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  :ملخص

تناول المشروبات المتنوعة، والتي ال یستطیع أن یحیا بدون ل -بوجه عام- ال یخفى علینا مدى حاجة اإلنسان 

على مر العصور  تعددت أنواع المشروبات التي كان یتناولها المصریونوقد  .كالماء ،ا على األقلهبعض

الماء، : ویأتي في مقدمة هذه المشروبات اسع عشر المیالدي،الت/ فترة القرن الثالث عشر الهجرياإلسالمیة، ومنها 

شك أن  وال. ، ویتناولها المصریونآنذاكالتي كانت موجودة  ،المشروبات أخرى من نواعإضافة إلى أ، لشرباتثم ا

ومن  لخ،إ ...وأشكالها، وأحجامها واستخداماتها، في أنواعها،  تختلف ؛إلى وجود أدوات وأواٍن للشرب ذلك یؤدي

  .أكواب الشرب: األواني هبین هذ

ما ، ومطلیة بالقصدیر، وهاألصفر النحاسمصنوعة من  ،ن األكواب المعدنیةثنین ماوتتناول هذه الدراسة 

لم ینشرا من ذان الكوبان ه .مصر -محافظة المنیا -مركز ملوي -بقریة األشمونین ،بالمخزن المتحفيمحفوظان 

یث مواد من ح ؛لكوبینهذین ا لوتحلیًال  ،اوتتضمن الدراسة وصفً  .ألول مرةودراستهما هما نشر یتم وف سقبل، و 

من حیث الشكل  :المنفذة علیهماالكتابات على  تسلیط الضوء، والتصمیم، مع وطرق الصناعة والزخرفةالصناعة، 

   .مكان صناعة هذین الكوبین، وتأریخهما وتحدید، المنفذة علیهما یةزخرفعناصر التحلیل السیتم  كماوالمضمون، 

الطغراء  هیئة، مشكلة على )عبارات ترحیب( ، وهيمةمهعلى عبارات  -ضمن زخارفها- ویشتمل هذان الكوبان 

وفي ضوء  .ضمن الكتابات ذات الطابع االجتماعي تندرج -من حیث المضمون- الكتابات هوهذ ،)تشكیل طغرائي(

فإن األمثلة التي  ،ما تم الوصول إلیه ودراسته من المنتجات التطبیقیة اإلسالمیة المتنوعة المصنوعة في مصر

من  على عبارات ترحیب في العصر العثماني وما تاله قلیلة، ویندر وجود أمثلة - زخارفها الكتابیةضمن  –تشتمل 

تشتمل على تلك العبارات قبل العصر العثماني، وهذا مما یجعل دراسة هذین الكوبین ذات أهمیة  التحف التطبیقیة

  . الكتابات األثریة بوجه خاص دراسةمجال في مجال دراسة الفنون التطبیقیة اإلسالمیة بوجه عام، وفي 

  .ربشُ  -زخارف  -تشكیل طغرائي  – كتابات –تصمیم  - أواني  -أكواب  :الكلمات الدالة
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Abstract: 

Human, generally, needs drinking fluids, without water he cannot survive. There were 
many kinds of drinks that the Egyptians were drinking during the Islamic period, 
especially in the 13th (AH) / 19th (AD) century. Water, cold drinks; called Sharbāt and 
some other drinks were common in this period. This leads to the need for some utensils; 
different in types, uses, shapes, sizes, etc. Drinking cup is one of these types of utensils.  

This paper aims to study two metal cups, made of brass and tin-plated from Al-
Ashmunein storehouse in Mallawi town - Minia governorate - Egypt. These two cups 
were not previously published; this is the first time they will be studied and published. 
This study includes a description of these two cups and analysis of their industry 
material, techniques of industry, techniques of decoration and design. The study 
highlights the form and content of the inscriptions on these two cups, which include 
welcome phrases in the shape of tughra formations. The examples of this type of 
inscriptions content, on Islamic applied arts in Egypt, are very few; this increases the 
importance of this study. Through some archaeological, historical and cultural evidence, 
this study will determine the provenance of these two cups and date them. 

 

Keywords: Cups - Utensils - Design - Inscriptions - Tughra formations - Decorations - 
Drinking.  
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  :تمهید

ومن المعلوم أن اإلنسان یتحمل الجوع  .)١(مما ال شك فیه أن اإلنسان ال یستطیع أن یعیش بدون تناول السوائل

حاجته إلى الطعام، وتأتي تلك الحاجة  - بشكل كبیر –أكثر من تحمله العطش؛ فحاجة اإلنسان إلى الشراب تفوق 

  .استخدام أدوات وأواني الشربمیة أهحاجة إلى الهواء؛ ومن هنا تبرز الإلى الشراب بعد 

في العصر العثماني وما تاله في مصر، تعددت المشروبات التي كان لها شان هام في الحیاة الیومیة عند و 

ا لمدى احتیاج اإلنسان لتلك األنواع من المشروبات، ومدى مقدرته على تبعً  ؛المصریین، رغم تفاوت هذه األهمیة

على النیل، وفي أوقات قلیلة  -كلیةً –وكانت القاهرة تعتمد  .اء هو المشروب الرئیستوفیر العدید منها؛ فكان الم

  .)٢(على الخلیج المصري

ا في جمیع أرجاء القطر المصري، وكان یوضع فیها الماء في أیام فیضان ا كبیرً وقد انتشرت األسبلة انتشارً 

     .)٤(الصالحة للشرب م وخاص في توفیر المیاهلة بدور هااألسبهذه وقد قامت . )٣(لیوزع على المحتاجین النیل،

كما كان السقاءون یقومون بجلب المیاه من النیل، وكان هؤالء السقاءون یكافأون من قبل عمالئهم، وكان یوجد 

ثماني طوائف للسقائین، یحملون الماء على  نهایة القرن الثامن عشر المیالدي/ في القرن الثالث عشر الهجري

و الجمال، كما كانت توجد طائفة واحدة تضم باعة المیاه بالقطاعي في الشوارع، وكان یطلق علیهم ظهور الحمیر أ

  . )٥("عوض اهللا: "، ولهم زي خاص، ونداءات یتمیزون بها، مثل)السقا شربه(

ون إنهم یقدم: "وقد قام العدید من الرحالة األجانب بتصویر السقائین، وشرح سماتهم الممیزة، والتي كان منها

وقال أحد . "الماء إلى المارة في أكواب معدنیة مزخرفة، وتكون هذه الزخرفة مفرطة في الجمال في بعض األحیان

كوبا من النحاس الجمیل الساطع والمزخرف، ونرى قاع الكوب "یقدمون ) دي لوكس(األوروبیین أنه شاهد سقائین 

   .)٦("ا حین تشربهوأفضل مذاقً ، مرصعا ببعض الحصى الملون؛ مما یجعل الماء أكثر جماًال 

كثیر من المشروبات غیر الماء؛ یقول التاسع عشر المیالدي / القرن الثالث عشر الهجريكما انتشر في فترة 

ا بعد تعاطي القهوة تعاطي المشروبات المرطبة المعروفة بالشربات كثیر الشیوع في مصر، ویقدم غالبً : "كلوت بك

ماء الورد، أو ماء زهر أبسطها الماء المحلى بالسكر، والمضاف إلیه : ع كثیرةأو قبله، وهذه المشروبات أنوا

                                                             

  .٣٩٧ :)١٩٩٧( ٨، مجلة كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، عدد "دراسة أثریة فنیة )الزمزمیات(أواني الشرب المحمولة "منى محمد بدر،  )١(

 العامة المصریة الهیئة: القاهرة( عشر التاسع القرن من األول النصف خالل القاهرة مدینة في االجتماعیة الحیاة إبراهیم، عمر سمیر )٢(

  .٢٣٥) ١٩٩٢ للكتاب،

 )٢٠١١ ق القومیة،مطبعة دار الكتب والوثائ :القاهرة( محمد مسعود: انطوان بارتیلمي كلوت بك، لمحة عامة إلى مصر، ترجمة )٣(

٢٠٦.   

) ١٩٩١ والتوزیع، والنشر للدراسات الفكر دار :القاهرة( فرج لطیف: ترجمة العثماني، العصر في الكبرى العربیة المدن ریمون، أندریه )٤(

١١٨.   

  .٢٣٥سمیر عمر إبراهیم، الحیاة االجتماعیة،  )٥(

  .١١٨، المدن العربیة الكبرى، مونری )٦(
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شراب اللوز، أو بذور الشمام، والبطیخ، والقرع  أیًضا، أو عصیر البرتقال، أو اللیمون، ویتعاطى المصریون البرتقال

الزبیب، والكراز،  ه من قبلفی يلا في نهایة كل طعام الخشاف، وهو ماء محلى بالسكر، غُ ویشربون غالبً ، لخإ ...

شراب البنفسج؛ وطریقة عمله أن  -ا في نظر المصرییناعتبارً -وأعظم أنواع المشروبات المرطبة . طر بماء الوردوعُ 

ا، ثم یذاب في ا جدً ا ناعمً قه، ویعجن بالسكر، ثم یجفف، وبعد جفاف العجینة یدق دقً ایجرد زهر البنفسج من س

  .)١()" الخروب(في الطرقات برسم العامة من الشعب منقوع عرق السوس، أو الخرنوب  ویباع. الماء عند االستعمال

وقد تنوعت أواني الشرب وزاد االهتمام بها في العصور اإلسالمیة المختلفة؛ وكان ذلك بسبب وقوع معظم 

تعتبر من أهم هذه  ن أكواب الشربأ وال شك، )٢(البلدان اإلسالمیة في نطاق المنطقة الصحراویة أو شبه الصحراویة

    .)٣( )مقبض، أو أذن(هو إناء یستخدم في الشرب، وال یشتمل على عروة  :والكوب. وانياأل

  : لكوبین النحاسییناسنقوم بدراسة  وفیما یلي

  : الدراسة الوصفیة

  ).١٧، ١٥، ٩ -٥، ٢، ١األشكال ( ،)٤ -١اللوحات ( :الكوب األول: أوال

بالمخزن المتحفي  :مكان وجوده -٣ تناول المشروبات :االستخدام -٢كوب : عالنو  -١: البیانات األساسیة -أ

مركز  -بقریة األشمونین ،بالمخزن الصغیر الملحق بالمخزن المتحفي) ١(باألشمونین؛ وبالتحدید في صالة رقم 

ا ذكرت سجالت المخزن المتحفي باألشمونین عن هذ :كیفیة الحصول علیه -٤مصر  -محافظة المنیا -ملوي

 :مادة الصناعة -٦ )٥( ٣٣٤ :رقم السجل -٥ )٤(الكوب أنه قد عثر علیه في مصر، مع أحد المواطنین المصریین

 :األبعاد -٨ )األجزاء من التشكیل الطغرائيمع فقد بعض (جیدة  :حالة القطعة -٧ األصفر النحاس :الصناعة

الطرق، والحز،  :یة والزخرفیةالطرق الصناع -٩ سم ٨: سم، قطر الفوهة ١٠: سم، االرتفاع ٥: قطر القاعدة

 .  تنشر هذه القطعة ألول مرة :المراجع -١٠ والحفر، والنیلو، والطالء بالقصدیر

                                                             

  .٣٤٣ -٣٤٢عامة إلى مصر،  كلوت بك، لمحة )١(

 الفن متحف مجموعة ضوء في والعثماني المملوكي العصرین في والمعدنیة والخزفیة الفخاریة الشرب أواني" الشهاوي، علي مختار أمل )٢(

   .١٦١ ،)٢٠٠٧ رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،( "بالقاهرة اإلسالمي

دار : بیروت( ١، ججزء ١٥، لسان العرب، ) هـ٧١١محمد بن مكرم بن علي األفریقي المصري ت (بن منظور ا: ، انظر)الكوب( نع )٣(

؛ مجمع اللغة العربیة، المعجم ١٨٩٣) ١٨٦٩ :بیروت( ٢، جبطرس البستاني، قطر المحیط، جزءان ؛٧٢٩، )كوب(مادة ) ت.د، صادر

ألفاظ المصنوعات الفخاریة "؛ محمد بن عبد الرحمن راشد الثنیان، ٨٠٣، )َكابَ (مادة ) ٢٠٠٤، الدولیة الشروق مكتبة: القاهرة( الوسیط

، مجلة الجمعیة ")البن منظور" لسان العرب"دراسة للمجال الداللي التأصیلي مستمدة من معجم ( والخزفیة في الحضارة العربیة اإلسالمیة

    .١٥٤ -١٥٣ )٢٠٠٣(الریاض،  عة،، السنة الراب٨عدد  التاریخیة السعودیة،

  . ١٩٩٣جنح قسم ملوي  ٦١٩ضمن القضیة رقم  -بسجالت المخزن المتحفي باألشمونین -وكان هذا الكوب قبل التسجیل  )٤(

  .٣٣٤تجدر اإلشارة إلى أن هذا الكوب والكوب الثاني مسجالن في سجالت المخزن المتحفي باألشمونین بنفس الرقم؛ وهو رقم سجل  )٥(

٣٣٤.  
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ضیق من أسفل عند القاعدة، ویتسع كلما  ؛لى هیئة مخروط ناقص مقلوبعل مشكّ هذا الكوب  :الوصف - ب

   .نحو الحافة ؛اتجهنا ألعلى

؛ حیث توجد ثالثة أشرطة زخرفیة صغیرة، تتبادل مع ثالثة أشرطة ویشتمل هذا الكوب على ستة أشرطة زخرفیة

، بالحزویفصل بین كل شریط وآخر خط منفذ . حول الكوب ،بشكل أفقي ،زخرفیة كبیرة، وتلتف هذه األشرطة الستة

بشریط  ،من أعلى ،بشریط زخرفي صغیر، وتنتهي ،من أسفل ،هذه األشرطةوتبدأ  ،ومزخرف بمادة النیلو السوداء

 ،حفًرا غائًراط المحفورة قبدأ الشریط األول من أسفل، وهو خاٍل من الزخرفة باستثناء بعض النی .زخرفي كبیر

كبیرة الحجم، تمیل إلى  ،یلیه الشریط الثاني، وهو مقسم إلى وحدات مكررة ،المشكلة على هیئة أشكال بیضاویة

، ومزخرفین بمادة النیلو زین بخطین منفذین بالحالیمین كلما اتجهنا ألعلى، وكل وحدة منها محددة من الجانب

كلة على هیئة أشكال المشَ و  ا،ا غائرً السوداء، وهذه الوحدات خالیة من الزخرفة باستثناء بعض النقط المحفورة حفرً 

 بارزة غیر منتظمة، تمیل إلى الیسار كلما اتجهنا ألعلى، ، ویفصل بین هذه الوحدات أجزاء تتضمن أشكاًال بیضاویة

ویعلو هذا الشریط شریط ثالث، یشبه  .ارغم تساقطها حالیً  ،زخرفت األجزاء الغائرة حولها بمادة النیلو السوداءو 

ویعلوه الشریط الرابع، وهو أكبر األشرطة من حیث المساحة، ویشتمل على تشكیل طغرائي مكرر ، الشریط األول

، ویمتد الجزء "یا سیدي مرحًبا": من عبارة نصها مرتین، نفذت حروفه بالحفر البارز، ویتكون كل تشكیل طغرائي

وقد حدد الفنان الحدود الخارجیة  ،العلوي من حروف التشكیل الطغرائي إلى الشریط الذي یعلو هذا الشریط الكبیر

، مزخرف بمادة النیلو السوداء، كما زخرف حروف الكتابات في كل تشكیل محزوزلحروف التشكیل الطغرائي بخط 

ویوجد بین كل تشكیلین طغرائیین منطقة تشتمل على شكل بیضاوي تقریبا ذو . حفًرا غائًراط محفورة طغرائي بنق

نهایتین مسلوبتین مدببتین، وبداخله ورقة نباتیة رمحیة مدببة، وقد حدد الفنان الحدود الخارجیة لهذه الزخارف بخط 

حفًرا اویین والورقتین النباتیتین بالنقط المحفورة ف الشكلین البیضخرَ ، مزخرف بمادة النیلو السوداء، كما زَ محزوز

 - تشكیل طغرائي في المساحتین الفاصلتین بینه وبین كلمن أعلى ومن أسفل -ویخرج من الشكل البیضاوي . غائًرا

، محزوزفرع نباتي ینتهي بنصف مروحة نخیلیة، وقد حدد الفنان الحدود الخارجیة لهذه الزخارف النباتیة بخط 

لئت وقد مُ . على هذه الزخارف النباتیة حفًرا غائًراادة النیلو السوداء، كما قام بتنفیذ النقط المحفورة مزخرف بم

حول حروف الكتابات في التشكیلین الطغرائیین، والشكلین البیضاویین، وداخلهما، والجزء األوسط من : األجزاء

اف المراوح النخیلیة، بأشكال بارزة غیر منتظمة، تمیل الورقتین النباتیتین، وحول الزخارف النباتیة من الفروع وأنص

إلى الیمین أو الیسار، وفي بعض األحیان یجمعها خط واحد من أسفل، وفي أحیان أخرى تكون هذه األشكال 

كما أن النقط الغائرة  .البارزة بهیئة تشبه شكل سعف جرید النخل، أما األجزاء الغائرة فزخرفت بمادة النیلو السوداء

ویعلو الشریط الكبیر شریط . بقي على بعض منها مادة النیلو السوداءقد منفذة على أجزاء كبیرة من هذا الكوب ال

  .وفي أعلى الكوب یوجد الشریط األخیر، وهو یشبه الشریط الثاني. یشبه الشریطین األول والثالث

رج یبرز عن بقیة صغیر من الخا من أسفل تشتمل على جزء تهوقاعد. من الزخرفةخاٍل وهذا الكوب من الداخل 

   .أي أن القاعدة من أسفل غیر مسطحة ؛القاعدة
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  ).١٨، ١٦، ١٤ - ١٠، ٤، ٣األشكال ( ،)٨ - ٥اللوحات : (الكوب الثاني: ثانیا

بالمخزن المتحفي  :مكان وجوده -٣تناول المشروبات  :االستخدام -٢كوب : النوع -١ :البیانات األساسیة -أ

مركز  -بقریة األشمونین ،بالمخزن الصغیر الملحق بالمخزن المتحفي) ١(تحدید في صالة رقم باألشمونین؛ وبال

ذكرت سجالت المخزن المتحفي باألشمونین عن هذا  :كیفیة الحصول علیه -٤مصر  -محافظة المنیا -ملوي

 :مادة الصناعة -٦ )٢( ٣٣٤ :رقم السجل -٥ )١(الكوب أنه قد عثر علیه في مصر، مع أحد المواطنین المصریین

سم،  ٥: قطر القاعدة :األبعاد -٨) مع تساقط بعض الطالء القصدیري(جیدة  :حالة القطعة -٧ األصفر النحاس

الطرق، والحز، والحفر، والنیلو،  :الطرق الصناعیة والزخرفیة -٩سم  ١,٨: سم، قطر الفوهة ١١: االرتفاع

   .ول مرةتنشر هذه القطعة أل :المراجع -١٠والطالء بالقصدیر 

على هیئة مخروط ناقص مقلوب؛ ضیق من أسفل عند القاعدة، ویتسع كلما  لمشكّ هذا الكوب  :الوصف - ب

  .اتجهنا ألعلى؛ نحو الحافة

ویشتمل هذا الكوب على سبعة أشرطة زخرفیة؛ حیث توجد أربعة أشرطة زخرفیة صغیرة، تتبادل مع ثالثة 

ویفصل بین كل شریط وآخر خط . حول الكوب، بشكل أفقيسبعة، هذه األشرطة الأشرطة زخرفیة كبیرة، وتلتف 

 أیًضا –بشریط زخرفي صغیر، وتنتهي ، من أسفل، وتبدأ هذه األشرطة. ، ومزخرف بمادة النیلو السوداءبالحزمنفذ 

یبدأ الشریط األول من أسفل، وهو خاٍل من الزخرفة باستثناء بعض النقط . بشریط زخرفي صغیر -من أعلى

ویعلوه الشریط الثاني، وهو مقسم إلى وحدات مكررة كبیرة ، المشكلة على هیئة أشكال بیضاویة، حفًرا غائًراة المحفور 

، ومزخرفین حزالحجم، تمیل إلى الیمین كلما اتجهنا ألعلى، وكل وحدة منها محددة من الجانبین بخطین منفذین بال

المشكلة على هیئة  ،حفًرا غائًراباستثناء بعض النقط المحفورة بمادة النیلو السوداء، وهذه الوحدات خالیة من الزخرفة 

، ویفصل بین هذه الوحدات أجزاء تتضمن أشكاال بارزة غیر منتظمة، تمیل في غالبیة األحیان إلى أشكال بیضاویة

ویعلو . السوداء، وزخرفت األجزاء الغائرة حولها بمادة النیلو ، وفي أحیان قلیلة إلى الیمینالیسار كلما اتجهنا ألعلى

ویشتمل  -وهو أكبر األشرطة من حیث المساحة-ویعلوه الشریط الرابع  شبه الشریط األول،هذا الشریط شریط ثالث ی

ضع وُ وقد ". یا سیدي مرحًبا: "على تشكیل طغرائي مكرر مرتین، ویتكون كل تشكیل طغرائي من عبارة نصها

وقد حدد الفنان الحدود الخارجیة لحروف التشكیل الطغرائي . داخل شكل هالل - في غالبیته–التشكیل الطغرائي 

 طالطغرائي بنق، مزخرف بمادة النیلو السوداء، كما زخرف حروف كتابات التشكیل محزوزوكذلك الهالل بخط 

ویفصل بین  .على هیئة أشكال بیضاویة، كما زخرف رسم الهالل بالنقط الزخرفیة المشكلة حفًرا غائًرامحفورة 

ن الطغرائیین منطقتان؛ تشتمل كل منهما على شكل لوزي مدبب من أعلى ومستدیر من أسفل، حدد الفنان التشكیلی

حفًرا ط محفورة نقهذا الشكل اللوزي ب فخرَ ، مزخرف بمادة النیلو السوداء، وزَ محزوزحدوده الخارجیة والداخلیة بخط 

لشكل اللوزي بداخله على شكل ورقة نباتیة ثالثیة ، ویشتمل هذا ا)ةزجزاجی(على هیئة خطوط متكسرة  مشكلة، غائًرا

خرفت بتالت الورقة النباتیة ، مزخرف بمادة النیلو السوداء، وقد زُ محزوزالبتالت، تم تحدید حدودها الخارجیة بخط 

 ویخرج من أعلى وأسفل الشكل اللوزي أشكال فروع نباتیة تنتهي بأنصاف مراوح. حفًرا غائًراالثالثیة بنقط محفورة 

                                                             

  . ١٩٩٣جنح قسم ملوي  ٦١٩ضمن القضیة رقم  -بسجالت المخزن المتحفي باألشمونین-وكان هذا الكوب قبل التسجیل  )١(

  .٣٣٤تجدر اإلشارة إلى أن هذا الكوب والكوب األول مسجالن في سجالت المخزن المتحفي باألشمونین بنفس الرقم؛ وهو رقم سجل  )٢(
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نخیلیة؛ حیث یخرج من أسفله فرع نباتي ینقسم إلى فرعین، ینتهي كل منهما بنصف مروحة نخیلیة، ویخرج من 

أعاله فرعان نباتیان ینتهي كل منهما بنصف مروحة نخیلیة، وقد حدد الفنان الحدود الخارجیة لهذه الزخارف النباتیة 

حفًرا ط محفورة بنقفروع النباتیة وأنصاف المراوح النخیلیة ف الخرَ ، مزخرف بمادة النیلو السوداء، كما زَ محزوزبخط 

وقد . ، وهي هنا تمیل لالنتظام في غالبیة األحیان، متالئمة مع أشكال أنصاف المراوح النخیلیة والفروع النباتیةغائًرا

زاء داخل هذین واألج ،حول كل من حروف الكتابات، وأنصاف المراوح النخیلیة، والشكلین اللوزیین: لئت األجزاءمُ 

الشكلین؛ حول الورقتین النباتیتین بأشكال بارزة غیر منتظمة، تمیل إلى الیمین أو الیسار، وفي بعض األحیان 

یجمعها خط واحد من أسفل، وفي أحیان أخرى تكون هذه األشكال البارزة بهیئة تشبه شكل سعف جرید النخل، أما 

ثم شریط . ویعلو الشریط الكبیر شریط یشبه الشریطین األول والثالث. اءاألجزاء الغائرة، فزخرفت بمادة النیلو السود

  .ثم الشریط األخیر، وهو یشبه كال من األشرطة األول، والثالث، والخامس. یشبه الشریط الثاني

عن بقیة  من الخارج یبرزمن أسفل تشتمل على جزء صغیر  تهوقاعد. من الزخرفة وهذا الكوب من الداخل خالٍ 

  .أي أن القاعدة من أسفل غیر مسطحة ؛القاعدة

   :الدراسة التحلیلیة

، ویعتبر النحاس من أقدم )٦، ٥، ٢، ١اللوحات ( ُصِنع هذان الكوبان من النحاس األصفر: مواد الصناعة: أوًال 

، )٢()الخارصین(سبیكة تتكون من خلیط من النحاس والزنك  النحاس األصفرو  .)١(أنواع المعادن التي عرفها اإلنسان

، مع %٩٠ – ٦٠وهو أصفر اللون، كما هو واضح من اسمه، وتتفاوت خواصه بتفاوت نسب الفلزین؛ النحاس من 

  .)٣(، كما تختلف صالدته باختالف كمیة ما فیه من الزنك%٤٠ – ١٠الزنك من 

ع، لونه القصدیر معدن لین، الم، ف)٦، ٥، ٢، ١اللوحات ( )٤(هذان الكوبانبه ُطلي أما عن القصدیر، الذي 

وینصهر عند ، امن أسهل الفلزات استخالصً وهو فضي أبیض، یتم الحصول علیه كمعدن عنصري أو من خاماته، 

    .)٥(م ٢٣٢درجة 

                                                             

علي في الحضارات القدیمة،  مهمكمعدن  ؛ة استخالصه من خاماته دور كبیر في اكتشافه واستخدامهوربما كان للونه الممیز، وسهول )١(

  .٢١٩) ١٩٧٤للكتاب،  العامة المصریة الهیئة: القاهرة( زین العابدین، المصاغ الشعبي في مصر

 ،)١٩٩١ مكتبة مدبولي،: القاهرة( ا غنیمزكي اسكندر، محمد زكری: لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ترجمة ألفرید )٢(

٣٦٠.  

، وهذه السبیكة والسبائك التي تحتوي على أقل من %٣٦، وزنك بنسبة %٦٤والسبیكة الشائعة أو المعروفة تحتوى على نحاس بنسبة  )٣(

سبیكة ناشفة أقل قابلیة  ؛ ینتج عن ذلك%٣٦زنك هي سبائك قابلة للطرق، والكبس، والسحب؛ على حین إذا زادت نسبة الزنك عن % ٣٦

  .٢٢٢ علي زین العابدین، المصاغ الشعبي،من السبیكة األولى وهشة، 

  .طرق الصناعة والزخرفة، في العنوان التالي من هذه الدراسةسیتم الحدیث عن طریقة الطالء بالقصدیر، وذلك ضمن  )٤(

: القاهرة(والصیاغة  المعادن أشغال فن المهدي، ؛ عنایات٤٠٣ -٣٩٦ والصناعات، المواد لوكاس، :عن القصدیر، انظرللمزید  )٥(

 .٢٢ )ت.د ،سینا ابن مكتبة
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استخدمت مجموعة من الطرق الصناعیة والزخرفیة لتشكیل وزخرفة هذین  :طرق الصناعة والزخرفة :ثانیا 

    .الطالء بالقصدیرى طریقة لإضافة إ، )للزخرفة( ،والنیلو ، والحز، والحفر،)للتشكیل(الطرق : الكوبین، وهي

الطرق، فهي إحدى العملیات الصناعیة التي تمر بها القطعة المعدنیة، حتى تصل إلى شكلها  لطریقةبالنسبة 

طرفه بجزء من الصلب؛ لیتحمل  يالنهائي، وتتم بوضع ألواح المعدن على السندال المصنوع من الحدید، والمنته

ة الطرق، ثم یطرق المعدن بمطرقة تشبه الجاكوش الصغیر، والهدف من عملیة الطرق هو تجمیع ذرات عملی

وقد استخدمت  .)١(ا من الصالبة من جهة، وإلعطائه الشكل المراد تنفیذه من جهة أخرىالمعدن؛ حتى یكتسب مزیدً 

في عملیة  الطرقواستخدمت طریقة . )٢(هذه الطریقة على نطاق واسع في األواني واألدوات المعدنیة العثمانیة

   ).٣، ١الشكالن (، )٧، ٥، ٣، ١اللوحات ( )موضوع الدراسة(تشكیل هذین الكوبین النحاسیین 

وبالنسبة لطریقة الحز، فهي من الطرق الشائعة في زخرفة المعادن اإلسالمیة بصفة عامة، ولقد استخدمهما 

الهندسیة، وكذلك في كتابة التوقیعات، وكانت تتم عن طریق إجراء الصناع في تنفیذ الكثیر من الزخارف النباتیة و 

ا لرسم معین یعده الصانع قبل تنفیذه، ثم یقوم بنقله على سطح حزوز أو نقوش خفیفة على سطح المعدن، وفقً 

واستخدمت طریقة الحز على هذین الكوبین . )٣(ا لحزه بآلة الحز الخاصة ذات النهایة المدببةتمهیدً  ؛المعدن

: النحاسیین؛ في تنفیذ الخطوط الفاصلة بین األشرطة الزخرفیة، والخطوط التي تحدد الكتابات والزخارف، مثل

  ).٨ - ١اللوحات ( )٤(حروف التشكیالت الطغرائیة، والفروع وأنصاف المراوح النخیلیة، ورسم الهالل

مناسب؛ حتى یتحمل الطرق  وبالنسبة لطریقة الحفر، فهي تستخدم خاصة في معادن تمتاز بأنها ذات سمك

. )٥(فوقه بقلم حاد الطرف؛ لعمل زخارف دقیقة؛ ولذلك یعتبر النحاس من أنسب المعادن إلجراء الزخرفة بالحفر

ویراعى أن یتناسب عرض قلم الحفر المعدني مع نوع الزخارف المطلوبة، ومساحة السطح، وسمك الصفائح 

ا؛ وفي هذه الحالة یقوم الصانع بحفر ما ، وقد یكون الحفر بارزً )٦(لحفرالمعدنیة التي تجري علیها أعمال الزخرفة با

                                                             

 سعید ؛٣٧١) ١٩٧٠األهرام،  مؤسسة: القاهرة( كتاب القاهرة تاریخها فنونها آثارهامقال بحسین عبد الرحیم علیوة، المعادن،  :انظر )١(

رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، (، "مملوكيال العصر في المعدنیة المطبخ وأواني أدوات" مصیلحي، محمد

 مركز: القاهرة( التحف المعدنیة ١عبد العزیز صالح سالم، الفنون اإلسالمیة في العصر األیوبي، ج ؛٢٢٤) ١٩٨٣ جامعة القاهرة،

  .٣١) ١٩٩٩، للنشر الكتاب

 دكتوراه، رسالة( ،)"حضاریة فنیة دراسة( العثماني العصر في المعدنیة واألدوات األواني تحف" الحارثي، عیضة بن علي بن ناصر )٢(

  .٣٩ ،)١٩٨٩ القرى، أم جامعة اإلسالمیة، والدراسات الشریعة كلیة

زیز صالح سالم، الفنون عبد الع ؛٤حاشیة رقم ٢٣٢ أداوات وأوني المطبخ، ؛ سعید مصیلحي،٣٧١ حسین علیوة، المعادن، )٣(

   . ٣٥ -٣٤، ١ج، اإلسالمیة

  ).موضوع الدراسة(انظر الدراسة الوصفیة للكوبین  )٤(

  .٢٣٢سعید مصیلحي، أداوات وأوني المطبخ،  )٥(

رسالة ماجستیر (، "أشغال المعادن في القاهرة العثمانیة في ضوء مجموعات متاحف القاهرة وعمائرها األثریة"محمد علي عبد الحفیظ،  )٦(

  .١٤٤ ،)١٩٩٥ سالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار اإل
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واستخدمت طریقة الحفر في تنفیذ بعض زخارف هذین الكوبین النحاسیین؛ . )١(حول األجزاء التي یرید إظهارها بارزة

ل غیر المنتظمة، األشكاحیث استخدم الحفر البارز في تنفیذ حروف التشكیالت الطغرائیة، والزخارف النباتیة، و 

اللوحات ( )٢(واستخدم الحفر الغائر في تنفیذ النقط التي تزخرف أجزاء كبیرة من الكوبین المائلة إلى الیمین والیسار،

٨ - ١( .  

 النیلو، أو المینا السوداء، وال تستعمل إال على المعادن، وهي تتركب من: وتعرف باسم: وبالنسبة لطریقة النیلو

ا، ویتكون منها سائل یتم به ملء الشقوق مزج معً والبورق، والكبریت، وملح النشادر، تُ  حاس،مسحوق الرصاص، والن

الناتجة عن حفر الزخارف على سطح اآلنیة الخارجي بهذه المادة، ثم تحرق في درجة حرارة بسیطة، وذلك لتثبیت 

ى التحفة، وٕاذا ما برد ظهر لونها هذه المادة في الشقوق، أو یصب هذا السائل وهو ساخن في األماكن المحفورة عل

ویعتبر هذا األسلوب من أقدم األسالیب المستخدمة في زخرفة األعمال . )٣(األسود، فیصقل حتى یظهر لمعانه

ستخدم هذا واُ . )٤(بعد الغزو المغولي -بشكل كبیر- المعدنیة، وقد استخدمه المسلمون منذ فجر اإلسالم، وانتشر 

الخامس عشر المیالدي في مصر / من األواني التي ترجع إلى القرن التاسع الهجري األسلوب الزخرفي في الكثیر

ستخدم في العصر العثماني على نطاق واسع بأعمال األواني المعدنیة المصنوعة من واُ  ،)٥()العصر المملوكي(

هذین الكوبین ونراه على  .)٦(الثامن عشر المیالدي/ الفضة والنحاس، وخاصة منذ القرن الثاني عشر الهجري

المائلة إلى الیمین  كالمناطق حول األجزاء غیر المنتظمة؛: النحاسیین؛ حیث استخدم في زخرفة األجزاء الغائرة

كالفروع، : كذلك الخطوط الغائرة التي تحدد حروف التشكیالت الطغرائیة، وتحدد الزخارف النباتیةوالیسار، و 

   . )٨ -١اللوحات ( )٧(كرسم الهالل: الهندسیة وأنصاف المراوح النخیلیة، وتحدد بعض الزخارف

، وخاصة في المناطق التي تتمیز )٨()الصدأ(ا لقابلیة النحاس للتأكسد الطالء بالقصدیر، فنظرً  عملیةأما عن 

بهوائها الرطب؛ بما من شأنه جعل المطعم غیر مستحب، أو تكّون طبقة سامة ذات لون أخضر أو أزرق؛ فقد 

ن الصناع العمل على طالء األواني النحاسیة المعدة لألكل والشرب بطبقة من القصدیر؛ استوجب هذا األمر م

                                                             

    .٣٥ -٣٤، ١؛ عبد العزیز صالح سالم، الفنون اإلسالمیة، ج٣٧١حسین علیوة، المعادن، : انظر )١(

  ).موضوع الدراسة(انظر الدراسة الوصفیة للكوبین  )٢(

) ١٩٨٧ للكتاب، العامة المصریة الهیئة: القاهرة( العثماني العصر في اإلسالمیة الزخرفیة الفنون مرزوق، العزیز عبد محمد: انظر )٣(

 ضوء في الصفویة المعدنیة التحف" اهللا، عبد جاد اهللا عبد سهام ؛٢٤٠ المطبخ، وأوانى أدوات مصیلحي، سعید ؛٤ رقم حاشیة ١٤٩

   .١٢٦) ٢٠٠٤ ة اآلثار، جامعة القاهرة،رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلی(، "المخطوطات وصور التطبیقیة التحف

 .٦٤ناصر الحارثي، تحف األواني،  )٤(

  .٢٤٠، عید مصیلحي، أدوات وأواني المطبخس )٥(

 .٦٤ناصر الحارثي، تحف األواني،  )٦(

  ).موضوع الدراسة( انظر الدراسة الوصفیة للكوبین )٧(

األكسید، : اببعض عناصر الهواء؛ ویسمى كیمیاویً المعدن  من اتحاد طبقة هشة، تعلو الحدید ونحوه من المعادن، وتحدث: الصدأ )٨(

 . ٥٠٩، )َصِدئَ (مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مادة : انظر
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؛ حیث تم طالئهما بالقصدیر، )موضوع الدراسة(الكوبین النحاسیین ، وهذا ما نجده في )١(لتحول دون تأكسد اإلناء

ي یحدث بسبب عملیة التأكسد كحیلة تقنیة لتجنب المطعم غیر المستحب، أو التسبب بأمراض التسمم المعدني، الذ

ا؛ حتى تنظیف اآلنیة جیدً  عملیةهذه التتطلب ف ،عملیة الطالء بالقصدیر أما عن كیفیة تنفیذ ).٨ -١اللوحات (

لدرجة حرارة انصهار القصدیر، ثم یوضع علیها قطعة  ؛یلتصق القصدیر بالنحاس، ثم یتم تسخین اآلنیة على النار

عك بقطعة من القطن علیها مسحوق النشادر الناعم؛ فینتشر القصدیر المنصهر ویدمن القصدیر النقي فتنصهر، 

   .)٢( القماش للحصول على اللمعان المرغوبقطعة من تمسح باآلنیة،  وبعدما یتم تبرید، على سطح اآلنیة

 هذین الكوبین النحاسیین على شكل مخروط ناقص مقلوب؛ ضیق من أسفل، ویتسع تم تصمیم :التصمیم: ثالثا

وهذا التصمیم یتفق مع بعض النواحي الوظیفیة للكوب؛ ). ٣، ١الشكالن (، )٥، ١ اللوحتان(كلما اتجهنا ألعلى 

   :كما یلينوجزها التي 

نحو  ؛ب، فاتساع الشكل المخروطي كلما اتجهنا ألعلىو فیما یتعلق باستخدام الكوب في احتواء السائل أو المشر  - أ

  .)٣(ب الذي یحتویهو لسائل أو المشر من ا كوبة الالحافة، یساعد على زیادة سع

فیما یتعلق بعالقة تصمیم الكوب بكف ید اإلنسان أثناء االستخدام، فإن ِضیق البدن من أسفل واتساعه من  -ب

ا ما غالبً  استخدامهن عملیة اإلمساك بهذا الكوب أثناء إأعلى یساعد في عملیة القبض، واإلمساك، والتحكم؛ حیث 

أو أقرب (الكوب بین أصابع الید، وتكون األصابع ملتفة حول الكوب بشكل دائري أو شبه دائري  كانت تتم بوضع

، وكلما اتسع بدن الكوب كلما اتجهنا ألعلى؛ فإن ُقطر الجزء الموجود من الكوب فوق األصابع یكون )إلى ذلك

جزء الموجود فوق األصابع من أكبر من قطر الجزء المالمس له من األصابع التي تحمله؛ إضافة إلى أن میل ال

ا لنزول عائقً  یجعل من الجزء الذي یالمس بدن الكوب من أصابع الید ،الكوب إلى الخارج كلما اتجهنا ألعلى

الكوب إلى أسفل؛ وبهذا یتحقق عدم انزالق أو سقوط الكوب من بین األصابع، وتكون عملیة اإلمساك بالكوب أكثر 

  . )٤(اأمانً أكثر ا، و إحكامً 

                                                             

ناصر الحارثي، تحف ؛ ٣٨) ١٩٩٨، دار الكتاب العربي: دمشق( لیدیا البریدي: راشیل وارد، األعمال المعدنیة اإلسالمیة، ترجمة )١(

  .١٩األواني، 

 عشر التاسع القرن أواخر في الشعبیة المعدنیة لألواني الجمالیة المواصفات" حسین، محمد محمد قاسم: انظر لمزید من التفصیل )٢(

؛ ٧٤ )١٩٧٢ القاهرة، الفنیة، للتربیة العالي المعهد منشورة، غیر ماجستیر رسالة( ،"الثانویة بالمرحلة العملیة الدراسات في وتطبیقاتها

 دكتوراه رسالة( ،)"وأثریة تاریخیة دراسة( العثماني العصر نهایة إلى المرابطین عصر من وتجهیزاته المغربي المطبخ تطور" ،شرید حوریة

  .١٥٣ -١٥٢ )٢٠١١ ،٢الجزائر  جامعة اآلثار، معهد منشورة، غیر

، بكوب آخر له نفس )ا اتجهنا ألعلىضیق من أسفل، ویتسع كلم(فعند مقارنة كوب ذي تصمیم على شكل المخروط الناقص المقلوب  )٣(

؛ ففي هذه )بحیث یكون اتساعه من أسفل، ومن الوسط، ومن أعلى متساوٍ (نفس قطر القاعدة ونفس االرتفاع، ذي تصمیم أسطواني 

ذي التصمیم (أكبر من سعة الكوب الثاني ) ذي التصمیم على شكل المخروط الناقص المقلوب( الحالة، ستكون سعة الكوب األول

ا للجزء الذي یتسعه المخروط الناقص، كلما اتجهنا ألعلى؛ بدًءا من القاعدة حتى ویكون الفارق في السعة بین الكوبین مساویً ). طوانياألس

 .الحافة

ضیق (في حالة ما إذا كان التصمیم على هیئة مخروط ناقص معدول  -بنفس الكیفیة–وهذا التحكم أثناء اإلمساك بالكوب ال یتحقق  )٤(

ن ذلك یساعد على انزالقه أو سقوطه من بین إ؛ حیث )زء العلوي قرب الحافة العلویة، ویتسع كلما اتجهنا ألسفل نحو القاعدةمن الج
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المقلوب؛ الذي یضیق من أسفل، ویتسع من  الناقص در اإلشارة إلى أن التصمیم الذي یأخذ شكل المخروطوتج

ا في كان من أكثر التصمیمات استخدامً  - )موضوع الدراسة(والذي ُشّكل على نمطه هذان الكوبان  -أعلى 

ا في كوب من الزجاج موجودً  - على سبیل المثال–نجد ذلك التصمیم و  المنتجات التطبیقیة اإلسالمیة في مصر،

العاشر والحادي / المزخرف بطریقة البریق المعدني، من مصر، العصر الفاطمي، القرنین الرابع والخامس الهجریین

عشر المیالدیین، محفوظ بمتحف المتروبولیتان بنیویورك، وٕان كان یتمیز بقلة ارتفاعه بالنسبة لعرضه، وفي بعض 

كأس من الزجاج السمیك تقلید البلور الصخري، من صناعة مصر، العصر  كؤوس القدیسة هدویج، كما في

من القرن الخامس  ىخر أكأس ، و )١(بالمتحف البریطاني ةالعاشر المیالدي، محفوظ/ الفاطمي، القرن الرابع الهجري

 شتملتین ترغم أن كل كأس من الكأسین األخیر ، )٢(بمتحف أمستردام ةالحادي عشر المیالدي، محفوظ/ الهجري

  .   إلى الخارجعلى قاعدة تبرز قلیًال 

الذي یتمیز بأنه ضیق من أسفل، وعریض من أعلى، وفوهته واسعة في ؛ هذا التصمیم للكؤوسرسم جد وقد وُ 

بعض التصاویر الفاطمیة؛ وخاصة تلك التي تمثل مناظر الشراب، فنجده في تصویرة فاطمیة على الورق لشخص 

في بعض التصاویر الجداریة المرسومة باأللوان المائیة؛ حیث توجد صورة تمثل ه ، كما نجد)٣(یحمله أمام صدره

العاشر والحادي عشر / على جدران الحمام الفاطمي، من القرنین الرابع والخامس الهجریین ،شخص یشرب

 ةبالكأس مسحو  هبمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، والشخص یمسك بكأس أمام صدره، وهذ ةالمیالدیین، محفوظ

  .)٤(من أعلى ةمن أسفل وعریض) ةضیق(

ا، ثم یزداد البدن في االتساع كلما كما وصلتنا أكواب خزفیة من العصر المملوكي، صنعت بقاعدة منخفضة جدً 

من الخزف المرسوم تحت الطالء، تقلید خزف ، كوب: ، ومنهاالناقص ارتفعنا، بحیث تأخذ الشكل المخروطي

، محفوظ بمتحف الفن الرابع عشر المیالدي/ القرن الثامن الهجرير المملوكي، سلطان أباد اإلیراني، من العص

                                                                                                                                                                                   

یصعب أن نجده في  -في ضوء ما استطعت االطالع علیه-) الضیق من أعلى ومتسع من أسفل(األصابع بسهولة، وهذا التصمیم 

بحیث یكون اتساعه من أسفل، (سالمي، كما أنه في حالة تصمیم الكوب بشكل أسطواني األكواب المصنوعة في مصر في العصر اإل

فإن ذلك ال یعطینا درجة التحكم المطلوبة؛ التي نجدها في تصمیم المخروط المقلوب، رغم أن هذا  ؛)ومن الوسط، ومن أعلى متساوٍ 

   . أنها قلیلةإالَّ  ؛قد نجد له أمثلة في مصر في العصر اإلسالمي) األسطواني(التصمیم 

 (1) Richard Yeomans, the art and architecture of Islamic Cairo (Lebanon: Garnet Publishing Limited, 

2006), 92, 95.  

  .٧٤١ رقم شكل) ت.د العربي، الرائد دار: بیروت( اإلسالمیة والتصاویر الزخرفیة الفنون أطلس حسن، محمد زكي ))٢(

  . ٢٧٠) ت.د غریب، دار :القاهرة( الفاطمي العصر في اإلسالمیة الفنون حسین، إبراهیم محمود )٣(

 .٣٤٧، ٢٧٠؛ محمود إبراهیم حسین، الفنون اإلسالمیة في العصر الفاطمي، ٨٢٤زكي حسن، أطلس الفنون الزخرفیة، شكل رقم  )٤(

Yeomans, the art and architecture of Islamic Cairo, 84. 
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من الخزف المرسوم تحت الطالء، تقلید خزف البورسلین الصیني، من العصر آخر،  كوب، و )١(اإلسالمي بالقاهرة

  .)٢(، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرةالرابع عشر المیالدي/ القرن الثامن الهجريالمملوكي، 

ظهر لنا بعض صور المخطوطات في العصر المملوكي هذا الشكل من أشكال الكؤوس بتصمیم متشابه، وتُ 

ا، كما في تصویرة من مخطوط مع حافة أكثر اتساعً  ،كلما ارتفعنا ألعلى -بشكل كبیر-ولكنها تتمیز باتساعها 

في ؛ حیث یظهر )م١٢٧٢/ هـ٦٧١(بسنة  خمحفوظ بمكتبة األمیر وزیانا بمیالنو بإیطالیا، مؤر الدعوة األطباء، 

وكما في تصویرة من مخطوط مقامات  ،)٣(الجزء األیمن العلوي من التصویرة كوبان موضوعان على صینیة

وفیها  ،والتي تمثل أبا زید یتحدث إلى ثالثة أشخاص ،)٩.ف.أ(تحت رقم  ،المحفوظ بالمكتبة األهلیة بفینا، الحریري

ن من األكواب الخزفیة، ااثن: ومنها ،مجموعة من األواني الخاصة بالشراب، إلى الیمین أعلى التصویرة، رسم الفنان

 ،٥٥٩١سجل  يبرقم(ویالحظ أن هذه األكواب تتخذ نفس شكل الكوبین المحفوظین بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة 

   .)٤()٥٥٩٢ و

، )رافع(صینیة حامل خرى، كما في ا في بعض األدوات أو األواني األونجد الشكل المخروطي الناقص موجودً 

الرابع عشر المیالدي، محفوظ بالمتحف / من العصر المملوكي، القرن الثامن الهجريمن النحاس المكفت بالفضة، 

في الجزء ) متسع من أسفل وضیق من أعلى(حیث استخدم شكل المخروط الناقص المعدول  ؛)٥(البریطاني بلندن

في الجزء ) ضیق من أسفل ومتسع من أعلى(شكل المخروط الناقص المقلوب السفلي من البدن؛ بینما استخدم 

في بعض الشماعد، كما في ثالثة شماعد من النحاس األحمر المخروط الناقص شكل ما یشبه  ونجد .العلوي منه

دي الوزیر سلیمان باشا الخادم على مسجد سی أوقفها ،المموه بالذهب، محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

المخروط الناقص، وعمود اسطواني  شكل یشبهساریة الجبل بالقلعة، والشكل العام لهذه الشماعد مكون من بدن 

  .)٦(یعلوه شماعة مخروطیة

  

  

                                                             

 - ٦٤٨(المختلفة على الخزف اإلسالمي في العصر المملوكي  التأثیرات " الخالق الشیخة، ، عبد الخالق على عبد ٥٥٩١رقم السجل  )١(

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،(، "دراسة أثریة فنیة مقارنة )م١٥١٧ -١٢٥٠/ هـ٩٢٣

  .٨٧رقم  ، لوحة٣٣٥؛ أمل الشهاوي، أواني الشرب، )جـ -٥٢شكل رقم (، )أ -١٢٢لوحة رقم (، ٤٨٠، ٣٩ )٢٠٠٢

؛ )ب -٥٢شكل رقم (، )ب -٧٠لوحة رقم (، ٤٣٦، ٣٩ ,، عبد الخالق الشیخة، التأثیرات المختلفة على الخزف٥٥٩٢رقم السجل  )٢(

  . ٨٨رقم  ، لوحة٣٣٦الشهاوي، أواني الشرب،  أمل

رسالة (، "سوم العمائر والتحف التطبیقیة في صور المخطوطات في العصرین األیوبي والمملوكير "ممدوح رمضان محمود أحمد،  )٣(

  .٤٧، لوحة رقم ١٧٠ ،)٢٠٠٦ دكتوراه غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،

  .١١٠، لوحة رقم ١٧١ممدوح رمضان، رسوم العمائر والتحف التطبیقیة،  )٤(

 . ٥١٨زكي حسن، أطلس الفنون الزخرفیة، شكل رقم : انظر )٥(

 هـ١٢٢٠ – م١٥١٧/  هـ٩٢٣ العثماني العهد في القاهرة فنون خلیفة، حامد ربیع: ، انظر٤٣٩٧ -٤٣٩٦ -٤٣٩٥: أرقام السجالت )٦(

   .٢٦؛ محمد عبد الحفیظ، أشغال المعادن، ٨١ -٨٠) ٢٠٠٤ الشرق، زهراء مكتبة: القاهرة( م١٨٠٥/  هـ١٢٢٠
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   :الكتابات والزخارف: رابعا

، )موضوع الدراسة( النحاسیین یمكن تناول الكتابات المنفذة على الكوبین: الكتابات من حیث الشكل والمضمون -أ

  :من حیث الشكل والمضمون، كما یلي

اللوحات (هو خط الطغراء  - بوجه عام- من ناحیة نوع الخط، فالخط المستخدم هنا  :الكتابات من حیث الشكل -١

وهو نوع من الخطوط ذو خواص ممیزة؛ حیث تلتف وتتداخل الحروف ، )١١، ١٠، ٦، ٥األشكال (، )٦، ٥، ٣، ٢

  . )١(الثلث، والنستعلیق، والدیواني: أنواع مختلفة من الخطوط، مثلبعضها ببعض، وتكتب حروف الطغراء ب

؛ فكتابة االسم )٢(ومن المالحظ أن طریقة كتابة الطغراء قد خرجت عن قواعد الخط المألوفة إلى طریقة الرسم

بة في الطغراء، وتكییفها، وتكوین رسمها دعا إلى التصرف في قواعد الخط المألوفة، والخروج عن طور الكتا

الذي یكتب تحت تلك ) خط الطغراء(الصحیحة إلى الرسم؛ فجاء من هذا التطویر في الرسم خط جدید؛ أطلق علیه 

أن یكون خط الطغراء هو الخط الذي  - على حد قول البعض–الطغراوات، كما في الوثائق التركیة القدیمة، ویحتمل 

  .)٣(نشأ من تزاوج الدیواني واإلجازة

، استخدمها العرب للداللة على العالمة التي تكتب بالقلم الغلیظ في طرة األوامر )٤(ةوالطغراء كلمة فارسی

العالمة، أو التوقیع الذي یحمل اسم السلطان، وألقابه، یتم تشكیلها : والطغراء هي .)٥(السلطانیة، تقوم مقام السلطان

لتكون عالمة واضحة وممیزة، تدل  ؛على هیئة مخصوصة بأعلى الفرمانات، واألوامر الصادرة بالقلم الخاص بها

  .)٦(على صحة المكتوب ونفوذه

بعض  وأمصحوبة بألقابهم،  ،بتسجیل أسمائهم أحیاًناوقد جرت العادة في العصر العثماني أن یقوم المالك 

الخ ...ة مأثور القوال األحكم، أو األدعیة، أو ال، أو )آیات قرأنیة كریمة، أو أحادیث نبویة شریفة( الدینیة الكتابات

نسق طغرائي (أو ، )تشكیل طغرائي(وقد أطلق البعض على ذلك اسم . )٧(باألعمال الخاصة بهم على شكل طغراء

                                                             

 .٥٩ -٥٧) ٢٠٠٨ للكتاب، العربیة الدار مكتبة: القاهرة( وتطوره نشأته العربي الخط اآللوسي، عادل :انظر )١(

) م١٢ -  ٧( للهجرة عشر الثاني القرن أواخر حتى للهجرة األول القرن من اإلسالمیة اآلثار على العربیة الكتابات داود، محمود مایسة )٢(

   .٦٣ ،)١٩٩١ المصریة، النهضة مكتبة: القاهرة(

 الخط الجبوري، وهیب یحیى ؛٣٨٣) ١٩٦٨ الحكومة، مطبعة: بغداد( العربي الخط مصور المصرف، الدین زین ناجي: انظر )٣(

  .الصفحة نفس من ٣ رقم وحاشیة ،١٦٣) ١٩٩٤ اإلسالمي، الغرب دار بیروت،( العربیة الحضارة في والكتابة

   .١١٣ :)١٩٠٨ الیسوعیین، لآلباء الكاثولیكیة المطبعة: بیروت( المعربة الفارسیة ظاأللفا كتاب شیر، أدى السید، )َطْغَرا(أصلها  )٤(

  .٦٣مایسة داود، الكتابات العربیة،  )٥(

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،(، "الطغراء العثمانیة" محمد علي حامد بیومي، )٦(

١٢ ،)١٩٨٥.  

  .٢٧٥صر الحارثي، تحف األواني، نا )٧(
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، وعلل ذلك باحتوائه على الخ... یحمل اسم السلطان، وألقابها ؛ التي تتضمن توقیعً تمییزا له عن الطغراء؛ )فني

  .)١(العناصر الشكلیة المكونة للطغراء

النحاسیین  على الكوبینالمنفذة كیفیة توزیع الحروف والكلمات، وتنسیقها في التشكیالت الطغرائیة وسنقوم بشرح 

  .ذكر وتوضیح العناصر المكونة للطغراء -أوًال –ذلك یتطلب و ، )موضوع الدراسة(

األخیرة  صطلح كاتبوا الطغراء بعد تطورها واكتمال شكلها، في الفترةابالنسبة للعناصر المكونة للطغراء، فقد 

كرسي الطغراء، بیضتا الطغراء، أِلفات الطغراء، : للدولة العثمانیة على تسمیة العناصر المكونة لها باألسماء اآلتیة

 : ذراع الطغراء؛ وهي كما یلي

وتطلق هذه التسمیة على الجزء المكتوب فیه النص األصلي في الطغراء العثمانیة، وهو عبارة عن  :كرسي الطغراء

مظفر " :بصیغة ،، وعبارة دعاء للسلطان"شاه"، أو لقب "خان"، واسم أبي السلطان، ولقب "بن"ان، وكلمة اسم السلط

  . )٢(، ویقع هذا الجزء في الطرف األسفل من الطغراء"دائما

عن  -بصورة عامة-وتطلق هذه التسمیة على القوسین الممتدین إلى یسار الكرسي، والناتجین  :بیضتا الطغراء

 ،التي یمكن مدها إلى الیسار ،، أو بعض الحروف األخرى"خان"، و "بن: "في كلمتي "النون"ي حرفي امتداد قوس

بیضة (في أسماء بعض السالطین، ویسمى القوس الخارجي " الدال"حرف  :مثل ،لتشكیل أحد هذین القوسین

" الراء"د حرف مُ " دائمامظفر : "، وبعد دخول صیغة الدعاء للسلطان)بیضة داخلیة(، والقوس الداخلي )خارجیة

بحیث  ؛لیقسم البیضة الداخلیة إلى قسمین، في بادئ األمر، ثم زاد امتداده إلى الیسار ؛إلى الیسار" مظفر"بكلمة 

  .)٣(  إلى خارج البیضة الخارجیةقلیًال  في النهایةا، ثم امتد قطع البیضتین الداخلیة، والخارجیة معً 

ألف "أو " كالالم" :وما في معناه "األلف"على مدات الحروف الرأسیة من  وتطلق هذه التسمیة :أِلفات الطغراء

، وعددها ثالثة في كل طغراوات السالطین العثمانیین، وفي بعضها نجد أن هذه المدات الرأسیة "الظاء"، أو "الطاء

. بصفة عامة من حیث وجود عدد ثالثة ألفات رأسیة ؛قد تكون إضافة لتكملة الشكل العام لطغراوات السالطین

ا إلى أعلى حیث تمتد رأسیً  ؛ویالحظ أن هذه األلفات الرأسیة هي مدات بعض الحروف بالمتن في كرسي الطغراء

وثمة خطوط متكسرة على جانب هذه األلفات قد تمتد من یسار قمتها إلى أسفل في . فتكون هذه األلفات الثالثة

ا بشكل متماثل؛ بحیث تبدو وكأنها رایات أو أعالم معلقة في الفراغ الناتج بین األلفات، وقد تمتد متقاطعة معه

 :مى األلفات نفسها بالتركیة باسم، كما تس)زلف( :وترفرف فوق الطغراء، ویطلق على هذه الزیادات اسم ،األلفات

   .)٤()التوغات(

                                                             

  .في هذه الدراسة) التشكیل الطغرائي( ق مع هذا الرأي، وقد استخدمت اسم، وأنا اتف٤٤٠، ٣٦٩محمد بیومي، الطغراء العثمانیة،  )١(

  .١٨٣، ١٨٢محمد بیومي، الطغراء العثمانیة،  )٢(

محمد ، "مظفر" في كلمة" الراء"فوق مستوى امتداد حرف  ؛الداخلیة في الدعاء السابق، فقد كتبت في وسط البیضة "دائما"أما كلمة  )٣(

  .١٨٣بیومي، الطغراء العثمانیة، 

  .١٨٤، ١٨٣محمد بیومي، الطغراء العثمانیة،  )٤(
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ن تقاطعهما مع وهو عبارة عن امتداد خطي القوسین اللذین یشكالن البیضتین؛ وذلك ابتداء م :ذراع الطغراء

ا في الطغراوات األلفات؛ حیث یمتدا متوازیین بعد ذلك إلى یمین الطغراء، وقد یلتقیان في نهایتهما؛ وخصوصً 

  . )١(وبعد ذلك سارا متوازیین في تناسق مع المتن بكرسي الطغراء ،المبكرة

التشابه في طریقة  - عام بوجه–، فیالحظ فیها )موضوع الدراسة(عن التشكیالت الطغرائیة على الكوبین  أما

الكتابة؛ فالتشكیالن الطغرائیان اللذان یوجدان على الكوب الواحد متشابهان إلى حد كبیر في توزیع الحروف 

، )نقاط اإلعجام( والكلمات، مع فروق طفیفة؛ من ناحیة مواضع، ورسم بعض الحروف، ووجود أو عدم وجود النقاط

ونظیره على الكوب اآلخر، السیما على الكوب األول ن كل تشكیل طغرائي ا واضحة بیكما أن هناك فروقً . وشكلها

توضیح توزیع حروف وكلمات عبارات الترحیب بهذه التشكیالت الطغرائیة ویمكن . في مواضع بعض الحروف

  : كما یليالمنفذة على هذین الكوبین النحاسیین، 

، "الراء"، و "المیم"یل الطغرائي، وقد ُوضع حرفا في الجزء األیمن من كرسي التشك" مرحًبا"یبدأ النص بكلمة 

مع وجود (من الكرسي الذي یوجد في الجزء األیمن و من نفس الكلمة؛ " الحاء"إلى الیسار من حرف " مر: "بصیغة

، "مرحًبا"من كلمة " الباء"إلى الیسار؛ حیث یوجد حرف " الحاء"، ویمتد حرف )حرف یبدأ على یمینه من كلمة أخرى

، )٣ - ١اللوحات (التي یمتد إلى أعلى، كما في التشكیلین الطغرائیین على الكوب األول " األلف"ثم حرف 

أي لیس على یمینه حروف من ( من أقصى الیمین" مرحًبا"من كلمة " الحاء"، أو یبدأ حرف )٧ - ٥األشكال (

التشكیلین الطغرائیین على  ، ثم یمتد بنفس طریقة نظیره على الكوب األول، كما في)التشكیل الطغرائي كرسي

   .)١٢ - ١٠األشكال (، )٧، ٦اللوحتان (الكوب الثاني 

كما في أحد التشكیلین الطغرائیین على الكوب  ،"مرحًبا"من كلمة " الباء"ویوجد في أقصى الیمین نقطة لحرف 

وجودة على الكوب وٕان اختلفت في شكلها عن النقطة الم–، كما یوجد ما یبدو أنها نقطة )٣لوحة رقم (األول 

اللوحتان (من نفس الكلمة، في أحد التشكیلین الطغرائیین على الكوب الثاني " الحاء"، و "المیم"بجوار حرفي  -األول

٨، ٧(.  

، ویسیر نحو "مرحًبا"من كلمة " الحاء"أسفل حرف " الیاء"؛ حیث نفذ حرف "مرحًبا"بأسفل كلمة " یا"ونفذت كلمة 

في التشكیالت وذلك  "مرحًبا"من كلمة " الراء"من نفس الكلمة، والذي یمتد یسار حرف " األلف"الیسار، حتى حرف 

  .)١٣، ١١، ١٠، ٨، ٦، ٥األشكال (، )٧، ٦، ٣، ٢اللوحات (على الكوبین الطغرائیة 

من أقصى یمین كرسي " سیدي"من كلمة " السین"؛ حیث یبدأ حرف "مرحًبا"من أسفل كلمة " سیدي"وتبدأ كلمة 

من نفس الكلمة؛ حیث یوجد جزء من " الدال"األول، و " الیاء"ویسیر هذا الحرف نحو الیسار، حتى حرفي  الطغراء،

" الیاء"إلى على نحو الیسار؛ حیث یتقاطع مع حرف " الدال"، ویمتد جزء من حرف "یا"في أسفل كلمة " الدال"حرف 

، ٦، ٥األشكال (، )٣ - ١اللوحات (ب األول ، وذلك في التشكیلین الطغرائیین على الكو "سیدي"الثاني من كلمة 

، ویسیر حرف "یا"من كلمة " الیاء"من أسفل ویسار بدایة حرف " سیدي"من كلمة " السین"بینما یبدأ حرف . )٩

                                                             

یعرف (ویضاف إلى األقسام السابقة بعض الكلمات التي هي عبارة عن لقب، أو اسم شعري مستعار لبعض السالطین العثمانیین  )١(

محمد بیومي، ، وهذه الكلمات تكون موضوعة إلى الطرف األیمن في أعلى الطغراء، "رشاد"، أو "الغازي: "، مثل")مخلص"كیة باسم بالتر 

  .١٨٤الطغراء العثمانیة، 
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أسفل حرف بكامله " الدال"من نفس الكلمة، ویوجد حرف " الدال"األول، و " الیاء"نحو الیسار، حتى حرفي " السین"

، ١٠األشكال (، )٧، ٦اللوحتان ( وذلك في التشكیلین الطغرائیین على الكوب الثاني "سیدي"من كلمة الثاني " الیاء"

" یا مرحًبا"، وهو یوجد إلى یسار كلمتي إلى أعلى قلیًال " سیدي"من كلمة  الثاني "الیاء"ویرتفع حرف . )١٤، ١١

ذراع العلوي للتشكیل الطغرائي، وذلك على لیكون البیضة الخارجیة، التي تتصل بال" الیاء"تقریبا، ویمتد حرف 

    ). ١٤، ١١، ١٠، ٩، ٦، ٥األشكال (، )٦، ٥، ٣، ٢اللوحات (الكوبین 

، یبدو أن الصانع قد قصد إعجام هذا الحرف بهما، "سیدي"األول من كلمة " الیاء"وتوجد نقطتان أسفل حرف 

توجد نقطة بین كما  .)٩، ٦، ٥األشكال (، )٣ -١ اللوحات(وذلك فقط في التشكیلین الطغرائیین على الكوب األول 

، كما في التشكیلین الطغرائیین على الكوب "سیدي"األول من كلمة " الیاء"وحرف " یا"من كلمة " األلف"حرف 

 األشكال(، )٧ -٥اللوحات ( "مرحًبا"من كلمة  "الباء"الثاني، وقد یكون الفنان قد قصد بتلك النقطة أن تكون لحرف 

١٢ – ١٠ .(  

، التي كانت "مظفر"من كلمة " الراء"یوجد ما یضاهي حرف  "سیدي"الثاني من كلمة " الیاء"وفي أعلى حرف 

في بعض الطغراوات العثمانیة، وهذا الشكل هنا مجرد تقلید لهذا الحرف، ولیس له " مظفر دائما: "ضمن عبارة

، "یا"من كلمة " األلف"، وحرف "مرحًبا"لمة من ك" األلف"، وهو یبدأ من بین حرف العباراتاستخدام في تكوین 

 كما في التشكیلین الطغرائیین على الكوب األولا البیضتین الداخلیة والخارجیة، ویمتد إلى الیسار وٕالى أسفل، قاطعً 

، ویمتد إلى "مرحًبا"من كلمة  "األلف"حرف من یمین هذا الشكل  یبدأ ، أو)١()٦، ٥الشكالن ( )٣، ٢اللوحتان (

البیضتین  أیًضا ، ویقطع"یا"من كلمة " األلف"، وحرف "مرحًبا"من كلمة " األلف"ا حرف وٕالى األسفل، قاطعً  الیسار

   .)١١، ١٠الشكالن (، )٦، ٥اللوحتان ( كما في التشكیلین الطغرائیین على الكوب الثانيالداخلیة والخارجیة، 

ا ألسفل نحو الیسار، ثم یرتفع إلى أعلى نحو جهً ، مت")مظفر"راء كلمة " (الراء"قوس یبدأ من أسفل حرف وهناك 

الكوب األول على تصل بالذراع السفلي، وذلك في أحد التشكیلین الطغرائیین التي ت البیضة الداخلیة، الیمین، مشكًال 

ثم  نحو الیسار، ، ویرتفع إلى أعلى قلیًال "الراء"من أعلى حرف هذا القوس ، أو یبدأ )٦، ٥الشكالن (، )٢لوحة رقم (

على بالذراع السفلي، وذلك في التشكیل الطغرائي اآلخر التي تتصل یتجه نحو الیمین، مشكال البیضة الداخلیة، 

الثاني من " الیاء"من أعلى قاعدة حرف ، مدبب منحنيا یبدأ بشكل قوسً كما أن هناك  .)٣لوحة رقم (الكوب األول 

التي تتصل  البیضة الداخلیة، ، ثم إلى الیمین، مشكًال قلیًال إلى أعلى وٕالى الیسار هذا القوس یتجه و ، "سیدي"كلمة 

ویتضح ). ١١، ١٠الشكالن (، )٦، ٥اللوحتان (الكوب التاني على بالذراع السفلي، وذلك في التشكیلین الطغرائیین 

هذین على  في التشكیالت الطغرائیة األربعة "یا سیدي مرحًبا" :ا من حروف عبارةأن البیضة الداخلیة ال تتضمن أی� 

ویمتد . وتوجد البیضُة الداخلیة فوق الجزَء األیسر من كراسي التشكیالت الطغرائیة على الكوبین. الكوبین النحاسیین

صل بالذراع التي تت البیضة الخارجیة، ، ویرتفع إلى أعلى نحو الیمین، مشكًال "سیدي"األخیر من كلمة " الیاء"حرف 

، ١٠، ٩، ٦، ٥األشكال (، )٦، ٥، ٣، ٢اللوحات (على الكوبین األربعة یة العلوي، وذلك في التشكیالت الطغرائ

١٤، ١١.(  

                                                             

 ).٦، ٥الشكالن (، )٢لوحة رقم (على الكوب األول ، مفقود في أحد التشكیلین الطغرائیین" الراء"والجزء األیسر من شكل حرف  )١(



  

  )دراسة آثاریة فنیة مقارنة( كوبان من النحاس األصفر بعبارات ترحیب على هیئة تشكیالت طغرائیة

  

٩٣ 
 

ألعلى، مكونان األِلفات " یا"في كلمة " األلف"، وكذلك حرف "مرحًبا"في كلمة " األلف"ویمتد كل من حرف 

ین كلما اتجهنا ألعلى وتتسع المسافة بین األلف. ثنان في كل تشكیل طغرائي على هذین الكوبینا، وعددها "التوغات"

؛ بینما یرتفع األِلفان متوازیان في )٦، ٥الشكالن (، )٣، ٢اللوحتان (في التشكیلین الطغرائیین على الكوب األول 

وفي نهایة األلفین من أعلى توجد . )١١، ١٠الشكالن (، )٦، ٥اللوحتان ( التشكیلین الطغرائیین على الكوب الثاني

وتبدو ، "الزلف: "نحو الیسار، حتى تتصل بالبیضة الخارجیة، وهي ما یطلق علیها خطوط مائلة، تتجه إلى أسفل

، ولكنها ال تتجه نحو الیمین، وذلك فقط وكأنها رایات أو أعالم معلقة في األلفات، وترفرف فوق التشكیل الطغرائي

نهایة األلفین من أعلى من وفي . )٦، ٥الشكالن (، )٣، ٢اللوحتان (في التشكیلین الطغرائیین على الكوب األول 

الیسار، في التشكیلین الطغرائیین على الكوب الثاني، یوجد جزء صغیر مائل مشطوف، ویختلف هذا الجزء في 

  .)١١، ١٠الشكالن (، )٧ -٥اللوحات (األیسر " األلف"األیمن في میله عن الجزء في حرف " األلف"حرف 

، وفي نهایة البیضة الخارجیة یبدأ الذراع العلوي، ویتجه الذراعان في نهایة البیضة الداخلیة یبدأ الذراع السفلي

إلى الیمین، ویقطعان األلف األیمن، ثم یتجهان إلى أسفل، ثم ینكسران انكسارا خفیفا، متجهین إلى أسفل نحو 

النكسار ، أو بعد ا)٦، ٥الشكالن (، )٣، ٢اللوحتان ( الیمین، كما في التشكیلین الطغرائیین على الكوب األول

 یتجهان إلى أعلى قلیال، ثم یمیالن إلى أسفل قلیال في نهایتهما، كما في التشكیلین الطغرائیین على الكوب الثاني

وأذرع الطغراوات تسیر متوازیة في كافة التشكیالت الطغرائیة على هذین . )١١، ١٠الشكالن (، )٧، ٦اللوحات (

من كلمة " المیم"وقد تداخل الجزء العلوي من حرف ). ١١، ١٠، ٦، ٥ األشكال(، )٧، ٦، ٣، ٢اللوحات (الكوبین 

  ).٣لوحة رقم ( في الذراع السفلي من أحد التشكیلین الطغرائیین على الكوب األول "مرحًبا"

هالل، وال یخرج خارج الهالل إال جزء تشكیل طغرائي داخل شكل وبالنسبة للكوب الثاني فقط، فقد وضع كل 

، ١٠الشكالن (، )٧، ٦، ٥اللوحات ) ("مظفر"راء كلمة " (الراء"طغرائي، وجزء من حرف من ذراعي التشكیل ال

١١(  .  

ویالحظ عدم كتابة نقاط اإلعجام للحروف بشكل كامل، في التشكیالت الطغرائیة األربعة على الكوبین؛ حیث 

، )٣ رقم لوحة(لى الكوب األول نه ال توجد أكثر من ثالث نقاط على األكثر، كما في أحد التشكیلین الطغرائیین عإ

، وآخر )٩، ٦، ٥األشكال (، )٢ رقم لوحة(وقد ال یوجد سوى نقطتین، كما في تشكیل طغرائي على الكوب األول 

لوحة رقم (، أو نقطة واحدة، كما في أحد التشكیلین الطغرائیین على الكوب الثاني )٧ رقم لوحة(على الكوب الثاني 

كما أن النقاط الموجودة في التشكیلین الطغرائیین على الكوب األول تمیل إلى  .)١()١٢ -١٠األشكال (، )٦

؛ بینما تمیل النقاط الموجودة في التشكیلین )٩، ٦، ٥األشكال (، )٣، ٢، ١اللوحات ( التضلیع إلى حد ما

  ).١٢ -١٠األشكال (، )٧، ٦، ٥اللوحات (الطغرائیین على الكوب الثاني إلى االستدارة 

                                                             

على  ،على األقل، )موضوع الدراسة(كان ینبغي أن یشتمل أي تشكیل طغرائي من التشكیالت األربعة المنفذة على الكوبین النحاسیین  )١(

األول " الیاء"، ونقطتان لحرف "یا"من كلمة " الیاء"، ونقطتان لحرف "مرحًبا"من كلمة " الباء"خمس نقاط؛ بحیث تكون هناك نقطة لحرف 

  .؛ فتكون النقاط سبعة"سیدي"األخیر من كلمة " الیاء" إمكانیة وجود نقطتین لحرف ، هذا فضًال "یديس"من كلمة 



  

  )دراسة آثاریة فنیة مقارنة( كوبان من النحاس األصفر بعبارات ترحیب على هیئة تشكیالت طغرائیة

  

٩٤ 
 

على الكوبین النحاسیین  فقدان االحترافیة في تنفیذ كتابات التشكیالت الطغرائیة -بشكل عام- والمالحظ

وٕان كان  ؛)١(، وذلك على األقل عند المقارنة بنماذج أخرى من الطغراوات والتشكیالت الطغرائیة)موضوع الدراسة(

  .من نظیریهما على الكوب الثاني -إلى حد ما-ا وٕاتقانً  على الكوب األول أكثر دقةً  التشكیالن الطغرائیان

یا  مرحًبا: "بصیغة ،عبارات ترحیبالمنفذة على هذین الكوبین الكتابات تتضمن : المضمونالكتابات من حیث  -٢

    :كما یلي - بالشرح والتوضیح-ویمكن تناول ذلك ، )١١، ١٠، ٦، ٥األشكال (، )٦، ٥، ٣، ٢اللوحات ( "سیدي

 مرحًباوأما قولهم " :رحیب بالشخص القادم على شخص آخر، وقد جاء في المخصصهو لفظ یستخدم للت :"مرحًبا"

وقولهم في تحیة الوارد َأْهًال " :في لسان العربو . )٢("فاْستأِهل وال تستوِحش یت أهًال فإن معناه أتیت َسعة وأت وأهًال 

 َأتَْیَت َسعًة وَأتَْیَت َأْهًال َأي  وَأْهًال  مرحًباوقولهم  َهَلكَ وقالوا َمْرَحَبك الّلُه وَمسْ  ،مرحًباو  َأْي صاَدْفَت َأْهًال  مرحًباو 

  .)٣("انزل في الرَّْحب والسَّعِة وَأِقْم فَلَك ِعندنا ذلك مرحًبامعنى قول العرب  فاْستَْأِنس وال َتْسَتْوِحْش، وقال اللیث

ب باآلخرین، وتستخدم من ألفاظ الترحی" مرحًبا"وُیفهم مما ذكره صاحب المخصص، وصاحب اللسان أن كلمة 

    .نس والطمأنینةإلشعار القادم باألُ 

  .)٤(یزن يسیف بن ذ :هو" وأهال مرحًبا"أن أول من قال  ،)األوائل(في كتابه  ،ویذكر أبو هالل العسكري

: ولقد حثت تعالیم اإلسالم السمحة على إكرام الضیف بشتى أنواع اإلكرام، یقول رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

ومن كان یؤمن باللَّه والیوم : "الحدیث هذا یقول الهیتمي في شرح. )٥("كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیكرم ضیفه من"

                                                             

، ١٨٦، ١٨٢، ١٨١، ١٧٩محمد بیومي، الطغراء العثمانیة، اللوحات أرقام : رانظ، الطغراوات والتشكیالت الطغرائیةللمقارنة ببعض  )١(

٤١٨، ٤٠٠، ٣٩٠، ٣٧٧، ٢١٥، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٠.  

 ٣ج، أجزاء ٥، خلیل إبراهم جفال: تحقیق ، المخصص،)هـ٤٥٨الحسن على بن إسماعیل النحوي اللغوي األندلسي ت  يأب( ابن سیده )٢(

   . ٣٩٤ )١٩٩٦العربي،  التراث إحیاء دار :بیروت(

  .٤١٣، )رحب(مادة ، ١ج ،ابن منظور، لسان العرب )٣(

: ریش لیهنئوه برجوع الملك إلیه؛ وذلك أن عبد المطلب قال له، بعد أن دعا له وهنأهلما وفد إلیه مع ق ،قالها لعبد المطلب بن هاشم )٤(

: فقال عبد المطلب ،"وأیهم أنت؟: "، فقال"نحن أهل حرم اهللا وسدنة بیته، أشخصنا إلیك الذي أبهجنا لك، فنحن وفد التهنئة ال وفد المرزئة"

أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن ( العسكري، "جزالً  عطاءً  ي، یعطا ربحًال لكً ، ومَ ا سهًال ، ومناخً ورحًال  ، وناقةً وأهًال  مرحًبا: قال"

   .٨٦ )١٩٨٨دار البشیر، : طنطا( ، األوائل)هـ٣٩٥سعید بن یحیى بن مهران ت 

من أمور رسول اهللا  ، الجامع المسند الصحیح المختصر)هـ٢٥٦عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة ت  يأب( البخاري )٥(

 دار :بیروت( ٨ج، أجزاء ٩محمد زهیر بن ناصر الناصر، : ، تحقیق)المعروف بصحیح البخاري(صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامه 

هـ، المسند الصحیح المختصر ٢٦١مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري ت؛ ٦٠١٨الحدیث رقم ، ١١ )٢٠٠١النجاة،  طوق

، نظر محمد الفاریابي، جزءان: ، تحقیق)المعروف بصحیح مسلم(بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من السنن 

  . ٤٧الحدیث رقم ، ٤١ )٢٠٠٥، دار طیبة: الریاض( ١ج



  

  )دراسة آثاریة فنیة مقارنة( كوبان من النحاس األصفر بعبارات ترحیب على هیئة تشكیالت طغرائیة

  

٩٥ 
 

عنده من  بالبشر في وجهه، وطیب الحدیث معه، وبالمبادرة بإحضار ما تیسَّر ؛الغنيَّ والفقیرَ " اآلخر فلیكرم ضیفه

   .)١("أن یرضوا وهم بالغون عاقلونمن غیر كلفٍة وال إضراٍر بأهله، إال  ؛الطعام

إذا نزلت ): ِضفته وتضیَّفته(إذا أنزلته بك ضیًفا، و ): أضفته وَضیَّفته(یشمل الواحد والجمع، ِمن : والضیف لغةً 

  . )٣("كرجل مسافر نزل بك، فهذا صیف یجب إكرامه بما یعد إكراما ؛والضیف هو النازل بك .)٢("علیه ضیًفا

التزم شرائع اإلسالم تأكَّد علیه إكرام جاره وضیفه وبرهما لعظیم حقهما، كما أعلم به  أن من: ومعنى الحدیث

وجوب : الشریف ومن فوائد هذا الحدیث .)٤(صلى اللَّه علیه وسلم، وأكَّد على عظیم رعایته في أحادیث كثیرةالنبي 

  .)٥(إكرام الضیف بما یعد إكراما

إكرام الضیف، : ومما أمر به النبي صلى اهللا علیه وسلم المؤمنین: "ویقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم

  . )٦("إحسان ضیافته: والمراد

: وبسط الوجه؛ فقد قیل ،ویظهر لهم الغنى ،فهو أن یخدم أضیافه ،وأما آداب المضیف: ویقول األبشیهي

   .)٧(فكیف بمن یأتي بها وهو ضاحك: واقال. الَبَشاَشة في الوجه خیر من الِقَرى

لكن مفهوم الضیافة وٕاكرام الضیف  ؛بعض الناس یظن أن إكرام الضیف یقتصر على إطعامه الطعام فحسبو 

وٕایناسه، وحسن استقباله،  ،وأوسع؛ إذ یدخل في إكرام الضیف مالطفته ،في اإلسالم أشمل من معنى اإلطعام

                                                             

أحمد جاسم : قیق، الفتح المبین بشرح األربعین، تح)هـ٩٧٤شهاب الدین أحمد بن محمد بن علي بن حجر الشافعي ت ( الهیتمي )١(

  .٣٢٤ -٣٢٣) ٢٠٠٨ دار المنهاج،: جدة(محمد المحمد وآخرون 

  .٣٢٤الهیتمي، الفتح المبین،  )٢(

  .٢٠٢) ٢٠٠٤ للنشر، الثریا دار الریاض،( ٥٥ الشیخ فضیلة مؤلفات سلسلة النوویة، األربعین شرح العثیمین، صالح بن محمد )٣(

  .٣٢٤ الهیتمي، الفتح المبین، )٤(

    .٢٠٣ العثیمین، شرح األربعین النوویة، محمد )٥(

، جامع العلوم والحكم في شرح خمسین )هـ٧٩٥زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین البغدادي ثم الدمشقي ت ( بن رجبا )٦(

  .١٦٣) ٢٠٠٨ دار الصفوة، :لقاهرةا( ا من جوامع الكلمخمسین حدیثً 

  :م بأبیات، فقالضمَّن شمس الدِّین البدیوي هذا الكالوقد  )٧(

 ِقَراك وأرَمـْتُه لدیك المسالك             إذا المرء وافى منزًال منك قاصًدا

 أهًال ویوم مبارك مرحًباوقل             فكن باسًما في وجهه متهلًِّال 

 جوًال وال تبخل بما هو هالك            وقدِّم له ما تستطیع من الِقَرى 

 تداوله زید وعمرو ومالك                فقد قیل بیت سالف متقدِّم

  كیف بمن یأتي به وهو ضاحك         َبَشاَشة وجه المرء خیر من الِقَرى  

 ٣إبراهیم صالح، : ، المستطرف في كل فن مستظرف، تحقیق)هـ٨٥٤بهاء الدین أبي الفتح محمد بن أحمد بن منصور ت (األبشیهي 

  .٥٥٥، ١ج )١٩٩٩ دار صادر،: بیروت( أجزاء
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٩٦ 
 

الترحیب به، ومن أشهر الكلمات  :یفولعل من أوائل مظاهر إكرام الض. )١(الخ...واإلقبال إلیه بالوجه إذا تحدث 

  ". مرحًبا"كلمة  :المستخدمة في الترحیب بالضیف

 مرحًبا :قال ،ربیعة :قالوا ،من الوفد :أو ،من القوم :ولما أتى وفد عبد القیس النَِّبيَّ صلى اهللا علیه وسلم قال

وفیه دلیل على : -الحدیث المذكور عند شرح- ابن حجر قال الحافظ. )٢(بالوفد غیر خزایا وال ندامى :أو ،بالقوم

وفي  ،"بأم هانئ مرحًبا" :استحباب تأنیس القادم، وقد تكرر ذلك من النبي صلى اهللا علیه وسلم، ففي حدیث أم هانئ

وأخرج . ، وكلها صحیحة"بابنتي مرحًبا" :وفي قصة فاطمة ،"بالراكب المهاجر مرحًبا" :قصة عكرمة بن أبي جهل

 :بن بشیر الحارثي عن أبیه أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال له لما دخل فسلم علیه النسائي من حدیث عاصم

  .)٣("وعلیك السالم مرحًبا"

 من نصوص، المصادر بعض ومما أوردتهموجودة، ومألوفة في المجتمع المصري، وكانت عبارات الترحیب 

، وهو یذكر بعض أحداث الدولة هـ٥٦٤حداث سنة ، في أمقریزي في اتعاظ الحنفاما أورده ال: "مرحًبا"لفظ  اجاء فیه

شمس الخالفة محمد بن مختار، فعندما دخل  فلما عاد إلى شاور جهز إلى مري: "قالحیث  ؛الفاطمیة في مصر

في شذرات یذكر ابن العماد الحنبلي، و  .)٤("بالملك الغدار مرحًباف: فقال بشمس الخالفة، مرحًبا: علیه قال له

 كمال الدین محمد بن علي القاهري الشافعي قاضي قضاة الشافعیة بالدیار المصریةعن  هضمن حدیثالذهب، 

 بالشیخ مرحًبا :فقال له ،فمر علیه سیدي إبراهیم المتبولي وهو ذاهب إلى بركة الحاج" :، قوله)هـ٩٣٦ -٨٤٦(

ضمن حوار بین  ،هـ١١٣١ئب اآلثار، في أحداث عام ا ذكره الجبرتي، في عجاومم .)٥("المكمال الدین شیخ اإلس

نعم أتیت بكفني؛ إما أن تنتقم، وٕاما أن تعفو؛ فإننا   : له )سالم( قال"... : قولهسالم بن حبیب والصنجق ابن إیواظ، 

وأمـر لـه بكسـوة   . ..لك أحضر أهلك وعیالك  مرحًبا  :)ابن إیواظ(  فقال له  . ضقنـا مـن الغربـة، وهـا أنـا بین یدیك

    .)٦(" وأرسل به عبده ،أماًنا وكتب له ،وشال

  . )٧( ، في العصور الحدیثة، یوجد الكثیر من عبارات الترحیب المتداولة في المجتمع المصريةحالیالوفي أیامنا 

                                                             

(1) http//www.assakina.com/alislam/15019.html (17-5-2017) 

  . ٥٣الحدیث رقم ، ٢٠، ١البخاري، صحیح البخاري، ج )٢(

فتح الباري بشرح صحیح البخاري،  ،)هـ٨٥٢شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي ت ( العسقالني )٣(

  . ١٣١ )١٩٦٠ ،المعرفة دار: بیروت( ١ج، جزء ١٣د فؤاد عبد الباقي، عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز، محم: تحقیق

جمال الدین : ، اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفا، تحقیق)هـ٨٤٥تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر ت (المقریزي  )٤(

  . ٢٩٢ ،)١٩٩٦اإلسالمیة،  نللشئو  األعلى المجلس :القاهرة( ٣ج، أجزاء ٣ل، محمد حلمي محمد أحمد، الشیا

: ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقیق)هـ١٠٨٩العكري أبي الفالح ت  بد الحي بن أحمد بن محمدع( ابن العماد الحنبلي )٥(

  .٣٠٧ ،)١٩٨٦ كثیر، ابن دار: بیروت( ١٠ج، ءجز  ١١محمود األرناؤوط، 

 دار: بیروت( ١، جأجزاء ٣ واألخبار، التراجم في اآلثار عجائب تاریخ ،)هـ١٢٣٧ ت الدین برهان حسن بن الرحمن عبد(الجبرتي  )٦(

 .٣٩١ )ت.د الجیل،

؛ وقد ُینَطق "مرحًبا"ما یشتمل على لفظ : في المجتمع المصري، في العصور الحدیثة ،لعل من أشهر ألفاظ وعبارات الترحیب )٧(

 "بقدومكم مرحًبا"، و "بكم مرحًبا" ، و"مرحًبا" :ظ وعبارات متنوعة، منهابالفصحى، ویستخدم عادة في المكاتبات واألحداث الرسمیة، بألفا
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، وبین وظیفة هذا الكوب الذي كان "مرحًبا"هل هناك عالقة بین لفظ : ، نتساءل"مرحًبا"وبعد مناقشة لفظ 

ویتضح في هذه الكتابات ارتباطها من حیث المضمون باستخدام الكوب بشكل غیر یستخدم في تناول المشروب؟ 

ا، ثم یتم بعد ذلك إكرامه بأشكال أخرى من مباشر؛ وذلك من خالل أن الترحیب یكون بدایة إكرام الضیف معنویً 

تسجیل عبارات  والحقیقة أن. كالطعام، والشراب، وهذا الكوب یستخدم في تقدیم المشروب للضیف: أشكال اإلكرام

ا عینیا تحمل لفظ ومعنى الترحیب بالضیف على كوب یوضع بداخله المشروب الذي یقدم لذات الضیف، ویعد إكرامً 

ا آخر من مظاهر الحفاوة واإلكرام قد أضافت مظهرً  -ذات معنى الترحیب-كأن هذه الكتابات : له؛ یجعلنا نقول

المعتادة في كثیر من األحیان من الُمضیف لضیفه، أو بعبارة للضیف، إضافة لمظاهر الحفاوة واإلكرام األخرى 

  . تشعرنا هذه الكتابات بتنوع وتكامل مظاهر إكرام الضیف: أخرى

  :ویمكن مما سبق استنباط ما یلي

  .حض تعالیم اإلسالم السمحة على إكرام الضیف -

  .كتقدیم الطعام، والشراب: اإلكرام تعدد مظاهر إكرام الضیف؛ والتي تبدأ بالترحیب، ویلیها مظاهر أخرى من -

  .بإكرام الضیف، وبوجه خاص بأول مظاهر اإلكرام -بشكل كبیر- " مرحًبا"ارتباط لفظ  -

  ).موضوع الدراسة(یتضح تأثیر الوازع الدیني في مضمون هذه الكتابات المنفذة على هذین الكوبین  -

  .وفة في ثقافة المجتمع المصريومألومتداولة،  ،موجودةتزال ال عبارات الترحیب و كانت  -

  .باستخدامهما) موضوع الدراسة(الكوبین الترحیب المنفذة على  اتارتباط عبار  -

السَّیُِّد یطلق على الرب، والمالك، والشریف، والفاضل، والكریم، : في اللغة: سیدي. هي أداة نداء :یا: "یا سیدي"

وَسْیود، مشتق من  .)١(والمقدَّم، وَأصله من ساَد َیُسوُد فهو َسْیِود والحلیم، وُمْحَتِمل َأذى قومه، والزوج، والرئیس،

   .)٣(صار سیدهم: وساد القوم. )٢(الشرف: السؤدد، ومعناه

وقد أطلق كلقب عام على األجالء من الرجال، واصطلح على إطالقه على أبناء . )٤(لقب إجالل واحترام: والسید

؛ )٥("السید الشریف: "فیقال ؛"بالشریف"ما كان یلحق في هذه الحالة  على بن أبي طالب رضي اهللا عنه، وكثیرا

                                                                                                                                                                                   

یا "، و "َمراِحب"، و "َمْرَحب": ا لتركیب وخصائص اللهجات المصریة، ومنهاالخ، كما ُینَطق بالعامیة، بألفاظ وعبارات متنوعة، تبعً ...

  .الخ... "یا أْلف َمْرَحب"، و "مرحًبا

، )سید(مادة ، ٣، ج٢٢٤، )سود(مادة  ،٣منظور، لسان العرب، ج ابن: انظر ثم ُأدغمت، ،جل الیاِء الساكنة قبلهافقلبت الواو یاًء ألَ  )١(

٢٣١.   

  .٢٦٣ ،)١٩٩٦ الرسالة، مؤسسة: بیروت( التاریخیة واأللقاب المصطلحات معجم الخطیب، الكریم عبد مصطفى )٢(

 وزارة: دمشق( العشرین القرن بدایات حتى الراشدي العصر من اإلسالمیة ولالد في السلطان أرباب ألقاب معجم الشهابي، قتیبة )٣(

   .٥٢) ١٩٩٥ الثقافة،

  .٥٢ قتیبة الشهابي، معجم ألقاب أرباب السلطان، )٤(

  .٣٤٥) ١٩٨٩ والتوزیع، للنشر الفنیة الدار: القاهرة( واآلثار والوثائق التاریخ في اإلسالمیة األلقاب الباشا، حسن )٥(
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أصبح هذا اللقب من ألقاب التعظیم في العصر اإلسالمي، لكل من ینتمي إلى البیت النبوي، عن طریق علي ف

    .)١(وفاطمة رضي اهللا عنهما؛ لما في هذا النسب من الفضل، والسؤدد، وشریف المحتد

الحادي عشر والثاني عشر / والة دمشق في القرنین الخامس والسادس الهجریین" السید"وقد نعت بلقب 

وصار . المیالدیین، ولعله انتقل من هناك إلى مصر مع بدر الجمالي، الذي ولى دمشق قبل قدومه إلى مصر

  . )٢(لقبا عاما على أصحاب السلطان الحقیقي في مصر؛ منذ بدر الجمالي حتى نهایة عصر الممالیك" السید"

على أن هذا اللقب كان یستعمل في المكاتبات اإلخوانیة، وفي غیرها من النقوش لغیر السلطان؛ فكان یطلق 

  .)٣(على أوالد السلطان، أو أفراد البیت المالك، أو حتى أوالد األمراء منذ بدایة العصر األیوبي 

یستعمل في مخاطبة أجّل " سیدنا"ان لفظ وك". سیدنا"یضاف إلى لقب ضمیر المتكلم الجمع؛ فیقال " السید"وكان 

في بعض  -دون غیرهم-رجال السیاسة، والعلم، والدین؛ فكان یخاطب به الخلفاء؛ حتى كاد أن یقتصر علیهم 

ما ورد من تلقیب الشیخ شرف الدین : على أجالء رجال الدین والصالحین" سیدنا"ومن نماذج إطالق لقب . العصور

"... هـ؛ حیث جاء فیه ٥٦٩إنشاء القاضي الفاضل، عن صالح الدین بتاریخ سنة  بن أبي عصرون، في كتاب من

" سیدنا"وكانت مخاطبة رجال الدین بـ ...". وسیدنا الشیخ أولى من أطلق لسانه الذي تغمد له السیوف وتجرد 

بإضافة لقب إلى النصح  -، في أواخر العصر األیوبي"معالم الكتابة"صاحب كتاب -شائعة؛ مما حدا بابن شیث 

في " سیدنا"ومن أمثلة ورود لقب  .في حالة مخاطبة السالطین؛ حتى ال یلتبس برجال الدین" سیدنا"إلى " موالنا"

سیدنا "هـ، في مدرسة ٧٧٠إطالقه على السلطان الملك األشرف شعبان، في نقش بتاریخ سنة : النقوش للسالطین

، وكانت تستعمل في العصر المملوكي، وكان "السیدي"هي " سیدال"، أو إلى "سیدنا"وكانت النسبة إلى ". السلطان

   .)٤( یسري علیها ما یسري على اللقب المجرد

على أفراد األسرة " سیدي"وفي أواخر عهد الممالیك البحریة وأول عهد الممالیك الشراكسة أصبحوا یطلقون لقب 

 .)٥(المالكة

                                                             

معاذ بن داود بن محمد بن (إطالقه على : ومن استعماله في هذا المعنى على اآلثار .٢٦٣فى الخطیب، معجم المصطلحات، مصط )١(

هـ، على باب زاویة سیدي معاذ بالقاهرة، ٢٩٥، في نص جنائري، بتاریخ شهر ربیع األول سنة )عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب

  .٣٤٦ -٣٤٥حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة، 

یطلق على أمراء الجیوش في العصر الفاطمي، كما ثبت ذلك من المراجع التاریخیة، ومن نسخ المكاتبات " السید األجل"فكان لقب  )٢(

ضمن ألقاب صالح الدین، ومن خلفه من ملوك األسرة األیوبیة، وبعد ذلك ورثه " السید"الرسمیة، ومن النقوش على اآلثار، ثم صار لقب 

ولقد اعتبره كتاب الممالیك من ألقاب السالطین؛ حتى حظروا استعماله في المكاتبات السلطانیة؛ أي أنه ال یجوز أن ممالیك، سالطین ال

  .٣٤٧یخاطب به السلطان أحدا من الخاضعین تحت أمره، حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة، 

وعافیة شملت موالینا وأوالده السادة أطاب اهللا الخبر إلیهم عن "...  ولقد كتب القاضي الفاضل لصالح الدین عن أوالده كتابا جاء فیه )٣(

هـ، على قطعة من الحجر، محفوظة ٥٨٣على أیوب والد صالح الدین، في نقش بتاریخ سنة " السید"، وكذلك أطلق لقب ..."المولى 

  .٣٤٧ ، حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة،٤٥٨بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، رقم السجل 

  .٣٤٩ -٣٤٨ حسن الباشا، األلقاب اإلسالمیة، )٤(

   .٩٤ -٩٣ ،)١٩٩٠ الفكر، دار: دمشق( المملوكي العصر في التاریخیة األلفاظ معجم دهمان، أحمد محمد )٥(
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السید أحمد "، و "السید أحمد الرفاعي: "صوفیة؛ فقیلعند أرباب الطرق ال أیًضا "السید"كما استخدم لقب 

  . )١("البدوي

  . )٢("سیدي"یحرف عند العامة إلى " السید"وكان لقب 

، و )السید: (في العصر العثماني، بصیغ مختلفة، منها التطبیقیةبعض المنتجات على وقد ورد هذا اللقب 

به هنا سیدنا محمد بن عبد اهللا علیه الصالة والسالم؛ فنرى  يُّ ، والمعنِ "سید األنام: "، كما ورد مركبا، مثل)سیدي(

/ هـ١٢٥٤مسجال بقاعدة شمعدان نحاسي، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، یرجع إلى عام " السید"لقب 

ـ السید علي البكري أوقف ٢ـ عبده عنبر أغا خادم الحرم الشریف النبوي وخلیفة ١: "م، ضمن كتابة نصها١٨٣٨

ـ واهللا خیر الشاهدین ربنا ٤ـ الشمعدان ال یباع وال یرهن ولعنة اهللا على من باعه أو رهنه ٣وتصدق بهذا  وحبس

كما نرى  ،"وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ـ٦ ١٢٥٤ـ ٥تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم 

/ هـ١٢٤٩مي بالقاهرة، یرجع إلى عام مسجال بقاعدة شمعدان نحاسي، محفوظ بمتحف الفن اإلسال "سیدي" لقب

   .)٣("١٢٤٩وقف الحاج مصطفى البكري على مقام سیدي علي البكري : "م، ضمن كتابة نصها١٨٣٣

من الدارج على األلسنة، یتخاطب به الناس من باب " سید"، أصبح لفظ )في العصور الحدیثة(وفي أیامنا 

  .)٤(التهذیب على اختالف المشارب والطبقات

ا، أو ا، أو علمً وكأن هناك خطاب من شخص أقل سنً  -المنفذة على هذین الكوبین- "یا سیدي"ر عبارة وُتظهِ 

  . إلخ... ا، أو وجاهةً ا، أو منصبً ا، أو علمً إلخ، لشخص آخر أعلى منه سنً ... ا، أو وجاهةً منصبً 

ي؛ فقد حض اإلسالم على ا عن تأثیر العامل الدینناتجً  "یا سیدي": ضمن عبارة "سیدي"وقد یكون هذا اللقب 

قال رسول اهللا صلى اهللا : تقدیر وتبجیل الصغیر للكبیر؛ فعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال

من لم یرحم صغیرنا، ویعرف حق كبیرنا، : "وبلفظ آخر، )٥( "لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا: "علیه وسلم

تحمل في طیاتها  - كعبارة تقدیر، واحترام، وٕاجالل- "یا سیدي": أن عبارة ونستنبط من ذلك. )٦("كبیرنا، فلیس منا

  .  قیمة أخالقیة مستمدة من تعالیم اإلسالم السمحة، التي تحض على احترام الصغیر للكبیر

                                                             

  .٢٦٣ ربما من باب الداللة على انفراد كل شیخ بأمر طریقته، مصطفى الخطیب، معجم المصطلحات، )١(

   .٣٤٨اب اإلسالمیة، حسن الباشا، األلق )٢(

، شكل ٢١٨، ٢١٦ ،١٩٩ ، لوحة رقم٤٢، ٤١ ،١٠ ، نقش رقم٢١٦، ١٧٦ - ١٧٥ ،١٥٢ -١٥١ ناصر الحارثي، تحف األواني، )٣(

   .٨٨ ،٨٧ ،٥٦ رقم

  .٢٦٣مصطفى الخطیب، معجم المصطلحات،  )٤(

: بیروت( محمد فؤاد عبد الباقي: دب المفرد، تحقیقاأل ،)هـ٢٥٦ت  عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة يأب( البخاري )٥(

  . ٣٥٨الحدیث رقم ، ١٣١ -١٣٠ ،)١٩٨٩، دار البشائر اإلسالمیة

   .٣٥٤رقم الحدیث  ،١٢٩ البخاري، األدب المفرد، )٦(
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كاملة، ففي ضوء ما استطعت الوصول إلیه من نماذج المنتجات التطبیقیة " یا سیدي مرحًبا" :أما عن عبارة

المشتملة على كتابات، فإنني لم أجد نماذج لها ترجع إلى الفترة منذ بدایة العصر اإلسالمي وحتى نهایة  اإلسالمیة

   ).م١٧٩٨ - ٦٤١/ هـ١٢١٣ - ٢١(مصر العصر العثماني في 

على  هیئة تشكیل طغرائيالمشكل كل منها على -  "یا سیدي مرحًبا" :وهذه النماذج من عبارات الترحیب بصیغة

  . تعتبر من أقدم النماذج الواصلة إلینا من عبارات الترحیب -ن النحاسیینهذین الكوبی

/ هـ١٢٨٣، منفذة على المحراب الخشبي الخاص بالخدیوي إسماعیل، بقصر الجزیرة، وقد وجدت عبارة ترحیب

  .)١("بالزائرین مرحًبا" :ونصهابخط الثلث،  منفذةم، ١٨٦٦

على  -وٕان كان بألفاظ أخرى-، "یا سیدي مرحًبا: "من عبارةولقد استمر تسجیل معنى الترحیب، الموجود ض

الخاصة بتناول  على بعض أدوات الشرب أحیاًنابعض المنتجات التطبیقیة في العصر الحدیث؛ فیمكننا أن نشاهد 

  .)٢(" وسهًال أهًال ": بصیغة ،، عبارة ترحیب)(Mugsالشاي، كاألكواب 

إدراجها ضمن : ؛ أو بعبارة أخرى)عبارات الترحیب(العبارات  وفیما یتعلق بنوعیة أو تصنیف هذا النوع من

غرض من أغراض الكتابات المنفذة على المنتجات التطبیقیة اإلسالمیة، فیمكن إدراجها ضمن الكتابات ذات الطابع 

  . االجتماعي

وال المتوارثة في أ عن مجموعة من األقهي تلك العبارات التي تُنبِ : جتماعيوالمقصود بالعبارات ذات الطابع اال

وقـد أوضَحـت لنا هـذه العبارات ذات الطابع . المجتمع، والتي قد ال تخضع في بعض األحیان لقواعد اللغة العربیة

وقد تعددت . )٣(التي كانت سائدة في الفترات التي قیلت فیها ،من ثقافة المجتمع اجتماعي أو الشعبى بعضً اال

الكتابات الدینیة، : ات التطبیقیة اإلسالمیة بوجه عام، ومن هذه المضامینمضامین الكتابات المنفذة على المنتج

: - وٕان كانت قلیلة بمقارنة باألغراض السابقة -  أیًضا والكتابات الدعائیة، والكتابات التسجیلیة، ومن هذه المضامین

بارات الترحیب على والتي تندرج ضمنها عبارات الترحیب، وٕان كان ظهور ع، العبارات ذات الطابع اإلجتماعي

  .االمنتجات التطبیقیة اإلسالمیة في مصر قبل العصر العثماني یكاد یكون نادرً 

سواء  ؛مصرفي على بعض نماذج المنتجات التطبیقیة اإلسالمیة  جتماعيجلت العبارات ذات الطابع االوقد سُ 

من لي، مسرجة من الفخار غیر المطعلى : أو جزء منها فقط، ومن ذلك ،كانت العبارة بكاملها ذات طابع اجتماعي

عبارة توجد بالقاهرة،  اإلسالمي، محفوظة بمتحف الفن السابع المیالدي/ القرن األول الهجريمن العصر األموي، 

                                                             

 غیر دكتوراه رسالة( ،"فنیة أثریة دراسة عشر التاسع القرن في المدنیة القاهرة عمائر في الخشب أشغال" هزاع، مصطفى حامد حسام )١(

  .١٢، لوحة رقم ٢مج ، )٢٠٠٧ حلوان، جامعة والفنادق، السیاحة كلیة السیاحي، اإلرشاد قسم منشورة،

كبعض أكیاس التسوق، ویمكن  ،على أدوات أخرى، ال تستخدم في الشرب ،" وسهًال أهًال : "عبارة، في العصور الحدیثةكما وجدت  )٢(

، وغیرهما من نماذج )موضوع الدراسة(ا لما شاهدناه على الكوبین النحاسیین ر الحدیثة قد تكون استمرارً ن هذه الظاهرة في العصو إالقول 

  .المنتجات التطبیقیة اإلسالمیة المعاصرة لهما، والتي اشتملت على عبارات ترحیب

 وحتى اإلسالمي العصر بدایة منذ رمص في اإلسالمیة التطبیقیة الفنون على والوظیفة النص بین العالقة" إدریس، مصطفى أیمن )٣(

 جامعة اآلداب، كلیة والحضارة، اآلثار قسم منشورة، غیر ماجستیر رسالة( ،)"م١٥١٧ - ٦٤١) (هـ٩٢٣ - ٢١( المملوكي العصر نهایة

   .١٧٩ ) ٢٠١٠  حلوان،
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الرابع / امن الهجريعلى مشط من الخشب، من مصر، القرن الث، و )١("اســرج ســراج ال ینطفـى وینـر لطفــك":  نصها

ال أسرح / أنا مشط عملت للتسریح": بالقاهرة، توجد عبارة نصها يظ بمتحف الفن اإلسالم، محفو عشر المیالدي

وخاصة على  ؛امن الفن الشعبي، والتي انتشرت كثیرً  ،كتابات تحتوي على أغاٍن طریفة: ومنها ،)٢("إال لكل ملیح

عة األقمشة؛ حیث توجد وأغطیة رؤوس السیدات في العصر العثماني، كما یتضح في قالب خاص بطبا ،المنادیل

    .)٣("نا مالي هیه) أ( تعالیلي یا بطة و": كتابة نصهاعلیه 

على هذین الكوبین النحاسیین، فیشتمل الكوب  فیما یتعلق بالتصمیم الزخرفي: )النباتیة والهندسیة( الزخارف: ب

وقد قام الفنان بتقسیم  األول على ستة أشرطة زخرفیة؛ بینما یشتمل الكوب الثاني على سبعة أشرطة زخرفیة،

، أشرطة زخرفیة أخرى أصغر في المساحةو كل كوب إلى أشرطة زخرفیة أفقیة كبیرة، ل -عامة–التصمیم الزخرفي 

التي تتضمن  ؛على الزخرفة الكتابیة) كال الكوبین علىالشریط الرابع من أسفل (وقد اشتمل الشریط األفقي الكبیر 

. نباتیة، وهندسیة: مع زخارف أخرى وتتبادل الزخرفة الكتابیة، الت طغرائیةمشكلة في هیئة تشكی ،ترحیبعبارات 

ین بشكل لمتماث -ن یلیان الشریط الكبیر من حیث المساحةااللذهما و –كما جعل الفنان الشریطین الثاني والسادس

خرفیة بوجه خاص؛ حیث تتشابه العناصر الز ، لى حدةكل كوب، ع وعلىالكوبین بوجه عام،  علىشبه كلي؛ 

وقد وزع الفنان العناصر الزخرفیة في كل شریط من هذه األشرطة األربعة بشكل . المنفذة علیهما بشكل شبه تام

- الكوب الثاني على السابع الشریط إضافة إلى  ،الكوبین علىوالخامس  ،والثالث ،األول :األشرطة كما أن. مكرر

 كل كوب، وعلىالكوبین بوجه عام، على بشكل شبه كلي متماثلة  -والتي تعتبر أصغر األشرطة من حیث المساحة

الشكالن (، )٨ - ١ اتاللوح( بوجه خاص؛ حیث تتشابه العناصر الزخرفیة المنفذة علیها بشكل شبه تام ،على حدة

٤، ٢(.  

وفكرة زخرفة التحفة بأشرطة كبیرة وصغیرة موجودة في الكثیر من المنتجات التطبیقیة اإلسالمیة؛ فنراها على 

من العصر المملوكي، محفوظة بمتحف اللوفر  -حاكم حلب–بة أسطوانیة من النحاس، باسم أیدمر األشرفي عل

، وعلى طست من النحاس المكفت بالفضة، من العصر المملوكي، صنع في دمشق، للسلطان الصالح )٤(بباریس

، كما نراها )٥(یر جالیري للفنالثالث عشر المیالدي، محفوظ بمتحف فر / نجم الدین أیوب، القرن السابع الهجري

                                                             

لعصر اإلسالمي حتى نهایة العصر المسارج الخزفیة والفخاریة من بدایة ا"، مرفت عبد الهادي عبد اللطیف، ٣٣٩٧ رقم السجل  )١(

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،(، "اإلسالمي الفاطمي من خالل مجموعة متحف الفن 

 ١٠١ -١٠٠ )  ١٩٩٩.  

 الهیئة: القاهرة( ١٤٦ ، رقمالمصریین تاریخ سلسلة المملوكیة، مصر في المرأة مصطفى، أحمد الرازق عبد أحمد ،٤٩١٩ السجل رقم )٢(

 في مصر في العروس جهاز الشوار الوكیل، الخالق عبد محمود فایزة ؛٣٥٢ رقم وحاشیة ،١٦٠ -١٥٩ )١٩٩٩ للكتاب، العامة المصریة

   .١٦٠، ١٥٩، لوحة ٤٨٧) ٢٠٠١ الشرق، نهضة دار: القاهرة( الممالیك سالطین عصر

رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة (، "في مصر العثمانیة دراسة أثریة فنیةالمنسوجات "علي أحمد الطایش،  )٣(

 . ٢٦، ٢٥، اللوحتان ٢٠٠ ،)١٩٨٥ اآلثار، جامعة القاهرة،

(4) David S. Rice, “Studies in Islamic metal work IV”, bulletin of the School of Oriental and African 

studies15, No.3 (1953): 494- 498, pls. 1-4, fig. 4.   

(5) Yeomans, the art and architecture of Islamic Cairo, 167. 
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 - ١٢٩٣/ هـ٧٤١ -٦٩٣(على قطعة من نسیج الحریر، من العصر المملوكي، عهد الناصر محمد بن قالوون 

  .)١(، محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة)م١٣٤١

قیمة في بعض العناصر الزخرفیة، في أكثر من موضع على الكوبین؛ لتحقیق  )٢(وقد استخدم الفنان التكرار

األول، : جمالیة؛ فاستخدم التكرار العادي، كما في الوحدات البیضاویة الشكل، المنفذة بالنقط، وذلك في األشرطة

كما استخدم التكرار المتبادل في بعض . سابع في الكوب الثانيشریط الإضافة لل ،والثالث، والخامس في الكوبین

ع جزء آخر، وذلك في الشریطین الثاني والسادس من كال المواضع؛ حیث استخدم وحدة زخرفیة كبیرة تتبادل م

  .)٧، ٥، ٣، ١اللوحات ( الكوبین

المتضمنة عبارات  الكتاباتالذي یشتمل على -والمالحظ أن الفنان قد حرص على جعل الشریط األفقي 

 حرص كما  أصغر منه في المساحة، -العلویة والسفلیة- هو أكبر األشرطة، مع جعل األشرطة األخرى  -الترحیب

بحجم  - النباتیة والهندسیة-على تنفیذ عبارات الترحیب بحروف كبیرة بشكل واضح، وتنفیذ الزخارف األخرى  أیًضا

؛ وكأن الفنان قد أراد أن یوجه عیني من ینظر إلى هذا الكوب نحو )٤، ٢الشكالن (، )٦، ٥، ٣، ١اللوحات (كبیر 

  .كتابات المتضمنة عبارات الترحیب بوجه خاصهذا الشریط األفقي الكبیر بوجه عام، ونحو ال

   :كما یلي ،بالدراسة والتحلیل ،هذین الكوبین النحاسیینالمنفذة على ، ویمكن تناول الزخارف النباتیة والهندسیة

فهي من األشكال الهندسیة التي نفذت بكثرة على الكثیر من  ،)٥، ٢اللوحتان ( بالنسبة لألشكال البیضاویة

حیث نجدها منفذة على قطعة من نسیج الحریر، من مصر أو سوریا، العصر  اإلسالمیة؛ بیقیةالمنتجات التط

طاسة خضة من وعلى  ،)٣(الرابع عشر المیالدي، محفوظة بمتحف كلیفالند للفن/ المملوكي، القرن الثامن الهجري

 توسط قاع الطاسة منطقةحیث ی ؛هـ، محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة٩٥٩النحاس األحمر، مؤرخة بسنة 

مبخرة مصنوعة من الفضة، ونجدها على  ،)٤(مناطق بیضاویة تشبه شكل البخاریة غائرة، ویتوسط هذه المنطقة أربع

 حفوظة بمتحف قصر المنیل بالقاهرة؛، مالتاسع عشر المیالدي/ القرن الثالث عشر الهجريالعثماني، من العصر 

                                                             

(1) Louise W. Mackie, “Toward an understanding of Mamluk silks: national and international 

considerations”, Muqarnas 2, the art of the Mamluks (1984): 133, pl. 9.    

نحصل على تكوین زخرفي  ؛طبیعیة كانت أم اصطناعیة: هو من أهم قواعد الزخرفة، وبتكرار أي عنصر أو وحدة زخرفیة: التكرار )٢(

وفیه تتجاوز الوحدات الزخرفیة في وضع : التكرار العادي: ، والتكرار على أنواعبدیع، حتى لو لم یكن ذلك العنصر في حد ذاته جمیًال 

وفیه تتجاوز الوحدات الزخرفیة في أوضاع متعاكسة؛ تارة إلى األعلى، وتارة إلى األسفل، وٕالى الیمین : متناوب، والتكرار المتعاكس ثابت

 عبد وهو استخدام اشتراك وحدتین زخرفیتین مختلفتین في تجاور؛ الواحدة تلو األخرى،: في تقابل وتعاكس، والتكرار المتبادل ،والیسار

 عدد ،١٧ مج اإلنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة ،"الكبیر الكوفة جامع في اإلسالمیة للزخرفة الجمالیة القیم" الدلیمي، محمد جاسم الكریم

٥٠١) ٢٠٠٩( ٢.   

(3) Anne E. Wardwell, “Flight of the phoenix: crosscurrents in late Thirteenth- to Fourteenth-Century silk 

patterns and motifs”, the Bulletin of the Cleveland Museum of Art 74, No. 1, (1987): 18-19, figs. 21 and 
21A.  

  .٧٣ -٦٩لوحة رقم  ،٢٩٩ ، محمد عبد الحفیظ، أشغال المعادن،٣٢١٣رقم السجل  )٤(
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م متكررة على السطح كله، وذلك بتأثیر من فني الباروك والروكوكو حیث توجد مناطق بیضاویة متوسطة الحج

  . )١(األوروبیین

، فقد ظهر الهالل كعنصر زخرفي ألول مرة في )١١، ١٠الشكالن (، )٦لوحة رقم (وبالنسبة لرسوم األهلة 

ان، ویزید بن الفنون اإلسالمیة مع نجمة خماسیة على الدراهم التي ضربها كل من معاویة وزیاد ابني أبي سفی

معاویة، وعبد الملك بن مروان على الطراز الساساني، واستمر ظهوره على السكة حتى العصر المملوكي؛ حیث 

، وابنه )م١٣٩٨ -  ١٣٨٥/ هـ٨٠١ - ٧٨٧(وجد ضمن العناصر المنقوشة على عملة السلطان الظاهر برقوق 

ف سروج الخیل الملكیة في فارس، ، كما وجد ضمن زخار )م١٤٠٥ - ١٣٩٨/ هـ ٨٠٨ - ٨٠١(الناصر فرج 

 -  ٤١١(ا لما وجد في مخلفات الظاهر إلعزاز دین اهللا ومنها انتقل إلى سروج الخیل الفاطمیة في مصر، طبقً 

ونجد شكل . )٢(خالل العصرین السلجوقي والعثماني أیًضا، واستعمل في ذات الحقل )م١٠٣٦ -١٠٢١/ هـ٤٢٧

القرن قنینة لحفظ العطور، من البلور الصخري، العصر الفاطمي، : الهالل على بعض أدوات التجمیل، مثل

كان  )٤(وفي العصر المملوكي. )٣(، محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرةالثاني عشر المیالدي/ السادس الهجري

رسم الهالل على قطعة من نسیج : الهالل من العناصر التي نفذت بكثرة على المنسوجات المملوكیة، ومن ذلك

الرابع عشر المیالدي، محفوظة بمتحف كلیفالند للفن، وكذلك / الحریر، من مصر أو سوریا، القرن الثامن الهجري

الرابع عشر المیالدي، محفوظة بمتحف / على سترة من نسیج الحریر، من مصر أو سوریا، القرن الثامن الهجري

، وكذلك على العلم المصري في )٦(على العلم العثمانيوكان الهالل من الرموز الموجودة . )٥(الفن اإلسالمي بالقاهرة

والفن  ،وُیعد الهالل من أبرز العناصر المستخدمة في الفنون التطبیقیة عامة. )٧(باشا في عصر أسرة محمد علي

                                                             

رسالة ماجستیر غیر منشورة، (، "المبخرة في مصر اإلسالمیة دراسة حضاریة وأثریة"، نادیة علي حسن أبو شال، ٢٧٣رقم السجل  )١(

   .٨٤) ١٩٨٤ قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،

  .٣١٧ ،)٢٠٠٠ مدبولي، مكتبة: القاهرة( اإلسالمیة والفنون العمارة مصطلحات معجم رزق، محمد عاصم )٢(

 الثقافة، وزارة: القاهرة( م١٥١٧ إلى م٩٦٩ نم اإلسالمي الفن معرض وآخرون، حمدي ممدوح أحمد: ، انظر١٤٧١٨رقم السجل  )٣(

٥١) ١٩٦٩ . 

 ،أو الحدیدیة نحاس، ویوضع فوق الحلیة النحاسیةویقصد به في العمارة المملوكیة ما هو على شكل هالل؛ سواء كان من حدید، أو  )٤(

 علي لیلى أمین، محمد محمد، "ص یعلوها هاللالقبة مغلفة بالرصا"، و"خوذة القبة بهالل نحاس: "والمآذن؛ فیرد في الوثائق أعلى القباب

  .١٢٠) ١٩٩٠ بالقاهرة، األمریكیة الجامعة القاهرة،( المملوكیة الوثائق في المعماریة المصطلحات إبراهیم،

(5) Wardwell, “Flight of the phoenix”: 18, 20, figs. 20, 22 and 22A.    

 وحتى اإلسالم ظهور منذ اإلسالمیة األعالم" بدر، محمد منى ؛١٢ -٨ ،)ت.د: لقاهرةا( العثماني العلم تاریخ تیمور، أحمد :انظر )٦(

 جنوب جامعة بقنا، اآلداب كلیة مجلة ،"المخطوطات صور على بالتطبیق) المیالدي عشر الثامن( الهجري عشر الثاني القرن نهایة

   .٤٣٥) ١٩٩٦( ١ج ،٦ عدد الوادي،

دراسة ونشر لمجموعة من المشكاوات الزجاجیة من عهد " ؛ إبراهیم إبراهیم عامر،١٨ -١٤العثماني، أحمد تیمور، تاریخ العلم : انظر )٧(

الزجاج التركي "؛ مرفت عبد الهادي عبد اللطیف، ٢٩٣ –٢٩٢) ١٩٩٨( ٩، مجلة كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، عدد "عهد أسرة محمد علي

رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة (، "یةالعثماني من خالل مجموعة متاحف القاهرة دراسة أثریة فن

   . ١٢٧ ،)٢٠٠٤ القاهرة،
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صنجة میزان قباني، مصنوعة من النحاس األصفر : الهالل شكل، ومن النماذج التي نجد علیها )١(العثماني خاصة

حیث نجد أشكال عقود  هـ، محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة؛١١٩٠مؤرخة بعام ن مصر، موالحدید، 

، وعلى مبخرة مصنوعة من الفضة )٢(متجاورة، ثالثیة الفصوص، یفصل بینها تكوین زخرفي بهیئة قبة یعلوها هالل

، محفوظة بمتحف قصر يالتاسع عشر المیالد/ القرن الثالث عشر الهجريالمطلیة بالذهب، ترجع إلى أواخر 

المنیل بالقاهرة؛ حیث تصل بین كل رجل وأخرى من أرجل المبخرة حلیة على شكل الهالل، ومثبت بأعلى األرجل 

  .)٣(حلیة هاللیة الشكل

، )٧ - ٥اللوحات ( طغرائي موضوع بداخل رسم هاللكل تشكیل  أن) ةموضوع الدراس( ونرى في الكوب الثاني

 ،صینیة من خزف البورسلین، بوسطها رسم هالل: ذلك ما یشبهلنماذج التي نجد فیها ا ، ومن)١١، ١٠الشكالن (

وهذه ، )م١٨٧٦ - ١٨٦١/ هـ١٢٩٣ - ١٢٧٧( بن محمود باسم السلطان عبد العزیزا طغرائیً  یضم بداخله تشكیًال 

ر الحجم، كما أنه یتمیز بصغاألخیر وٕان كان التشكیل الطغرائي  ،)٤(بمتحف قصر المنیل بالقاهرة ةمحفوظالصینیة 

   .من األول اأكثر إتقانً أنه 

، فهي من األشكال النباتیة التي كثر )١٧ - ١٥ األشكال( ،)٥، ١اللوحتان ( وبالنسبة ألنصاف المراوح النخیلیة

مع نظیرتها على  -كثیرا-ونجدها منفذة بشكل یتشابه تمثیلها على العدید من المنتجات التطبیقیة اإلسالمیة؛ 

 د الصمد بنباسم األمیر عب المزخرف بالبریق المعدني، ، وذلك على كوب من الزجاج)الدراسة موضوع(الكوبین 

كما  ،)٥(بالقاهرة ، محفوظ بمتحف الفن اإلسالميالثامن المیالدي/ القرن الثاني الهجري، ، من العصر العباسيعلي

الحادي عشر / الخامس الهجريالعصر الفاطمي، القرن  ،مصرصناعة نجدها على دورق من البلور الصخري، من 

قد كانت رسوم أنصاف المراوح النخیلیة من أهم الزخارف التي و . )٦(المیالدي، محفوظ بمتحف فیكتوریا وألبرت بلندن

الرابع عشر / القرنین الثامن والتاسع الهجریینالتي ازدان بها الكثیر من األواني والبالطات الخزفیة المملوكیة خالل 

                                                             

أدوات الزینة التركیة في ضوء مجموعتي متحف المنیل ومتحف المجوهرات الملكیة باإلسكندریة "راویة عبد المنعم محمد خلیل،  )١(

  .٢٩٤ ،)٢٠٠٤ ورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،رسالة دكتوراه غیر منش(، "»دراسة فنیة أثریة«

 . ٣١٥محمد عبد الحفیظ، أشغال المعادن، : ، انظر٩٩٠٢رقم السجل  )٢(

  . ١٨٦ -١٨٥، نادیة أبو شال، المبخرة في مصر، ٢٦٧رقم السجل  )٣(

  .٤٠٦محمد بیومي، الطغراء العثمانیة، لوحة رقم  )٤(

 األهرام، مؤسسة: القاهرة( آثارها فنونها تاریخها القاهرة بكتاب مقال الزجاج، یوسف، علي الرءوف عبد: انظر ،٢٣٢٨٤ السجل رقم )٥(

    .٨١ رقم شكل ،٣٣٢) ١٩٧٠

(6) M. H. Longhurst, “Some crystals of the Fatimid period”, the Burlington Magazine for connoisseurs 

48, No. 276 (1926): pl. 1A; Yeomans, the art and architecture of Islamic Cairo, 90; 

    .٧٤٣لس الفنون الزخرفیة، شكل رقم زكي حسن، أط
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من الخزف المرسوم  قاع إناءعلى  -على سبیل المثال–فنجدها  ؛)١(، وقد تنوعت رسومهاینوالخامس عشر المیالدی

الرابع عشر المیالدي، محفوظ بمتحف / ، تقلید البورسلین الصیني، من مصر، القرن الثامن الهجريتحت الطالء

وظة بمجموعة كیر، من على مقلمة من النحاس المكفت بالفضة، محفونجدها منفذة  ،)٢(الفن اإلسالمي بالقاهرة

حیث یزخرف الجزء الذي یربط بین الغطاء والمقلمة أنصاف مراوح  السادس عشر المیالدي؛/ القرن العاشر الهجري

   .)٣(نخیلیة

، فقد وجدت منفذة على طبق من الخزف ذي البریق )١٦ رقم شكل(، )٨، ٧اللوحتان (وبالنسبة لألشكال اللوزیة 

الحادي عشر المیالدي، باسم غبن قائد قواد الحاكم بأمر / القرن الخامس الهجري من العصر الفاطمي، ،المعدني

وعلى عباءة من نسیج الحریر المطرز بالذهب، من مصر أو  ،)٤(اهللا، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

وعلى  ،)٥(للفن الرابع عشر المیالدي، محفوظة بمتحف كلیفالند/ سوریا، العصر المملوكي، القرن الثامن الهجري

الرابع / قطعة من نسیج الحریر، من العصر المملوكي، عصر الناصر محمد بن قالوون، القرن الثامن الهجري

علبة من النحاس المكفت بالفضة، من وعلى ، )٦(القسم اإلسالمي من متاحف برلینبعشر المیالدي، محفوظة 

، محفوظة بمتحف بیت الكریتلیة؛ حیث المیالديالسابع عشر / القرن الحادي عشر الهجريالعصر العثماني، 

الذي یحتوي على زخارف نباتیة قوامها أربع أوراق رمحیة،  ؛وسطیزخرف العلبة ثالثة أشرطة أكبرهم الشریط األ

    .  )٧(، كما یزخرف الغطاء أشكال لوزیة تشبه تلك الموجودة على جوانب العلبةالوزیً  ن كل أربعة منها شكًال وتكوّ 

على : ومن ذلك ،، فنجدها على نماذج عدیدة)١٥شكل رقم (، )٤لوحة رقم ( ة لألوراق الرمحیة والمدببةوبالنسب

الثالث عشر / القرنین السابع والثامن الهجریین مبخرة من النحاس المكفت بالذهب والفضة، من العصر المملوكي،

یوجد رسم لورقة شجر على هیئة سنان حیث  ؛، محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرةوالرابع عشر المیالدیین

السابع عشر / القرن الحادي عشر الهجريوعلى علبة من النحاس المكفت بالفضة، من العصر العثماني،  ،)٨(الرمح

وسط الذي بة ثالثة أشرطة أكبرهم الشریط األ، محفوظة بمتحف بیت الكریتلیة؛ حیث یزخرف العلعشر المیالدي

                                                             

وكانت ترسم باأللوان على أرضیة بیضاء أو غیر بیضاء، أو تحجز هذه المراوح بلون البطانة على أرضیة ملونة، عبد الخالق  )١(

، )ب - ١٢٣(، )ب - ١٠٤(، )ب - ٩٦(، )أ - ١٨٥(، )أ -  ١٥(، واللوحات أرقام ٣٠٧خزف، المختلفة على ال الشیخة، التأثیرات 

 ).ب - ١٥٩(، )أ - ١٥٦(

   ).ب - ٥٢(، لوحة رقم ٤٢٢المختلفة على الخزف،  عبد الخالق الشیخة، التأثیرات ، ٥٣٥٥/٥رقم السجل  )٢(

  .٩٢لوحة رقم ،٣١٤ محمد عبد الحفیظ، أشغال المعادن، )٣(

 (4) Marilyn Jenkins, “The palmette tree: a study of the iconography of Egyptian lustre painted pottery”, 

Journal of the American Research Center in Egypt 7, (1968), fig. 1.   

 (5) Wardwell, “Flight of the phoenix”: 22, fig. 27; Yeomans, the art and architecture of Islamic Cairo, 

175.  

 (6) Mackie, “Toward an understanding of Mamluk silks”: 140, fig. 3.  

  .٦٧لوحة رقم  ،٢٩٧ ، محمد عبد الحفیظ، أشغال المعادن،٥٢٨ رقم السجل )٧(

    .١٤٨ -١٤٥، نادیة أبو شال، المبخرة في مصر، ٢٤٠٧٨رقم السجل  )٨(
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١٠٦ 
 

وعلى مبخرة مصنوعة من الفضة المطلیة بالذهب، من  ،)١(مها أربع أوراق رمحیةیحتوي على زخارف نباتیة قوا

، التاسع عشر المیالدي/ القرن الثالث عشر الهجريترجع إلى النصف الثاني من  صناعة مصر، العصر العثماني،

  .)٢(حیث یزین البدن أوراق مسننة تتخذ الهیئة الرمحیة ؛محفوظة بمتحف قصر المنیل بالقاهرة

، أو زخرفة االنكسارات، كما ذكرها )٣()داالت(، أو )زجزاج(، وتسمى )٨ رقملوحة (عن الزخرفة الزجزاجیة  اأم

وهي وحدة هندسیة عبارة عن خطوط . )٥()موج البحر( :، ویطلق علیها أهل الصنعة المحدثون اسم)٤(البعض

أهم عناصر الزخارف الهندسیة في الفن اإلسالمي، وتعتبر من . )٦(اا، أو رأسیً أفقیً : منكسرة، أو متعرجة تنفذ بالتكرار

ضمن ظهرت  كما، )م٧٤٤ - ٧٤٣/ هـ١٢٦ -١٢٥(اإلسالمي، وظهرت أقدم نماذجها بواجهة قصر المشتى 

، ونراها على العدید من نماذج المنتجات التطبیقیة اإلسالمیة، ومن )٧()م٨٦٢/ هـ٢٤٨(زخارف منبر جامع القیروان 

الحادي عشر المیالدي، / في العصر الفاطمي، القرن الخامس الهجريعلى جرة من الفخار، من مصر، : ومن ذلك

التي  وكانت الخطوط المنكسرة والمنحنیة من أنواع الزخارف الهندسیة. )٨(محفوظة بمتحف فیكتوریا وألبرت بلندن

في كسوتي  ا بذاتها قائمً ا فنیً انتشرت على العدید من نماذج المنسوجات العثمانیة، كما كانت هذه الزخرفة طرازً 

قطعة من نسیج الكسوة الداخلیة : ، ومن ذلك)٩(الكعبة المشرفة، والحجرة النبویة المشرفة إبان العصر العثماني

السابع عشر المیالدي، محفوظة بمتحف كلیة اآلثار، / للكعبة المشرفة، من مصر، القرن الحادي عشر الهجري

لى باب خشبي ذي مصراعین، في الواجهة الجنوبیة على شارع كما نجد أشكاال زجزاجیة منفذة ع. )١٠(جامعة القاهرة

   .)١١(م١٨٦٧/ هـ١٢٨٤السیوفیة، من سبیل أم عباس 

                                                             

 .٦٧لوحة رقم ، ٢٩٧الحفیظ، أشغال المعادن، ، محمد عبد ٥٢٨رقم السجل )١(

  .١٨٠ -١٧٨، نادیة أبو شال، المبخرة في مصر، ١٢٣٠رقم السجل  )٢(

؛ شادیة الدسوقي عبد العزیز، األخشاب في العمائر الدینیة بالقاهرة ٢٠١علي الطایش، المنسوجات في مصر العثمانیة، : انظر )٣(

  .٣٠٦، ١٥٨ ،)٢٠٠٣، مكتبة زهراء الشرق: القاهرة( العثمانیة

؛ ألن )األفق: (، أما المنكسرة فمن األفضل تسمیتها)موج البحر( :أنه من األفضل تسمیة المتعرجة منها باسم أیًضاكما ذكر  )٤(

 ناصر الحارثي،: انظر، ساجد، وبخاصة في العصر العثمانيانكساراتها تعبر عن ذلك؛ ولذلك وردت رسومها بكثرة في منائر الجوامع والم

 .٣١٨تحف األواني، 

 .٣٠٦، ١٥٨شادیة الدسوقي عبد العزیز، األخشاب في العمائر الدینیة، : انظر )٥(

 .٣١٨ ؛ ناصر الحارثي، تحف األواني،٣٠٦شادیة الدسوقي عبد العزیز، األخشاب في العمائر الدینیة، : انظر )٦(

 .٨٥) ١٩٥٢( ٢ ج ،١٤ مج القاهرة، جامعة اآلداب، كلیة مجلة ،"األموي الطراز في المزخرفة األخشاب" شافعي، فرید )٧(

(8) Yeomans, the art and architecture of Islamic Cairo, 88. 

   .١٣٦ -١٣٣، ١٢٩، لوحة رقم ١٨٦علي الطایش، المنسوجات في مصر العثمانیة، : انظر )٩(

   .٩٢، لوحة رقم ٢٨٦ ربیع خلیفة، فنون القاهرة،: انظر )١٠(

  .١٩١ لوحة رقم ،١٩١ أشغال الخشب، حسام هزاع، )١١(
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من لشعر، تصفیف العلى مشط فنجدها ، )١٨، ١٦ الشكالن(، )٨، ٧اللوحتان ( أما عن الورقة النباتیة الثالثیة

 ؛، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرةديالتاسع المیال/ القرن الثالث الهجريالخشب، من العصر الطولوني، 

ونجد رسما للورقة النباتیة الثالثیة  ،)١(رسوم أوراق ثالثیة یتمیز الفص العلوي فیها باالستطالةحیث یشتمل على 

، وذلك على طبق )موضوع الدراسة(مع تلك المرسومة على الكوب النحاسي الثاني  - بشكل كبیر-البتالت تتشابه 

العاشر المیالدي، محفوظ بمتحف / البریق المعدني، من العصر الفاطمي، القرن الرابع الهجريمن الخزف ذي 

كما نجد الورقة النباتیة الثالثیة ضمن زخارف كأس من البرونز، من العصر المملوكي ، )٢(المتروبولیتان بنیویورك

وعلى طاسة طعام،  ،)٣(رةبمتحف الفن اإلسالمي بالقاه ة، محفوظ)م١٤٩٦ - ١٤٦٨/ هـ٩٠١ -٨٧٣(الجركسي 

جامعة ، ، محفوظة بمتحف كلیة اآلثارالثامن عشر المیالدي/ القرن الثاني عشر الهجريمن النحاس األحمر، من 

، من العصر من الفضة، بقاعدة مشتركة وعلى مبخرتین ،)٤(القاهرة؛ حیث یزخرفها من الداخل أوراق نباتیة ثالثیة

، بمتحف قصر المنیل التاسع عشر المیالدي/ القرن الثالث عشر الهجرين مصر، النصف الثاني م فيالعثماني، 

   .)٥(شكل ورقة نباتیة صغیرة ثالثیة الفصوصالمبخرة الكبرى غطاء حیث یوجد على  بالقاهرة؛

، أو بشكل مشابه أحیاًناأما عن النقط الغائرة، التي نفذت على هذین الكوبین بالحفر الغائر؛ كزخرفة مستقلة 

فیبدو أنها استخدمت لشغل الفراغ؛  ،)١٨، ١٧الشكالن ( ،)٨ -١اللوحات (أخرى  أحیاًناة التي نفذت علیها للزخرف

وقد . إلضافة قیمة جمالیة، في الحالة األولى؛ وكزیادة في الزخرفة لزیادة القیمة الجمالیة، في الحالة الثانیة

على صحن من الخزف ذي : یة اإلسالمیة، ومن ذلكاستخدمت النقط في زخرفة العدید من نماذج المنتجات التطبیق

البریق المعدني، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة؛ حیث توجد خطوط عریضة متقاطعة تحصر بینها مناطق 

كما زینت بعض أواني الخزف المملوكي، ال . )٦(مملوءة بالدوائر البیضاء التي تتوسطها نقط باللون األحمر الداكن

والقدور بزخارف عبارة عن مجموعات من النقط العنقودیة الصغیرة؛ قد تكون رباعیة أو ثالثیة،  سیما األطباق

جزء من إناء من على : ومن ذلك ،)٧(متجاورة، موزعة بانتظام على المساحات المراد زخرفتها بهذا العنصر الزخرفي

المیالدي، محفوظ بمتحف الفن الرابع عشر / الخزف المرسوم تحت الطالء، من مصر، القرن الثامن الهجريمن 

                                                             

) م١٨/ هـ١٢(حتى القرن ) م٩/ هـ٣(األمشاط في مصر اإلسالمیة من القرن "، صالح أحمد محمد سیور، ٣/٢٠٦٦٠رقم السجل  )١(

یة اآلثار، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كل(، "دراسة أثریة فنیة في ضوء مجموعة متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

  .٦، شكل رقم ٩، لوحة رقم ٢، مج ٨٦، ١مج  ،)٢٠٠٦ جامعة القاهرة،

(2) Jenkins, “The palmette tree”: fig. 19. 

  .٨١لوحة رقم  ،٢١٠ ،عید مصیلحي، أدوات وأواني المطبخ، س١٦٣٦٢رقم السجل  )٣(

  .٤٩وحة رقمل، ٢٨٦، محمد عبد الحفیظ، أشغال المعادن، ١٥١٦رقم السجل  )٤(

    .٢٠٩ -٢٠٧یة أبو شال، المبخرة في مصر، ، ناد٢٦٢رقم السجل  )٥(

 .١٧شكل رقم  ، زكي حسن، أطلس الفنون الزخرفیة،٤١٧٦رقم السجل  )٦(

ومن الجدیر بالذكر أن النقط العنقودیة جاءت إلى الخزف المملوكي بتأثیر من خزف سلطان آباد اإلیراني؛ حیث وجدت به هذه  )٧(

، واللوحات أرقام ٣٢٦ -٣٢٥المختلفة على الخزف،  الخالق الشیخة، التأثیرات  عبد: افة إلى خزف القبیلة الذهبیة، انظرالزخارف، باإلض

  ).١١٤(، )ب – ٩٦(، )أ – ٩٦(، )١١٥(، )ب – ٧٦(، )د – ١٢٦(، )ب، ج - ٦٨(، )ب -١٣٠(، )أ - ٤٧(، )٣١(
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على ونجد النقط . )١(ن األرضیة منقطة، إضافة إلى زخارف من نقط رباعیة متجاورة إاإلسالمي بالقاهرة، حیث 

ا ، من مسجد الخضیري، وهي محفوظة حالیً )١٧٦٧/ هـ١١٨١(ثالث مشكاوات خزفیة، من العصر العثماني 

، كما استخدمت كزخرفة أحیاًناالنقط في زخرفة أرضیة الكتابات  بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة؛ حیث استخدمت

   . )٢(أخرى أحیاًناإضافیة مع زخارف نباتیة 

  : مكان الصناعة

على عبارات تسجیلیة، تبین مكان الصناعة بشكل صریح؛ مما  - ضمن كتاباتهما-هذان الكوبان  ال یشتمل

ویمكن نسبة هذین الكوبین إلى . من الدالئل، والقرائن ا؛ بناء على مجموعةیجعل تحدید مكان الصناعة ترجیحیً 

  :صناعة مصر، وذلك بناء على األدلة التالیة

، وهما یتمیزان )٣(كما ذكرت سجالت المخزن المتحفي باألشمونینوذلك ؛ في مصر عثر على هذین الكوبین -

والزخرفیة المستخدمة في بالبساطة في صناعتهما، ومن السهل إنتاجهما بمصر، كما أن الطرق الصناعیة، 

صناعتهما وزخرفتهما كانت مألوفة في مصر منذ عصور سابقة؛ أي أنه لیس هناك أسباب تدعو إلى استیرادهما 

  .من خارج مصر

، أو تركیة؛ بحیث یمكن نسبتهما إلى )مذهبیة(على كتابات فارسیة  -باتهمااضمن كت-ال یشتمل هذان الكوبان  -

  . إلى أي بلد آخر -بشكل مباشر-ى عدم وجود كتابات تنسبهما إیران أو تركیا، إضافة إل

كما أن الكتابات المنفذة على هذین الكوبین، من حیث الشكل، كان من المعتاد والمنتشر تنفیذها على كثیر من  -

، ومن حیث المضمون، تتضمن )٤(التطبیقیة اإلسالمیة في مصر، ال سیما على التحف المعدنیةالمنتجات نماذج 

، أو اللقب "مرحًبا"سواء كلمة الترحیب  ؛ذه الكتابات عبارة مألوفة الكلمات، ومتداولة في المجتمع المصريه

  .)٥("يدسی"

التطبیقیة اإلسالمیة المنتجات على نماذج من  الكوبان على زخارف نباتیة وهندسیة كُثر تنفیذهاهذان اشتمل  -

  .)٦(المصنوعة في مصر، في عصور إسالمیة متعددة

  .إلى صناعة مصرالنحاسیین یمكن نسبة هذین الكوبین  ؛مجتمعةهذه األدلة خالل ن م

                                                             

 ).أ - ٦٩(، لوحة رقم ٤٣٥المختلفة على الخزف،  عبد الخالق الشیخة، التأثیرات ، ١٨٧٩٣رقم السجل  )١(

    .٨، ٧، والشكالن ٢٢٣ -٢٢٢ ربیع خلیفة، فنون القاهرة،: انظر، ١٥٣٥ -١٥٣٤ -١٥٣٣: رقام السجالتأ )٢(

 ثر علیهما في مصر، مع أحد المواطنین المصریین، وكاناذكرت سجالت المخزن المتحفي باألشمونین عن هذین الكوبین أنه قد عُ  )٣(

  .، انظر البیانات األساسیة، ضمن الدراسة الوصفیة، من هذه الدراسة١٩٩٣جنح قسم ملوي  ٦١٩قبل التسجیل ضمن القضیة رقم 

  .راجع شرح هذه الكتابات من حیث الشكل، من هذه الدراسة )٤(

  . راجع شرح هذه الكتابات من حیث المضمون، من هذه الدراسة )٥(

العدید من أمثلة المنتجات التطبیقیة  -ناصر الزخرفیة النباتیة والهندسیة المنفذة على هذین الكوبینأثناء دراسة الع- توقد ذكر  )٦(

على مثل هذه العناصر، راجع شرح وتأصیل زخارف هذین الكوبین،  -ضمن زخارفها-اإلسالمیة المصنوعة في مصر، التي اشتملت 

  . ضمن الدراسة الوصفیة، من هذه الدراسة
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  : التأریخ

، )٢(، فبدایًة، هذان الكوبان متشابهان إلى حد شبه تام في التصمیم)١(النحاسیین فیما یتعلق بتأریخ هذین الكوبین

، )٣(تصل في بعض األحیان إلى حد التماثلكما یتشابهان في غالبیة العناصر الزخرفیة المنفذة علیهما، إلى درجة 

یا  مرحًبا"كما یتشابهان إلى حد كبیر في تصمیم التشكیالت الطغرائیة المنفذة علیهما؛ والتي تحمل نفس النص 

  .)٥(وقد بیّنا سابقا أنهما مصنوعان في مصر. ؛ مما یرجح أنهما یرجعان إلى نفس الفترة الزمنیة)٤("سیدي

وذلك استنادا لألسباب  ؛التاسع عشر المیالدي/ وبین إلى القرن الثالث عشر الهجريویمكن إرجاع هذین الك

  :جتمعةالتالیة م

على إمكانیة نسبة هذین الكوبین  -بشكل قاطع–بدایًة، ال یوجد ضمن زخارف هذین الكوبین النحاسیین ما یدل  -

؛ أو الفاطمي، أو األیوبي، أو المملوكي كالعصر الطولوني،: إلى فترة زمنیة معینة في مصر قبل العصر العثماني

   . )٦(فالزخارف المنفذة علیهما كانت مستخدمة في كل هذه العصور

؛ یجعل )موضوع الدراسة(النحاسیین ، بالتصمیم الذي وجد على الكوبین وجود الطغراوات أو التشكیالت الطغرائیة -

السادس عشر المیالدي، / ة منذ القرن العاشر الهجريمن الممكن نسبة هذین الكوبین بشيء من االطمئنان إلى الفتر 

  . م١٥١٧/ هـ٩٢٣إمكانیة نسبة هذین الكوبین إلى ما قبل عام ینفي : ، أو بعبارة أخري)٧()في مصر(وما بعدها 

، من حیث الشكل، بغیرها من )موضوع الدراسة(وسنقوم اآلن بمقارنة التشكیالت الطغرائیة المنفذة على الكوبین 

لطغراوات والتشكیالت الطغرائیة، وذلك للوصول إلى تحدید أكثر دقة لفترة صناعة هذین الكوبین، وذلك من نماذج ا

، وعالقته بالبیضتین الداخلیة والخارجیة، ثم شكل "مظفر"من كلمة " الراء"شكل حرف : خالل ثالثة أشیاء، وهي

   .طول الذراعین وموضعهما ،األذرع، وأخیرا

، وعالقته بالبیضتین الداخلیة والخارجیة، فیالحظ أن حرف "مظفر"من كلمة " الراء" ففیما یتعلق بشكل حرف

یسیر نحو الیسار بشكل مقوس مائال ) موضوع الدراسة(النحاسیین في التشكیالت الطغرائیة على الكوبین  "الراء"

                                                             

العثماني؛ وٕان كان رة إلى أن سجالت المخزن المتحفي باألشمونین قد ذكرت أن هذین الكوبین یرجعان إلى العصر تجدر اإلشا )١(

  . اا على بعض األدلة، التي سیذكرها الحقً في هذا األمر؛ اعتمادً  الباحث له رأي

  .لدراسة التحلیلیة، من هذه الدراسةراجع وصف تصمیم هذین الكوبین، ضمن الدراسة الوصفیة، وكذلك تحلیل التصمیم، ضمن ا )٢(

  .راجع وصف زخارف هذین الكوبین، ضمن الدراسة الوصفیة، من هذه الدراسة )٣(

 تیریهما على الكوب اآلخر، كما ذكر مع األخذ في االعتبار وجود بعض الفروق بین التشكیلین الطغرائیین على أحد الكوبین ونظ )٤(

  . ث الشكل، من هذه الدراسةسابقا، راجع شرح هذه الكتابات من حی

  .راجع شرح تحدید مكان الصناعة، من هذه الدراسة )٥(

  .راجع تحلیل زخارف هذین الكوبین، ضمن الدراسة التحلیلیة، من هذه الدراسة )٦(

في (اإلسالمیة ذات الصبغة العثمانیة، على المنتجات التطبیقیة  ،ا على أن وجود الطغراوات والتشكیالت الطغرائیةوذلك اعتمادً  )٧(

م، واستمر في ١٥١٧/ هـ٩٢٣السادس عشر المیالدي؛ بعد الفتح العثماني لمصر، في عام / قد بدأ في القرن العاشر الهجري ،)مصر

   .هذین الكوبین مصنوعان في مصر ا أنكما أننا بیّنا سابقً  ،الفترات الزمنیة التالیة
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من كلمة " الراء"نرى حرف  ویمكن أن. )١(ألسفل، ویقطع البیضتین الداخلیة والخارجیة، ویخرج خارجهما بشكل كبیر

خارج البیضة الخارجیة على بعض طغراوات السلطان أحمد  ،ا جدً یخرج قلیًال  "مظفر دائما": ؛ ضمن عبارة"مظفر"

، كما في طغراء له، على فرمان صادر إلى والي مصر الوزیر علي )م١٦٩٥ - ١٦٩١/ هـ١١٠٦ -١١٠٢(الثاني 

ومنذ عصر . )٢(محفوظ بأرشیف دار الوثائق القومیة المصریةهـ، ١١٠٤مؤرخ بعام  وٕالى قاضي مصر وقتها، باشا،

خارج  "الراء"، بدأ یزداد القدر الخارج من حرف )م١٧٣٠ - ١٧٠٣/ هـ١١٤٣ - ١١١٥(السلطان أحمد الثالث 

 ،طغراء للسلطان أحمد الثالث على فرمان صادر إلى قاضي استانبول: البیضة الخارجیة، بشكل ملحوظ، ومن ذلك

وازداد بعد . )٣(سیناء، محفوظ بمكتبة دیر طور م١٧٢٠/ هـ١١٣٣ر تتعلق بجبل طور سیناء، مؤرخ بعام في أمو 

محمود األول : خارج البیضة الخارجیة، كما في بعض طغراوات السالطین ؛"الراء"ذلك القدر الخارج من حرف 

مصطفى و ، )م١٧٥٧ -١٧٥٤/ هـ١١٧١ -١١٦٨(عثمان الثالث و ، )م١٧٥٤ -١٧٣٠/ هـ١١٦٨ -١١٤٣(

  .)٤()م١٧٧٤ -١٧٥٧/ هـ١١٨٧ - ١١٧١(الثالث 

تشتمل ) موضوع الدراسة(على الكوبین عین في التشكیالت الطغرائیة ایالحظ أن الذر وبالنسبة لشكل األذرع، ف

، وهذه الظاهرة بدأت تظهر في الطغراوات العثمانیة من عصر السلطان أحمد الثالث )٥(على انكسار خفیف

، م١٧٣٠/ هـ١١٤٣مؤرخ بعام  ،على فرمان ، وذلك كما نراه في طغراء له،)م١٧٣٠ -١٧٠٣/ هـ١١٤٣ -١١١٥(

محمود : واتضحت هذه الظاهرة بعد ذلك، كما في بعض طغراوات السالطین. )٦(محفوظ بمكتبة دیر طور سیناء

، ومصطفى )م١٧٥٧ -١٧٥٤/ هـ١١٧١ -١١٦٨(، وعثمان الثالث )م١٧٥٤ - ١٧٣٠/ هـ١١٦٨ - ١١٤٣(األول 

  .)٧()م١٧٧٤ -١٧٥٧/ هـ١١٨٧ - ١١٧١(لثالث ا

موضوع (على الكوبین عین في التشكیالت الطغرائیة ایالحظ أن الذر ، فهماموضعطول الذراعین و عن  أما

وهذه الخواص تظهر بشكل واضح في طغراوات عصر . )٨(وارتفاعهما ألعلى ،یتمیزان بالتوسط في الطول )الدراسة

مكتوب بمدینة قاهرة ، كما في طغراء له، على فرمان )م١٨٠٧ -١٧٨٩/ هـ١٢٢٢ -١٢٠٣(السلطان سلیم الثالث 

واتضحت هذه . )٩( محفوظ بأرشیف دار الوثائق القومیة المصریة، م١٨٠٢/ ـه١٢١٦بتاریخ مصر، وصادر 

، )م١٨٠٨ - ١٨٠٧/ هـ١٢٢٣ - ١٢٢٢(مصطفى الرابع : الظاهرة بعد ذلك، كما في بعض طغراوات السالطین

                                                             

 .سةراجع شرح الكتابات من حیث الشكل، من هذه الدرا )١(

 .٤٢، شكل رقم ١٤٧، محمد بیومي، الطغراء العثمانیة، لوحة رقم ٦مجموعة الفرمانات البادشاهیة، رقم  )٢(

 .١٥٥فرمانات تركیة، محمد بیومي، الطغراء العثمانیة، لوحة رقم  ١٣٤برقم  )٣(

 .١٧٤ -١٦٠محمد بیومي، الطغراء العثمانیة، لوحات أرقام  )٤(

 .حیث الشكل، من هذه الدراسةراجع شرح الكتابات من  )٥(

 .١٥٦فرمانات تركیة، محمد بیومي، الطغراء العثمانیة، لوحة رقم  ١٣٥برقم  )٦(

  .١٦٨، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٢محمد بیومي، الطغراء العثمانیة، لوحات أرقام  )٧(

 . راجع شرح الكتابات من حیث الشكل، من هذه الدراسة )٨(

 .١٩٠، محمد بیومي، الطغراء العثمانیة، لوحة رقم ٤٢م مجموعة الفرمانات البادشاهیة، رق )٩(
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 - ١٨٣٩/ هـ١٢٧٧ -١٢٥٥(، وعبد المجید بن محمود )م١٨٣٩ -١٨٠٨/ هـ١٢٥٥ -١٢٢٣( يومحمود الثان

  .  )١()م١٨٦١

، من حیث الشكل، تتمیز ببعض )موضوع الدراسة(المنفذة على الكوبین  ومما سبق نجد أن التشكیالت الطغرائیة -

الثامن عشر والتاسع عشر / هجریینخواص الطغراوات التي ترجع الفترة خالل القرنین الثاني عشر والثالث عشر ال

ا وبشكل كامل إال في طغراوات القرن المیالدیین، رغم أن خصائص هذه التشكیالت الطغرائیة لم توجد مجتمعة معً 

  .التاسع عشر المیالدي/ الثالث عشر الهجري

بصیغة مشابهة  وجود بعض عبارات ترحیب منفذة على بعض المنتجات التطبیقیة اإلسالمیة ذات النمط الثابت، -

/ لعبارات الترحیب المسجلة على هذین الكوبین النحاسیین، وترجع إلى القرن الثالث عشر الهجري -إلى حد ما-

  .)٢(التاسع عشر المیالدي

التاسع عشر / في فترة القرن الثالث عشر الهجري - بشكل كبیر- وجود بعض العناصر الزخرفیة التي انتشرت  -

  . )٣(ن الكوبین النحاسیین، كاألوراق المدببة الرمحیة، واألشكال البیضاویة، ورسوم األهلةالمیالدي، منفذة على هذی

/ رجاع هذین الكوبین النحاسیین إلى فترة القرن الثالث عشر الهجريإیمكن  ؛مجتمعةً األدلة  من خالل هذه

    .التاسع عشر المیالدي

  : نتائج الدراسة

تم استنباط النتائج  - بالمخزن المتحفي باألشمونینالمحفوظین - من خالل دراسة هذین الكوبین النحاسیین

   :التالیة

استمر استخدام بعض الطرق الصناعیة والزخرفیة المتوارثة، منذ عصور إسالمیة سابقة في مصر، على هذین  -

القصدیر الحفر، والنیلو، وقد حرص الفنان على استخدم طریقة الطالء بوالحز، و كالطرق، : الكوبین النحاسیین

كحیلة تقنیة؛ من أجل تجنب المطعم غیر المستحب، أو التسبب بأمراض التسمم المعدني؛ الذي یحدث بسبب 

  . )صدأ النحاس( عملیة التأكسد

، ویتسع كلما اتجهنا ألعلى، وهذا أسفلیضیق من حیث ؛ المقلوب الناقصوط مخر ال الكوبان تصمیم نیأخذ هذا -

  .اإلمساك والتناول تيعملیكذلك الوظیفیة الخاصة بعملیة االحتواء، و التصمیم یتفق مع بعض النواحي 

وجود عبارات ترحیب منفذة على نماذج من المنتجات التطبیقیة اإلسالمیة في مصر، كما في هذین الكوبین  -

   .)موضوع الدراسة(النحاسیین 

                                                             

 .٢٤٢ -٢٣٧، ٢٣٤ -٢٢٣، ٢٠٢ -١٩٧محمد بیومي، الطغراء العثمانیة، لوحات أرقام  )١(

   .راجع شرح الكتابات من حیث المضمون، من هذه الدراسة )٢(

  .راجع تحلیل زخارف هذین الكوبین، ضمن الدراسة التحلیلیة، من هذه الدراسة )٣(
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، وهي لعبارات ذات الطابع االجتماعيضمن االمنفذة على هذین الكوبین النحاسیین یمكن إدراج عبارات الترحیب  -

/ فترة القرن الثالث عشر الهجري ، ومنهاةر اإلسالمیو العص عبرمن ثقافة المجتمع المصري  ائً شی عبارات تبین

  .التاسع عشر المیالدي

یتعلق ا فیم ، وذلك"مرحًبا"في لفظ هذا التأثیر  یظهر؛ حیث "یا سیدي مرحًبا" :تأثیر العامل الدیني في عبارة یبدو -

أي في تبجیل، وتوقیر، واحترام الصغیر للكبیر؛  "یا سیدي" :في عبارة أیًضا هذا التأثیرإكرام الضیف، كما یظهر ب

   .إلسالم السمحةا دینیة وأخالقیة مستمدة من تعالیم افي طیاتها قیمً تحمل هذه العبارة  أن

وذلك من  ؛باستخدام الكوب ،من عبارات ترحیبوالتي تتض ،الكتابات المنفذة على هذین الكوبینارتباط یتضح  -

حیث أن الترحیب هو أول مظهر من مظاهر إكرام الضیف بشكل معنوي، ثم یتم بعد ذلك إكرامه بطرق أخرى من 

 لخ، وهذا الكوب هو أحد الوسائل أو األدوات المستخدمة في هذاإ ...كتقدیم الطعام، والشراب : طرق اإلكرام المادي

  . ؛ حیث یستخدم في تقدیم الشراب للضیفاإلكرام المادي

المتضمنة عبارات على هیئة تشكیالت طغرائیة، و  المشّكلة ،یتضح في الكتابات المنفذة على هذین الكوبین -

، وبین جمال )الشكل(المضمون؛ حیث تم الجمع بین جمال التشكیل الطغرائي و الجمع بین جمال الشكل  ،ترحیب

  .مل علیه من قیم عدیدةبما تشت ،)المضمون(العبارة 

 إضافة إلى التشكیالت الطغرائیة ،والهندسیة ،النباتیة :اشتمل هذان الكوبان على العدید من العناصر الزخرفیة -

  .محققة قیمة جمالیة واضحة ،والتي نظمت بشكل متناسق مع بعضها البعض، )الكتابیة(

الكوبین، والطرق الصناعیة هذین لعثور على ؛ تتضمن مقارنة كل من مكان امن خالل مجموعة من الدالئل -

ة هذین تحدید مكان صناعتم والزخرفیة، والكتابات؛ من حیث الشكل والمضمون، والزخارف النباتیة والهندسیة؛ 

  .مصر الكوبین النحاسیین؛ حیث تم نسبتهما إلى صناعة

ین بغیرها، وكذلك مقارنة ؛ تتضمن مقارنة زخارف هذین الكوبین النحاسیمن خالل مجموعة من الدالئل -

 بغیرها من نماذج الطغراوات والتشكیالت الطغرائیة العثمانیة ،من حیث الشكل ،التشكیالت الطغرائیة المنفذة علیهما

؛ ببعض العبارات المشابهة على بعض المنتجات التطبیقیة األخرى ،من حیث المضمون ،العباراتمقارنة ، و األخرى

  .التاسع عشر المیالدي/ القرن الثالث عشر الهجريبحاسیین تم تأریخ هذین الكوبین الن
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  اللوحات واألشكال التوضیحیة

  :اللوحات: أوال

             

  

  

  

             

مصر، من  ،كوب من النحاس المطلي بالقصدیر): ١لوحة رقم (

محفوظ ، المیالدي عشر التاسع/ الهجري عشر الثالث القرن

 محافظة -ملوي مركز -األشمونین بقریة ،حفيالمت بالمخزن

 ).ینشر ألول مرة(، ٣٣٤، رقم السجل مصر -المنیا

، المطلي بالقصدیر يكوب النحاسالمنظر آخر من ): ٢لوحة رقم (

 ).اللوحة السابقة(في 

، المطلي بالقصدیر يكوب النحاسالمنظر آخر من  ):٣لوحة رقم (

 ).١اللوحة رقم (في 

، المطلي بالقصدیر يكوب النحاسالمنظر آخر من ): ٤لوحة رقم (

 ).١اللوحة رقم (في 

 



  

  )دراسة آثاریة فنیة مقارنة( كوبان من النحاس األصفر بعبارات ترحیب على هیئة تشكیالت طغرائیة

  

١١٤ 
 

              

  

  

  

          

 من بالقصدیر، المطلي النحاس من كوب ):٥لوحة رقم (

 المیالدي، عشر التاسع/ الهجري عشر الثالث القرن مصر،

 -ملوي مركز -األشمونین بقریة ،المتحفي بالمخزن محفوظ

 ).مرة ألول ینشر( ،٣٣٤ سجلال رقم مصر، -المنیا محافظة

المطلي  يكوب النحاسالمنظر آخر من ): ٦لوحة رقم (

 ).اللوحة السابقة(، في بالقصدیر

، المطلي بالقصدیر يكوب النحاسالمنظر آخر من ): ٧لوحة رقم (

 ).٥اللوحة رقم (في 

 

، المطلي بالقصدیر يكوب النحاسالمنظر آخر من ): ٨لوحة رقم (

 ).٥اللوحة رقم (في 
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  :األشكال التوضیحیة: ثانیا

  

                  

  

  

              

  

ي، في كوب النحاستصمیم ال): ١رقم  شكل(

 ).٤ - ١اللوحات من (

، في النحاسي الكوب تصمیم): ٣رقم  شكل(

 ).٨ - ٥اللوحات من (

 

تقسیم األشرطة الزخرفیة على ): ٢رقم  شكل(

 ).٤ - ١اللوحات من (ي، في كوب النحاسال

تقسیم األشرطة الزخرفیة على ): ٤رقم  شكل(

 ).٨ - ٥اللوحات من (ي، في كوب النحاسال
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تشكيل طغرائي بعبارة ترحيب، نصها: "مرحبا (: 5رقم  )شكل
 (.2ي، في )الموحة رقم كوب النحاسيا سيدي"، عمى ال

يب، تحديد لحروف التشكيل الطغرائي بعبارة الترح(: 6رقم  )شكل
 (.2ي، في )الموحة رقم كوب النحاسعمى ال

توضيح لحروف كممة "مرحبا" (: 7رقم  )شكل
من التشكيل الطغرائي بعبارة الترحيب، عمى 

 (.2ي، في )الموحة رقم كوب النحاسال

توضيح لحروف كممة "يا" (: 8رقم  )شكل
من التشكيل الطغرائي بعبارة الترحيب، عمى 

 (.2رقم  ي، في )الموحةكوب النحاسال

توضيح لحروف كممة "سيدي" (: 9رقم  )شكل
من التشكيل الطغرائي بعبارة الترحيب، عمى 

 (.2ي، في )الموحة رقم كوب النحاسال

رحيب، نصها: "مرحبا يا تشكيل طغرائي بعبارة ت(: 10رقم  )شكل
 (.6ي، في )الموحة رقم كوب النحاسسيدي"، عمى ال

تحديد لحروف التشكيل الطغرائي بعبارة الترحيب، (: 11رقم  )شكل
 (.6ي، في )الموحة رقم كوب النحاسعمى ال
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لحروف كلمة توضیح ): ١٢رقم  شكل(

من التشكیل الطغرائي بعبارة الترحیب، " مرحًبا"

 ).٦اللوحة رقم (ي، في كوب النحاسعلى ال

" یا"توضیح لحروف كلمة ): ١٣رقم  شكل(

من التشكیل الطغرائي بعبارة الترحیب، على 

 ).٦اللوحة رقم (ي، في كوب النحاسال

" سیدي"توضیح لحروف كلمة ): ١٤رقم  شكل(

لطغرائي بعبارة الترحیب، على من التشكیل ا

 ).٦اللوحة رقم (ي، في كوب النحاسال

ي، في كوب النحاسزخارف منفذة على ال): ١٥رقم  شكل(

 ).٤اللوحة رقم (

ي، في كوب النحاسزخارف منفذة على ال): ١٦رقم  شكل(

 ).٨اللوحة رقم (

ي، في كوب النحاسزخارف منفذة على ال): ١٧رقم  شكل(

 ).١اللوحة رقم (

ي، في كوب النحاسزخارف منفذة على ال): ١٨رقم  شكل(

 ).٨اللوحة رقم (
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  قائمة المصادر والمراجع

 :العربیة المصادر

 أخبـار فـي الـذهب شـذرات ،)هــ١٠٨٩ ت الفـالح أبـي العكـري محمـد بـن أحمـد بـن الحـي عبـد( الحنبلـي العمـاد ابن -

  ).١٩٨٦ كثیر، ابن دار: روتبی( جزء ١١ األرناؤوط، محمود: تحقیق ذهب، من

 جــامع العلــوم ،)هــ٧٩٥ ت الدمشــقي ثـم البغــدادي الـدین شــهاب بـن الــرحمن عبـد الفــرج أبـي الــدین زیـن( رجــب ابـن -

  ).٢٠٠٨ الصفوة، دار: القاهرة( الكلم جوامع من حدیثا خمسین شرح في والحكم

خلیـل إبـراهم : تحقیـق ،المخصـص ،)هــ٤٥٨ ت األندلسـي اللغوي النحوي إسماعیل بن على الحسن أبي( سیده ابن -

   . )١٩٩٦العربي،  التراث إحیاء دار: بیروت( أجزاء ٥، جفال

 دار: بیـــروت( جــزء ١٥ العـــرب، لســان ،) هــــ٧١١ ت المصــري األفریقــي علـــي بــن مكـــرم بــن محمـــد( منظــور ابــن -

  .)ت.د صادر،

 مســتظرف، فــن كــل المســتطرف فــي ،)ـهــ٨٥٤ ت منصــور بــن أحمــد بــن محمــد الفــتح أبــي الــدین بهــاء( األبشــیهي -

  ).١٩٩٩ صادر، دار: بیروت( أجزاء ٣ صالح، إبراهیم: تحقیق

المسـند الصـحیح المختصـر  الجـامع ،)هــ٢٥٦ ت المغیـرة بـن إبـراهیم بن إسماعیل بن محمد اهللا عبد أبي( البخاري -

محمد زهیـر بـن ناصـر : ، تحقیق)يالمعروف بصحیح البخار (من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامه 

  ). ٢٠٠١النجاة،  طوق دار: بیروت( أجزاء ٩الناصر، 

      ).١٩٨٩، دار البشائر اإلسالمیة: بیروت( محمد فؤاد عبد الباقي: األدب المفرد، تحقیق ،............. -

: بیـروت( أجـزاء ٣ واألخبـار، التـراجم فـي اآلثـار تـاریخ ،)هـ١٢٣٧ ت الدین برهان حسن بن الرحمن عبد( الجبرتي -

  ).ت.د الجیل، دار

 بشـرح فـتح البـاري ،)هــ٨٥٢ ت الشـافعي حجـر بـن محمـد بـن علـي بـن أحمـد الفضل أبي الدین شهاب( العسقالني -

 المعرفـة، دار: بیـروت( جـزء ١٣ البـاقي، بـدع فـؤاد محمـد بـاز، بـن اهللا عبـد بـن العزیـز عبد: تحقیق البخاري، صحیح

١٩٦٠ .(  

دار : طنطـا(األوائـل  ،)هــ٣٩٥ ت مهـران بن یحیى بن سعید بن سهل بن اهللا عبد بن الحسن هالل أبو( العسكري -

 .)١٩٨٨البشیر، 

 الخلفــا، الفــاطمیین األئمــة بأخبــار الحنفــا اتعــاظ ،)هـــ٨٤٥ ت القــادر عبــد بــن علــي بــن أحمــد الــدین تقــي( المقریــزي -

 اإلســـالمیة، للشــئون األعلـــى المجلــس القـــاهرة،( أجــزاء ٣ أحمـــد، محمــد حلمـــي محمــد الشـــیال، الــدین جمـــال: تحقیــق

١٩٩٦  .(   

المبــین بشــرح األربعــین،  الفــتح ،)هـــ٩٧٤ ت الشــافعي حجــر بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد الــدین شــهاب( الهیتمــي -

  .)٢٠٠٨ المنهاج،دار : جدة(أحمد جاسم محمد المحمد وآخرون : تحقیق

  

هــ، المسـند الصـحیح المختصـر مـن السـنن بنقـل العـدل ٢٦١مسلم بـن الحجـاج أبـو الحسـین القشـیري النیسـابوري ت -

 نظــر محمــد الفاریــابي، جــزءان: ، تحقیــق)المعــروف بصــحیح مســلم(عــن العــدل إلــى رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم 

 ).٢٠٠٥، دار طیبة: الریاض(

  



  

  )دراسة آثاریة فنیة مقارنة( كوبان من النحاس األصفر بعبارات ترحیب على هیئة تشكیالت طغرائیة

  

١١٩ 
 

 :معربةالمراجع العربیة وال

، مجلـة كلیــة "دراســة ونشـر لمجموعــة مـن المشــكاوات الزجاجیـة مــن عهـد أســرة محمـد علــي" إبـراهیم إبــراهیم عـامر، -

 ).١٩٩٨( ٩اآلثار، جامعة القاهرة، عدد 

 الهیئــة: القــاهرة( ١٤٦ المصــریین تــاریخ سلســلة المملوكیــة، مصــر فــي المــرأة مصــطفى، أحمــد الــرازق عبــد أحمــد -

   .)١٩٩٩ لكتاب،ل العامة المصریة

  .)ت.د: القاهرة( العثماني العلم تاریخ تیمور، أحمد -

  ). ١٩٦٩ الثقافة، وزارة: القاهرة( م١٥١٧ إلى م٩٦٩ من اإلسالمي الفن معرض وآخرون، حمدي ممدوح أحمد -

   ).١٩٠٨ الیسوعیین، لآلباء الكاثولیكیة المطبعة: بیروت( المعربة الفارسیة األلفاظ كتاب شیر، أدى السید -

 مكتبـة: القـاهرة( غنـیم زكریـا محمـد اسـكندر، زكي: ترجمة المصریین، قدماء عند والصناعات المواد لوكاس، ألفرید -

  ). ١٩٩١ مدبولي،

 للدراســات الفكــر دار: القــاهرة( فــرج لطیــف: ترجمــة العثمــاني، العصــر فــي الكبــرى العربیــة المــدن ریمــون، أندریــه -

  ). ١٩٩١ والتوزیع، والنشر

 والوثـائق الكتـب دار مطبعـة: القـاهرة( مسـعود محمـد: ترجمـة مصـر، إلـى عامـة لمحـة بـك، كلوت بارتیلمي نطوانا -

  ). ٢٠١١ القومیة،

  .)١٨٦٩: بیروت(جزءان  المحیط، قطر البستاني، بطرس -

  ).١٩٨٩ وزیع،والت للنشر الفنیة الدار: القاهرة( واآلثار والوثائق التاریخ في اإلسالمیة األلقاب الباشا، حسن -

   .)١٩٧٠ األهرام، مؤسسة: القاهرة( آثارها فنونها تاریخها القاهرةبكتاب  مقال المعادن، علیوة، الرحیم عبد حسین -

  ).  ١٩٩٨ العربي، الكتاب دار: دمشق( البریدي لیدیا: ترجمة اإلسالمیة، المعدنیة األعمال وارد، راشیل -

 مكتبــة: القــاهرة( م١٨٠٥/  هـــ١٢٢٠ – م١٥١٧/  هـــ٩٢٣ العثمــاني عهــدال فــي القــاهرة فنــون خلیفــة، حامــد ربیــع -

  . )٢٠٠٤ الشرق، زهراء

  ).ت.د العربي، الرائد دار: بیروت( اإلسالمیة والتصاویر الزخرفیة الفنون أطلس حسن، محمد زكي -

: القــاهرة( عشــر ســعالتا القــرن مــن األول النصــف خــالل القــاهرة مدینــة فــي االجتماعیــة الحیــاة إبــراهیم، عمــر سـمیر -

   ).١٩٩٢ للكتاب، العامة المصریة الهیئة

ـــد الدســـوقي شـــادیة - ـــة: القـــاهرة( العثمانیـــة بالقـــاهرة الدینیـــة العمـــائر فـــي األخشـــاب العزیـــز، عب  الشـــرق، زهـــراء مكتب

٢٠٠٣.(  

 .٥٩ ،٥٧) ٢٠٠٨ للكتاب، العربیة الدار مكتبة: القاهرة( وتطوره نشأته العربي الخط اآللوسي، عادل -

  ).٢٠٠٠ مدبولي، مكتبة: القاهرة( اإلسالمیة والفنون العمارة مصطلحات معجم رزق، محمد عاصم -

 .)١٩٧٠ األهرام، مؤسسة: القاهرة( آثارها فنونها تاریخها القاهرة بكتاب مقال الزجاج، یوسف، علي الرءوف عبد -

 الكتــاب مركــز: القــاهرة( المعدنیــة لتحــفا ١ج األیــوبي، العصــر فــي اإلســالمیة الفنــون ســالم، صــالح العزیــز عبــد -

  ).١٩٩٩ للنشر،

 بابـل جامعـة مجلـة ،"الكبیـر الكوفـة جـامع فـي اإلسـالمیة للزخرفـة الجمالیـة القـیم" الـدلیمي، محمـد جاسـم الكریم عبد -

  ). ٢٠٠٩( ٢ عدد ،١٧ مج اإلنسانیة، للعلوم

   ).١٩٧٤ للكتاب، العامة مصریةال الهیئة: القاهرة( مصر في الشعبي المصاغ العابدین، زین علي -
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  .)ت.د سینا، ابن مكتبة: القاهرة( والصیاغة المعادن أشغال فن المهدي، عنایات -

 دار: القــاهرة( الممالیــك ســالطین عصــر فــي مصــر فــي العــروس جهــاز الشــوار الوكیــل، الخــالق عبــد محمــود فــایزة -

   ). ٢٠٠١ الشرق، نهضة

ــــة ،"األمــــوي الطــــراز فــــي المزخرفــــة األخشــــاب" شــــافعي، فریــــد -  ٢ج ،١٤ مــــج القــــاهرة، جامعــــة اآلداب، كلیــــة مجل

)١٩٥٢( .  

 العشـرین القـرن بـدایات حتـى الراشدي العصر من اإلسالمیة الدول في السلطان أرباب ألقاب معجم الشهابي، قتیبة -

  ). ١٩٩٥ الثقافة، وزارة: دمشق(

 الثــاني القــرن أواخــر حتــى للهجــرة األول القــرن مــن یةاإلســالم اآلثــار علــى العربیــة الكتابــات داود، محمــود مایســة -

  ). م١٩٩١ المصریة، النهضة مكتبة: القاهرة) (م١٢ - ٧( للهجرة عشر

  ). ١٩٩٠ الفكر، دار: دمشق( المملوكي العصر في التاریخیة األلفاظ معجم دهمان، أحمد محمد -

 األمریكیـة الجامعـة القـاهرة،( المملوكیـة لوثـائقا فـي المعماریـة المصـطلحات إبـراهیم، علـي لیلى أمین، محمد محمد -

 ).١٩٩٠ بالقاهرة،

  .)٢٠٠٤ الدولیة، الشروق مكتبة: القاهرة( الوسیط المعجم العربیة، اللغة مجمع -

 للنشـر، الثریـا دار الریـاض،( ٥٥ الشـیخ فضـیلة مؤلفـات سلسـلة النوویـة، األربعـین شرح العثیمین، صالح بن محمد -

٢٠٠٤(.  

 دراسـة( اإلسـالمیة العربیـة الحضـارة فـي والخزفیـة الفخاریـة المصـنوعات ألفاظ" الثنیان، راشد الرحمن عبد بن محمد -

 عـدد السـعودیة، التاریخیـة الجمعیـة مجلـة ،)"منظـور البـن" العـرب لسـان" معجـم من مستمدة التأصیلي الداللي للمجال

  .)٢٠٠٣( الریاض، الرابعة، السنة ،٨

 العامـــة المصــریة الهیئـــة: القــاهرة( العثمـــاني العصــر فــي اإلســـالمیة الزخرفیــة الفنـــون ،مــرزوق العزیـــز عبــد محمــد -

  .)١٩٨٧ للكتاب،

  .)ت.د غریب، دار: القاهرة( الفاطمي العصر في اإلسالمیة الفنون حسین، إبراهیم محمود -

  ).١٩٩٦ ة،الرسال مؤسسة: بیروت( التاریخیة واأللقاب المصطلحات معجم الخطیب، الكریم عبد مصطفى -

 عشــر الثــامن( الهجــري عشـر الثــاني القــرن نهایـة وحتــى اإلســالم ظهـور منــذ اإلســالمیة األعـالم" بــدر، محمــد منـى -

 ١ج ،٦ عــــدد الــــوادي، جنــــوب جامعــــة بقنــــا، اآلداب كلیــــة مجلــــة ،"المخطوطــــات صــــور علــــى بــــالتطبیق) المــــیالدي

)١٩٩٦( .  

 ٨، مجلة كلیة اآلثار، جامعـة القـاهرة، عـدد "دراسة أثریة فنیة )اتالزمزمی(أواني الشرب المحمولة "، ............. -

)١٩٩٧(.  

  .)١٩٦٨ الحكومة، مطبعة: بغداد( العربي الخط مصور المصرف، الدین زین ناجي -

  ).١٩٩٤ اإلسالمي، الغرب دار بیروت،( العربیة الحضارة في والكتابة الخط الجبوري، وهیب یحیى -
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- Mackie, Louise W., “Toward an understanding of Mamluk silks: national and 
international considerations”, Muqarnas 2, the art of the Mamluks (1984): 127- 146.   
- Rice, David S., “Studies in Islamic metal work IV”, bulletin of the School of Oriental 
and African studies15, No. 3 (1953): 489- 503. 
- Wardwell, Anne E., “Flight of the phoenix: crosscurrents in late Thirteenth- to 
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  :أطروحات الماجستیر والدكتوراه

 ضـوء فـي يوالعثمـان المملـوكي العصـرین في والمعدنیة والخزفیة الفخاریة الشرب أواني" الشهاوي، علي مختار أمل -

رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة، قسـم اآلثـار اإلسـالمیة، كلیـة اآلثـار، جامعـة (، "بالقـاهرة اإلسـالمي الفن متحف مجموعة

   ). ٢٠٠٧ القاهرة،

العالقة بین النص والوظیفة على الفنون التطبیقیـة اإلسـالمیة فـي مصـر منـذ بدایـة العصـر "أیمن مصطفى إدریس،  -

رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، قسـم (، ")م١٥١٧ - ٦٤١) (هـ٩٢٣ - ٢١(صر المملوكي اإلسالمي وحتى نهایة الع

  .) ٢٠١٠ ، جامعة حلوان، كلیة اآلداباآلثار والحضارة، 

 ،"أشغال الخشب في عمـائر القـاهرة المدنیـة فـي القـرن التاسـع عشـر دراسـة أثریـة فنیـة"حسام حامد مصطفى هزاع،  -

  .)٢٠٠٧ جامعة حلوان،، كلیة السیاحة والفنادقاإلرشاد السیاحي،  رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم(

دراسـة تاریخیـة (تطور المطبخ المغربي وتجهیزاته مـن عصـر المـرابطین إلـى نهایـة العصـر العثمـاني " حوریة شرید، -

  ). ٢٠١١ ،٢ جامعة الجزائر، معهد اآلثار، رسالة دكتوراه غیر منشورة( ،")وأثریة

أدوات الزینـــة التركیـــة فــي ضـــوء مجمــوعتي متحـــف المنیــل ومتحـــف المجـــوهرات "محمـــد خلیــل، راویــة عبـــد المــنعم  -

رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة، قسـم اآلثـار اإلسـالمیة، كلیـة اآلثـار، جامعـة (، "»دراسة فنیـة أثریـة«الملكیة باإلسكندریة 

  .)٢٠٠٤ القاهرة،

رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة، قسـم (، "عصر المملـوكيأدوات وأواني المطبخ المعدنیة في ال"سعید محمد مصیلحي،  -

  ).١٩٨٣ اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،

رسـالة (، "التحف المعدنیـة الصـفویة فـي ضـوء التحـف التطبیقیـة وصـور المخطوطـات"سهام عبد اهللا جاد عبد اهللا،  -

  ).٢٠٠٤ امعة القاهرة،ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، ج

دراسـة ) م١٨/ هــ١٢(حتـى القـرن ) م٩/ هــ٣(األمشاط في مصر اإلسالمیة من القـرن "صالح أحمد محمد سیور،  -

رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسـم اآلثـار اإلسـالمیة، (، "أثریة فنیة في ضوء مجموعة متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

  ).٢٠٠٦ كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،

 - ٦٤٨(المختلفـة علـى الخـزف اإلسـالمي فـي العصـر المملـوكي  التـأثیرات "الخالق الشیخة،  عبد الخالق على عبد  -

رسـالة ماجســتیر غیـر منشــورة، قسـم اآلثــار اإلسـالمیة، كلیــة (، "دراسـة أثریــة فنیـة مقارنــة) م١٥١٧ -١٢٥٠/ هــ٩٢٣

  ).٢٠٠٢ اآلثار، جامعة القاهرة،

رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، قســم (، "ســوجات فــي مصــر العثمانیــة دراســة أثریــة فنیــةالمن"علــي أحمــد الطــایش،  -

 . )١٩٨٥ اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،
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 وتطبیقاتهـا عشـر التاسع القرن أواخر في الشعبیة المعدنیة لألواني الجمالیة المواصفات" حسین، محمد محمد قاسم -

ـــة الدراســـات فـــي ـــة العـــالي المعهـــد، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة( ،"الثانویـــة رحلـــةبالم العملی القـــاهرة،  الفنیـــة، للتربی

١٩٧٢(.   

رسالة ماجستیر غیر منشـورة، قسـم اآلثـار اإلسـالمیة، كلیـة اآلثـار، (، "الطغراء العثمانیة"محمد علي حامد بیومي،  -

  .)١٩٨٥ جامعة القاهرة،

فــي القــاهرة العثمانیــة فــي ضــوء مجموعــات متــاحف القــاهرة وعمائرهــا أشــغال المعــادن "محمــد علــي عبــد الحفــیظ،  -

  .)١٩٩٥ رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،(، "األثریة

المســارج الخزفیــة والفخاریــة مــن بدایــة العصــر اإلســالمي حتــى نهایــة العصــر "مرفــت عبــد الهــادي عبــد اللطیــف،  -

رسـالة ماجســتیر غیــر منشــورة، قســم اآلثــار اإلســالمیة، كلیــة (، "اإلســالمي ي مــن خــالل مجموعــة متحــف الفــن الفـاطم

 .) ١٩٩٩  اآلثار، جامعة القاهرة،

، "الزجـاج التركـي العثمـاني مـن خـالل مجموعـة متـاحف القـاهرة دراسـة أثریـة فنیـة"مرفت عبد الهادي عبد اللطیف،  -

   .  )٢٠٠٤ م اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،رسالة دكتوراه غیر منشورة، قس(

رســوم العمــائر والتحــف التطبیقیــة فــي صــور المخطوطــات فــي العصــرین األیــوبي "ممــدوح رمضــان محمــود أحمــد،  -

  .)٢٠٠٦ رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،(، "والمملوكي

رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، (، "المبخرة في مصـر اإلسـالمیة دراسـة حضـاریة وأثریـة"لي حسن أبو شال، نادیة ع -

  .)١٩٨٤ قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة،

دراســــة فنیــــة (تحــــف األوانــــي واألدوات المعدنیــــة فــــي العصــــر العثمــــاني "ناصــــر بــــن علــــي بــــن عیضــــة الحــــارثي،  -

  .)١٩٨٩ ،جامعة أم القرىة، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمی، دكتوراه رسالة(، ")حضاریة
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