أو الرسوم اآلدمٌة: ا(83) 

 الفت القاطي.
ل دار المعارؾل 1. طالساسانية(-المسيوية–فنرت الشرس األرسط في الفترات )القيلينستية عبلب ل نعمت  سماعيإ .  -

 .155بل ص1991
- alam , neamt  esmaeyl . fnwon alshrk a lawost fy alftrat (alhylynstyh –almsyhyh-alsasanyh) 

,dar almaarf,  1991 ,p  155.  . 
 .168ص لدراسة رشؽاإ المعادت علي . (84)

-aly . drast ashk'al almaadn,p.168 . 
اشتقرت الفنرت القديمة في الشرس األدنى رفي اسيا كلقا ااستعماإ رسرب الويرات في زخارفقا لرجد اخ  الفت  (85)

االسبلمي تلك الرسرب ضمت العديد مت المرررثات الفنية لريمكت ارجاع معظب رسرب الويرات في الزخارؾ اإلسبلمية  لى 
الطايعة من  اداية العصر الفاطميل رلكت كات  لك اخطرات اطيقة  رخ ت الرسرب الويرانية تقترب متالفت الساساني .رجد 

 ب ( رالؽت ال ررة في العصر األيراي .11اـ/  5رلب يكتمإ رضروقا  ال في النصؾ الثاني مت القرت )
 . 244-243لص1. ج الفنرت اإلسبلمية في العصر األيرايسالب .  -

salm. alfnwon al eslamyh fy alasr alaywoby,p.243-244  . 
مت شارات الملك في الصيت لريعد مت الويرانات الخرافية التي استخدمت اكثرة في فنرت الشرس األجصى  التنٌن: (86)

 ررخ اا عنقب المسلمرت اؽرض زخرفي فوسب لما كانت تتميز ال مت التجريد .
 ..245لص 1. جالفنرت اإلسبلمية في العصر األيراي سالب:  -

-salm . alfnwon aleslamyh fy alasr alaywoby,g1,p.245. 
كات للتزثيرات األررراية رثراا الكاير في انتقاإ ا ه الشارات رالرمرز رالشعاراتل فقد ااتمت الدرلة األررراية  (87)

االشعارات رالرمرزل رانتشرت زخرفة األورؾ على التوؾ رالمسكركات األررراية في العصرر الرسطى رالنقضة 
 القرت التاسع عشر الميبلدتل رانتشرت األورؾ البلتينية اشكإ كاير على العمبلت األررراية . رالااررك وتى

شارة الملك رالرمز رشعار المملكة على الفنرت رالعماقر في القرت التاسع عشر روتى وست ل عاد المنصؾ سالب ."  -
لعربل دراسات في ةثار الرطت العرايل الجزء الثاني األتواد العاب لآلثرييت ا نقاية األسرة العلرية "دراسة رثرية فنية."

 .957-953بل ص ص2009اـ/1430لالقاارةل 
-hsn , abd almnsf salm ."shart almlk walrmz wshar almmlkh ala alfnwon walemaara fy alkrn 

altas ea ashr whta nhayt alasrh alalwoyh "drast athryh fnyh." alathad alaam llathryyn alarb, 

drasat fy athar alwotn alarby, algz althany ،alkahrh,2009 ,p. 953-957 . 
 .171ل صمعجب المصطلوات األثريةصدجي .  (88)

-sdky . mogm almstlhat alathryh, p.171 . 
رعبلمة مميزة مت عبلمات يمثإ شارة الملك الرقيسية لملرك العالب القديبل ركات التاج شارة مت شارات الملك  التاج: (89)

الوكب لدم الفرحل رركثر الساسانييت مت لاح التاجل رما في العصر اإلسبلمي فلب يعرؾ التتريج  ال اعد  زدياد النفر  
الفارسي في الدرلة اإلسبلميةل رمن  العصر الفاطمي استخدب التاج كشارة مت شارات الملكل اما العصر المملركي فاستادإ 

ل ت رصاح ار شارة الملك الرقيسية للملركل رظقرت االعصر العثماني العمامة كؽطاء للررح  ال رت اعض التاج االرنك ا
لئلستزادة عت التاج الملكي رمدلرلة عار العصررل  - -. السبلطيت رستخدب التاج كرمز لل رمنقب السلطات مومد الفاتح

 :انظر
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. دار الكتب الخديرية لالقاارة  ح األعشىصاب( . 1418اـ/821القلقشندت ل راي العااح رومد )ت  -
 . 272ل ص3ل جـ 415لص 1ب(ل جـ 1913اـ/1331)

-alklkshndy , aby alabas ahmd. sbh alaasha, dar alktb al5dywoyh,alkahrh,1913 ,g1,p.415 , 

g3,p.  272 . 
 .558-557ل ص ص شارة الملك رشعار المملكةسالب .  (90)

-salm . shart almlk wshaar almmlkh ,p.557,558 . 
 . رتعني مرسرب رر مكترب GRAM رتعني راوداً رر روادتل ركلمة MONO تتكرت كلمة مرنجراب مت مقطعيت (91)
 .457بل ص1976. الجزر األرإل جامرح  لياح العصرت. انجليزت عراي لياح ل رنطرات  لياح .   -

-elyas , antwoan  elyas .  kamwos  elyas alasry. anglyzy arby. algza alawol ,1976,p.457  . 
 انتقإ مت الفت اإلؼريقي  لى الايزنطي رمنقا  لى المسيوي . (92)
 .55ل ص الفت الايزنطيعكاشة.  -

-okashh. alfn albyznty,p.55 . 
 .21-20ل ص صتوؾ زجاجية ررخرم اللرريةنرر.  (93)

-nwor. thf zgagyh waokhra bllworyh,p20,21   .  


