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 ملخص 

تتمثةل دة   ن يوعهةا  لبترا للسياحة واآلثار بمدينة البتراء بالمملكةة ارردييةة بتحفةة دريةد  مةيحتفظ متحف التراث بكلية ا

وف تقةو  طست يحاس  لم يسبق يشره من قبل   ولم يتطرق إليه أحد من البةاحثين   ولةم يةدول عليةه تةارين السةن  وسة

ثمةاي    المميةف  للفةن دة  العسةر العالدراسة بتأريخه بنةاء  علةع عناةةر  الفيرديةة دقةد حمةل ممموعةة مةن العناةةر 

ة اةةر خيرديةويدلنا هذا الطست علع شكل الطسوت العثمايية النحاسية ببالد الشةا  دة  تلةل الفتةر   ومةا تحملةه مةن عن

مةاد  الخةا  سةة علةع الوهل كايت مواكبة لما كال ينفذ د  أيحاء العالم اإلسالم  آيذاك أ  أيها مختلفةة عنةه و وتةدلنا الدرا

د الشةةا  دمة دة  السةةناعة   وارسةاليص السةةناعية المسةتخدمة دةة  تنفيةذ العناةةر الفيرديةةة علةع الطسةةوت بةبالالمسةتخ

 بشكل عا  والطست محل الدراسة بشكل ياص يالل دتر  العسر العثماي  .

 عثماي  . –معادل  –يحاس  –طست  الكلمات المفتاحية :

: Abstract 

The Heritage Museum of the Petra College of Tourism and Archeology in Petra, 

Kingdom of Jordan, maintains a unique masterpiece, represented by a copper bowl that 

has never been published before, and none of the researchers touched on it, and the date 

of manufacture has not been recorded on it, and the study will date it based on the 

decorative element. The distinctive elements of art in the Ottoman era, and this basin 

shows us the shape of the copper Ottoman basin in the Levant during that period, and the 

decorative elements it carried and was it in line with what was being implemented 

throughout the Islamic world at the time or was it different from it? The study shows us 

the raw material used in industry, the industrial methods used in implementing decorative 

elements on basins in the Levant in general and the basins under study in particular 

during the Ottoman era. 
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 الدراسة الوصفية : 

 النحاس . المادة الخام :

ثار سياحة واآلرا للمن مقتنيات قسر الملل المؤسس عبدهللا ارول وتم يقلها لمتحف التراث بكلية البت مكان الحفظ :

     بمدينة البترا بالمملكة اررديية .

 كمم . 10الوخل × سم  9ارتفاع الحواف × سم 60القطر  األبعاد :

 .  19هـ / 13أريت الدراسة الطست بفتر  ق التاريخ :

 ( .1) : األشكال

 (.  3   2   1) اللوحات :  

لع عفنال جاء هذا الطست من النحاس الخالص يأيذ الشكل االسطواي  له حادة ومقبضين يفذ التوصيف التحفة :

كل جديلة شج ثم ادة من الخارالحادة ممموعة من العناةر الفيردية تتمثل د  ممموعة من النتوءات البارخ  د  الح

الدايل  ست من) ضفير  ( تفيرف حادة الطست العلوية ويفذت هذه العناةر بأسلوب الحف البسيط   أما عن قاع الط

ت عبار  ت جاءدماء يحمل ممموعة من العناةر النباتية المميف  للفن د  العسر العثماي  دقوا  خيردة هذا الطس

شكل  تكول أرب  وعشرول بتلة يفذت جميعها بأسلوب الحف ثم يحيط بها تهشيرات عن خهر  عباد الشمس مكوية من

ى ديما اريرودائري ثم إطار يلتف بشكل دائري أيضا  قوا  خيارده يبات  من ممموعة من البتالت تحسر كل بتلة 

ت منفذ  ي لتهشيرادائرت  البينها شكل ورقة ثالثية تأيذ الشكل الكأس  أو تشبه اللوتس ثم إطار يارج هذا اإلطار النبا

وسط قاع  تشغل بالحف بشكل يشبه أشعة الشمس وجمي  اإلطارات السالفة الذكر يفذت بشكل دائري لتكول دائر  كبري

 ناظر  لها  المهذا الطست   ويفذت أربعة من المساحات الفيردية المتواخية م  بعضها البعض كل مساحة متواخية م

 عة د لعناةر الفيردية السالفة الذكر محمولة علع بساط ظهرت أطراده ارربلتعط  احساس للناظر وكأل ا

رج وسط ية ياالمساحات الفيردية ارربعة ويفذت هذه المساحات بأسلوب الحف أيضا    وديما بين كل مساحة خيرد

  لها   ناظرم  الطست يفذ الفنال شمر  سرو أي بواق  أرب  أشمار سرو بقاع هذا الطست كل شمر  متواخية م  شمر

 ويفذت أشمار السرو بشكل خيرد  شغله من الدايل شكل المديلة كما هو منفذ علع حادة الطست .

ايتها ند بدعوبنهاية قاع الطست أرب  مساحات خيردية آيري من تهشيرات أيضا  ديما بين كل شمر  سرو واآليرى 

 الشكل المثلث. وديما بينهم ويفذت التهشرات بأسلوب الحف البسيط وجاءت تأيذ

 الدراسة التحليلية : 

 العناصر الزخرفية المنفذة على الطست :

يفذت الوريد  متعدد  البتالت والبالغ بتالتها أربعة وعشرول بتلة علع الطست المعدي  محل الوريدة متعددة البتالت: 

اسم عا  لكل خهر ثم يص به الدراسة  وتتكول الورد  من اجتماع البتالت حول كأسها د  تناسق خيرد    والورد 

  (  ويرج  شغف ارتراك بهذا العنسر أيه من عناةر الطبيعة الت  1985الورد المعروف لفضله عليها )البيهق    

أحبوها وكايوا يقومول بفراعاتها منذ عهود قديمة د  بالدهم ) عف الدين   د.ت (  ومن المعروف أل الورد عند 
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هو رمفا  للذات اإللهية والبلبل المغرد الذي يعشق الورد  وال يغن  إال لها ) ربي    السودية يتمت  برمفية معينة د

2003.)   

أيذ ولكنها ت بتالتيفذت علع الطست موضوع الدراسة خيردة الورقة النباتية الثالثية ال الورقة الثالثية الكأسية :

  (  وقد حملت 1999يردة الكأسية ) حسن الباشا   الشكل الكأس   وكال يطلق علع الورقة النباتية الثالثية اسم الف

ريد كايتس ) دة ارهذه الورقة هذا االسم يظرا  لتشابهها م  أشكال الكؤوس وقد اقتبست هذه الفيردة من جفيئات ورق

ولعص    ( وتعود أةول هذه الفيردة إلع العسر الساساي  وظهرت بشكل واضح بفيارف سامراء 1994شادع    

م   براهيإدور واضح د  خيارف اررابيسل دكال يشكل المحور ارساس  د  خيردة الروم  ) محمود  هذا العنسر

عسر ل دتر  الي يال(   وقد يفذت هذه الورقة الكأسية الثالثية علع العديد من التحف التطبيقية د  آسيا السغر1987

   ( .2012العثماي  ) هند   

 لفيارفع حادة الطست محل الدراسة   وتعد هذه الفيردة من جملة ايفذت خيردة المديلة علشكل الجديلة : 

لحضار  اء د  الهندسية الت  استخدمها المسلمول علع عمائرهم وتحفهم وكال لهذه الفيردة شأل قبل اإلسال  سوا

قبط  وه    أو ال(   وترج  أةولها إلع الفن المسيح  سواء البيفيط2000البيفيطية أو الساسايية ) علع الطايش   

فس تخذ يترمف إلع استخدا  سعف النخيل كرمف للنسر وكذلل لفرش الطريق أما  المنتسرين   ود  المسيحية ا

ا  لسعفة رمفلول االمعن  برمفيته إلع االيتسار وياةة ايتسار الشهيد علع الموت دكثيرا  ما ةور الشهداء وهم يحم

عف سكتسص ل رمفا  اليتساره علع الخطيئة والموت ولقد االيتسارهم   بل إل المسيح ةور وهو يحمل سعفة يخي

السعف  أسموه أحدويدا  عالنخيل أهميته منذ أل استقبل الناس المسيح عند ديوله القدس يو  ارحد داتخذوا من هذا اليو  

راسة أثر حل الد  (  وربما كال الموروث الثقاد  للمنطقة الت  وجد بها الطست م2009أو أحد الشعايين ) دعاء   

استمر  هو ماوكبير علع عناةره الفيردية دمن المعروف أل بالد الشا  كايت معقل من معاقل الحضار  البيفيطية 

ة لرمفياتأثير  وظهر بشكل واضح علع الطست من يالل هذه العناةر الفيردية الت  ايدممت م  العناةر ذات 

 لفيارف اإلشعاعية.   الدينية اإلسالمية السودية سواء د  أشمار السرو أو ا

ة   متواخييفذ الفنال أربعة من أشمار السرو علع الطست محل الدراسة وجاءت جميعها متشابهة وشجرة السرو: 

فا  أو ير ةيوالسرو لفظ دارس    وهو شمر حسن الهيئة قويم الساق يضرب به المثل د  طوله واستقامته وال يتغ

شكل بف التطبيقية سببية تنفيذ مثل هذه الشمر  علع الطست ياةة وعلع التح  (   والمتأمل ل2002شتاء  ) العمري   

التحف  لع معظمالفنال العثماي  يفذ هذه الشمر  بكثر  د  خيارده دظهرت عأل عا  د  دتر  العسر العثماي  يمد 

  دارشمار  وع منالنالتطبيقية كما رسمها عل  جدرال المساجد ودايل محاريبها   وقد اعتاد العثماييول خراعة هذا 

  19 هـ /13ق  د  ) المقابر يظرا  لرائحتها الذكية وايضرار أوراقها طوال العا    وقد وةفها المغراديول والرحالة

 عليه هللاةل   (   وبالطب  دإل اللول اريضر يتميف بمكايته عند المسلمين جميعا  وذلل مما روي عن أل الرسول

 ا ظل هذا اللول شعارا  آلل البيت حتع اآلل.وسلم كايت له برد  يضراء كم

ة ول عقائديل  أةإوتتعدد اآلراء الت  تعيد استخدا  ارتراك لهذا النوع من ارشمار سواء د  حياتهم أو خياردهم 

 ها اريضر  لوييعرض بعضها العالم الترك  جالل أسعد أرسفال   منها أل مكاية هذه الشمر  عند ارتراك تعود إل

بص د  ذا هو السلعل همما قد يرمف عندهم للخلود   كذلل دإل ارتفاعها الشاهق يعط  ايطباعا  بهذه المعاي   و الدائم

ما مالمئذية  يشبه ايتشار خراعتها د  المقابر  ويربط البعض أيضا  بين االرتفاع الشاهق لهذه الشمر  وشكلها الذي

ء بين عض العلماربط بيترمف د  هذه الحالة إلع المناجا    وكذلل يعطيها طابعا  ةوديا  الرتباطها باآلذال والسال  و

   ( .1989هذه الشمر  وبين التطل  إل  الممهول من حيث ارتفاعها ده  رمف للكشف عن الممهول ) يادر  
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اتية يفذت هذه الفيارف علع الطست محل الدراسة د  شكل دائري حول الفيارف النبالزخارف االشعاعية : 

 ائريمس الديباتية تلتف بشكل دائري لتعط  هذه الفيارف اإلشعاعية ايطباعا  وكأيها أشعة لقرص الشوإطارات 

 حث الفنالبت هو يارج اإلطارات الدائرية المكوية لفيردة وسط الطست   والواق  أل السبص وراء مثل هذه التكوينا

وحدات    علعية   وقد اعتمد الفن اإلسالمالمسلم عن تكوينات جديد  مبتكر  تتولد من مفاوجة ارشكال الهندس

رشكال ات واالدوائر المتماسة والمتماور  والخطوط المنكسر  والمتشابكة وارشكال البسيطة من مربعات ومثلث

ا رةده متعمل النممية وغيرها   ويذكر محمد عبد العفيف مرخوق أل الفنال لم يبتكر وحدات خيردية جديد  بل اس

يف بينها ها والتألتوخيعوفات الفنول السابقة علع اإلسال  وقا  بقدرته الكبير  د  تنفيذ هذه الوحدات بين يديه من مخال

لدرجة  قريتهوتنسيقها تنسيقا  يمعلها وكأيها ايترعت رول مر  من يالل ةهرها د  بوتقة ومفجها بفلسفته وعب

(  وقد   1980) محمد عبد العفيف    لميروجها من بين يديه د  ةور  تكوين جديد يظهر شخسية الفنال المس

لع النور إندهم استمر استخدا  هذه الفيردة د  العسر العثماي  لما لها من دكر عقائدي ومدلول رمفي ده  ترمف ع

ل قرص أ  (  ومن المعروف 1989) يادر    ارله    كما أيها تشير إلع سكول المركف وحركة ارطراف حوله

لع ع  ( ويفذ بشكل واضح 19هـ / 13عار لألسر  " محمد علع " د  مسر د  ) ق الشمس ظهر بشكل واضح كش

   ( .2006عمار  ودنول ارسر  العلوية مثل ما ظهر واضحا  بمام  محمد علع بمدينة القاهر  ) أسماء   

 المادة الخام واألساليب الصناعية :

ي  أدرغ ال آتوقلحديد حتع إذا ساوي بين السددين ورد ذكره د  القرآل الكريم قال تعال  " آتوي  خبر االنحاس: 

القرآل  )قطر" عليه قطرا " )القرآل الكريم ( وقطرا هنا بمعن  النحاس المسهور  وقال تعال "وأسلنا له عين ال

 ن الفلفاتحاس مالكريم (   والقطر هنا د  اآلية يقسد به النحاس المذاب الذي يسن  منه المفال والقدور   والن

لطست الفلف اور  د  االستخدا  لسناعة التحف المعديية المختلفة سواء الطسوت أو غيرها   وةن  من هذا المشه

فترات ليرال إمحل الدراسة   وقد استخد  النحاس ارةفر م  يليط من النحاس ارحمر والفيل وشاع استخدامه د  

عندما تضاف إليه   (  و2010التشكيل ) يبيل     (  ويعتبر دلف النحاس طي  لالستخدا  وسهل1982متأير  ) ديمايد 

نه خيل ( دإيه يسبح أكثر ةالبة ومتاية ولذلل ةنعت م –رةاص  –دلفات أيرى لسناعة سبائكة ) قسدير 

   ( .   1965ارسلحة ) ألفريد لوكاس   

علع  لبسيطاالحف  يفذت خيارف هذا الطست المختلفة سواء النباتية أو الهندسية بأسلوب واحد وهوأسلوب الحز: 

يارف ذ الفسطح الطست النحاس  دقا  من يالله بإظهار ممموعة الفيارف المختلفة المنفذ  علع الطست   وتنفي

ن مه العديد فذت ببالحف ليس وليد هذا العسر بل وجد من قبل بكثر  علع المعادل المملوكية د  مسر وبالد الشا  دن

مد بن ةر محعلع سبيل المثال ال الحسر كرس  عشاء يخص السلطال النا العناةر الفيردية علع قط  مختلفة منها

يم وإيما بها أي تمس (  وتتم هذه الطريقة السناعية بأل تحف الفيارف بآلة حاد  لذلل ال يظهر 2010قالوول ) يبيل   

 (.  2000تكول الفيارف مسطحة ثم تمأل هذه الحفوخ بماد  النيلو السوداء أو المينا ) علع الطايش   

 الدراسة التأريخية : 

من الواضح ومن يالل ما يحمله الطست محل الدراسة من أشمار السرو وبعض العناةر النباتية   مثل الورقة 

الثالثية الكأسية والعناةر اإلشعاعية والوريدات متعدد  البتالت دإيه يرج  لفتر  العسر العثماي  ويؤكد ذلل بعض 

رها الفيردية م  ما جاء علع هذا الطست وممموعة من العناةر الفيردية المنفذ  التحف الت  تتشابه د  عناة

بغطاء ةحن كبير محفوظ بالمتحف الوطن  لآلثار القديمة بمدينة المفائر والمؤرخ بالفتر  العثمايية ) آيت سعيد  

علع الطست محل    ( وجاء السحن من النحاس ارحمر ويحمل غطاءه شمر  السرو بنفس الطريقة المنفذ 2008

الدراسة كما يفذ علع السحن وديما بين العناةر الفيردية المنفذ  علع غطاءه بعض التهشيرات المحفوخ  بنفس 
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(   وهذا د  البداية يؤكد أل هذا الطست  11الطريقة والشكل المنفذ بها التهشيرات علع الطست محل الدراسة ) لوحة 

 يرج  لفتر  العسر العثماي .من يالل ما يفذ عليه من عناةر خيردية 

لعثماي  العسر اومن الواضح أل الدراسة تهدف إلع محاولة الوةول إلع الفتر  الفمنية الت  تؤرخ الطست من دايل 

تنفيذها  طريقةوأي بنوع من التحديد وذلل بناء  علع ما يحمل من عناةر خيردية وبالمقارية بين شكل شمر  السرو 

ندما   السرو عل شمرأا الشكل وما يفذ علع التحف التطبيقية المختلفة يالل دتر  العسر العثماي  دبالدراسة تبين بهذ

علع بعض    ( بشئ من عد  الدقة والبعد عن الواق  وهو ما ظهر17هـ / 9يفذت علع الفنول التطيبقية د  ) ق

(   كما يالحظ 4  ( ) لوحة2012  ( ) هند   1436-1435هـ / 840-839البالطات الخفدية بمام  المرادية بأدرية )

ف الفنون مثل ما ظهر على قنينة من الذهب محفوظة بمتح  ( 16هـ / 10أيها يفذت بشكل متقن يالل دتر  ) ق 

خرفي بشكل زم ( ، ويالحظ الدقة في تنفيذ أشجار السرو على القنينة كعنصر 2012التركية باستانبول ) هند ، 

(   كما 5وحة )لتف الفنان بذلك بل صنع للقنينة غطاء يأخذ شكل شجرة السرو بشكل غاية في االتقانواقعي ولم يك

رة من النحاس سبيل المثال على مبخ  ( يفذت بشكل واقع  أيضا  كما ظهر علع 17هـ / 11أيها د  يالل دتر  ) ق 

اةرها ة من الواق  وتحمل د  عنةنعها علع شكل شمر  سرو قريبمحفوظة بمتحف الفنون التركية باستانبول 

د  بعض  ( وإل مال تنفيذ شمر  السرو علع بعض التحف6  ( ) لوحة 2012الفيردية شمر  سرو أيضا  ) هند   

) ربي   حريرمن ال ( للقسر ويحو الشكل اللوخي وهو ما ظهر واضحا  علع قفطال طفل م17هـ / 11في ) ق الفترات 

ك على طبق وذل  ( يفذت بشكل قسير ودقيق وتميل يحو الشكل اللوخي 18هـ / 12(   ود  ) ق 7  ( )لوحة 2007  

فذت بشكل   ( ي19هـ / 13(   ود  ) ق  8  ( ) لوحة 2007) ربي     من الخزف من النوع المعروف بجنك قلعة

حو الشكل ل يائقريص الشبه لحد كبير بالشمر  المنفذ  علع الطست محل الدراسة من حيث الشكل العا  القسير والم

م ( محفوظة 19هـ / 13بمالءة سرير من ) ق اللوخي والبعيد عن الواقعية الت  كايت تنفذ بها د  السابق وذلل 

 عا  بعيدها جمي  ويفذت أيضا  وسط ممموعة كبير  من الفيارف النباتية ولكنهبالمتحف الوطني للفن الشرقي بروما

 ن العناةرميرها غالعثماي  أي لم تظهر خهر  الالله أو القريفل أو  عن العناةر النباتية المميف  للفن د  العسر

ها د  ) من تنفيذ لفنالاالنباتية المميف  للفن د  العسر العثماي  ولكنها وسط ممموعة من العناةر النباتية الت  أكثر 

  ( 9لوحة  )لنباتية االعناةر   ( متأثرا  بالتيارات الغربية وتأثيرات عسر النهضة د  االكثار من تنفيذ 19هـ / 13ق 

 النباتية عناةروهو ما تشابه لحد كبير م  ما يفذ علع الطست محل الدراسة من تنفيذ لشمر  السرو وممموعة من ال

ة عسر النهضوأير  البعيده عن العناةر النباتية المميف  للفن د  العسر العثماي  والمتأثر  بتيارات الفتر  المت

)  بروما م ( محفوظ بالمتحف الوطني للفن الشرقي19هـ / 13مفرش من الحرير من ) ق ع ويؤكد ذلل ما ظهر عل

 ( . 10  ( ) لوحة 2012هند   

ومما سبق يتضح من يالل استعراض تارين تنفيذ هذه الشمر  علع الفنول التطبيقية المختلفة يالل دتر  العسر 

  (   دكال من المؤكد ظهور العناةر النباتية 16هـ/10العثماي  أل الطست محل الدراسة إذا كال قد ةن  د  ) ق

المساحبة لشمر  السرو والمميف  للفن د  العسر العثماي  مثل خهر  الالله أو القريفل أو خيردة الروم  أو غيرها 

من العناةر والت  كايت تظهر ممتمعة معا  علع التحف ياةة د  تركيا د  تلل الفتر    وظهرت هذه العناةر 

هـ / 10عة علع الفنول التطبيقية بشكل واضح د  البالد الت  يضعت للسيطر  العثمايية د  دترات ديما بعد ) قممتم

  (   ومن هذا يؤكد علع ايفراد ظهور 18هـ /  12  (  ود  ) ق 17هـ / 11  (   دظهرت علع الفنول د  ) ق 16

  العسر العثماي  م  بعض العناةر اريرى شمر  السرو دقط بهذا الشكل كعنسر من العناةر المميف  للفن د

المكملة ولكن بعيدا  عن العناةر النباتية المميف  للفن د  العسر العثماي    كما أل ظهور أشمار السرو بهذا الشكل 

البعيد عن الواقعية والمائل يحو الناحية الفيردية ربما يؤكد علع أل الطست يرج  لفتر  متأير  د  بالد الشا  لذا 

 (  وذلل بناء  علع عناةره الفيردية   وربما ظهور الفيارف 19هـ / 13جح الدراسة عود  الطست لفتر  ) ق تر

االشعاعية علع الطست محل الدراسة يؤكد هذا الرأي حيث ظهرت هذه الفيردة سواء االشعاعية أو قرص الشمس 
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سر  العلوية   كما يدعم هذا الرأي عد    ( عسر أسر  محمد علع وكايت شعارا  لأل19هـ / 13د  مسر د    ) ق 

) لوحة  والمحفوظ بالمتحف الوطني لآلثار القديمة بمدينة الجزائر والمؤرخ  بالعصر العثماني يسبه السحن النحاس 

( لفتر  محدد  ويسبه الباحث إلع العسر العثماي  بشكل عا  ويأت  ذلل ربما يظرا  لوجود أشمار السرو بشكل  11

تماما  م  ما يفذ علع الطست محل الدراسة كما أل الساي  يفذ بعض التهشيرات علع أرضية الغطاء  خيرد  يتوادق

الخاص بالسحن وهو ما يتوادق م  ما يفذ علع أرضية الطست أيضا  ويظرا  لعد  ظهور أي عنسر من العناةر 

سر العثماي  بشكل عا  كما أل اريري المميف  للفن د  العسر العثماي  لم يستط  الباحث يسبة السحن إال للع

ظهور بعض العناةر الفيردية علع السحن غير المعتاد  د  دتر  العسر العثماي  ربما يؤكد رجوع السحن لفتر  

متأير  من العسر العثماي    وتتمل  وحد  الفن اإلسالم  بشكل عا  والفن العثماي  بشكل ياص د  أل السحن 

الطست النحاس  محل الدراسة من ارردل أي أل قطعة من بالد المغرب العرب  النحاس  من مدينة المفائر   وأل 

والثايية من بالد الشا  وعلع الرغم من ذلل حدث التشابه واالتفاق د  العناةر الفيردية الت  تفين السحن والطست 

تماما  ايضا  د  التحفتين معا  دماءت أشمار السرو تتشابه تماما  علع التحفتين وجاءت التهشيرات المحفوخ  تتشابه 

وهذا يير دليل علع وحد  الفن اإلسالم  ووحد  الفن العثماي  مهما تباعدت الرق  المغرادية د  البالد الخاضعة لهذه 

 الخالدة .

 النتائج : 

 يشرت الدراسة هذا الطست رول مر  . -1

   ( .19هـ / 13قامت الدراسة بتأرين الطست بالعسر العثماي  ورجحت عودته إلع ) ق -2

سة الدرا أريت الدراسة التحفة المعديية المتشابهه د  عناةرها الفيردية م  ما يفذ علع الطست محل -3

 لمقارية .ا  ( بناء  علع الدراسة 19هـ/13والمتمثلة د  ةحن يحاس  من المفائر بشئ من التحديد ) ق 

حكم تر  الدقية بشكل عا  يالل كشفت الدراسة علع وحد  العناةر الفيردية المنفذ  علع الفنول التطبي -4

 العثماي  حتع م  ايتالف الرق  المغرادية واتساعها والت  تخض  لهذه الدولة .

فيارف   وال بينت الدراسة ظهور العناةر المميف   للفن د  العسر العثماي  والمتمثلة د  أشمار السرو -5

 االشعاعية .

تأثير كدراسة الفيردية المنفذ  علع الطست محل ال كشفت الدراسة عن التأثيرات البيفيطية ببعض العناةر -6

 للموروث الثقاد  لمنطقة بالد الشا  الت  كايت تعد من معاقل الحضار  البيفيطية .

 قامت الدراسة بتحديد الماد  الخا  الت  ةن  منها الطست. -7

 توةلت الدراسة لألساليص السناعية المنفذ  بها العناةر الفيردية علع هذا الطست . -8

 شفت الدراسة علع أل الساي  اعتمد د  تنفيذ خيارده علع أسلوب الحف البسيط .ك -9
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 قائمة المصادر والمراجع :

 . 12  سور  سبأ   اآلية  96القرآل الكريم   سور  الكهف   اآلية 

 المصادر : 

د  معردة  رمعدل النواد  (  1985  ( ) 1509هـ/915البيهق  )عالء الدين بن الحسين بن علع البيهق  ت  -1

 .61  الكويت   مكتبة دار العروبة للنشر والتوخي    ص  المواهر

  ممالل دمسالل اربسار   (   2002هـ ( ) 749العمري )أحمد بن يحي  بن دضل العمري شهاب الدين ت  -2

 . 265  اإلمارات   دب    الممم  الثقاد   ص ارمسار

 المراجع العربية :

    يم   القاهر  ت خك  اسكندر   ومحمد غن وجيا المواد والسناعات القديمةتكنول (   1965ألفريد لوكس ) -1

 . 297مكتبة مدبول    ص

ة رقية للطباع  القاهر    أوراق ش موسوعة العمار  واآلثار والفنول اإلسالمية  (   1999حسن الباشا ) -2

 . 99  ص  2والنشر   المملد 

 4ط هراء الشرق ،، القاهرة ، مكتبة ز ية في العصر العثمانيالفنون اإلسالمم ( ، 2007ربي  حامد يليفة )  -3

 . 177،  68، لوحات 

تبة خهراء   القاهر  مك دن السور الشخسية د  مدرسة التسوير العثماي   (   2003ربي  حامد يليفة ) -4

 . 307الشرق   ص 

 .  4ص  رية  يملو المس  القاهر    مكتبة ار دن تنسيق ارخهار دايل المناخلعف الدين دراج ) د.ت (   -5

هر    القا عباس الفنول الفيردية اإلسالمية المبكر  د  العسرين ارموي وال  (   2000علع أحمد الطايش ) -6

 . 55 – 18  مكتبة خهراء الشرق   ص

ة لمسرية العام  القاهر    الهيئة االعمار  العربية اإلسالمية د  عسر الوال    (  1994دريد شادع  )  -7

 . 119  صللكتاب

 . 147  ص  3  القاهر    دار المعارف   ط الفنول اإلسالمية  (   1982 .س.ديمايد ) -8

 . 188ة   ص  القاهر    مكتبة اريملو المسري قسة الفن اإلسالم   (  1980محمد عبد العفيف مرخوق ) -9

 .39  القاهر    ص اررابيسل " الرقش العرب  "  (   1987محمود إبراهيم حسين ) -10

الم  حتع موسوعة التحف المعديية اإلسالمية مسر منذ ما قبل الفتح اإلس  (   2010يل علع يوسف )يب -11

 . 514 -494  ص 2  القاهر    دار الفكر العرب    المملد  يهاية العسر المملوك 

 الرسائل العلمية : 

     (1939 -1830) جام  محمد علع بمدينة القاهر  دراسة أثرية وثائقية (  2006أسماء شوق  أحمد ) -1

 . 344 – 342جامعة القاهر    كلية اآلثار   قسم اآلثار اإلسالمية   رسالة ماجستير  ص

لقديمة دراسة االتحف المعدنية العثمانية المحفوظة بالمتحف الوطني لآلثار ، ( م 2008آيت سعيد نبيلة ) -2

 . 1حة لو، معهد اآلثار ، رسالة ماجستير ،  أثرية فنية ، جامعة الجزائر

اب     كلية اآلد   جامعة اإلسكندرية الرمفية ودالالتها د  الفن القبط   (   2009دعاء محمد به  الدين ) -3

 .193قسم اآلثار والدراسات اليويايية والرومايية   رسالة ماجستير   ص 

الفنول  ة  جامعة حلوال  كلي أسس تسميم الفيارف الهندسية اإلسالمية  (   1988رديق سليم جورج  ) -4

 .  14 – 10المميلة   قسم الديكور   رسالة ماجستير  ص
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سم اآلثار قلية اآلثار     جامعة القاهر    ك التأثيرات العقائدية د  الفن العثماي  (   1989يادر عبد الدايم ) -5

 . 73 – 72  -61 - 57اإلسالمية   رسالة ماجستير  ص

غري يالل نباتية علع الفنول التطبيقية د  آسيا السالفيارف ال  (   2012هند علع علع محمد سعيد ) -6

أ   310 – 199 – 193  - 10  جامعة القاهر    كلية اآلثار   قسم اآلثار اإلسالمية   لوحة  العسر العثماي 

 . 268ص 
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لسياحة لبترا لا  المحفوظ بمتحف التراث بكلية النحاس ( تفريغ للعناةر الفيردية المفينة للطست 1شكل ) 

 (واآلثار بالمملكة اررديية  ) عمل الباحث
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 ةاررديي المملكةبالمحفوظ بمتحف التراث بكلية البترا للسياحة واآلثار  ( منظر عا  للطست النحاس 1)لوحة 

ت  للكلية  )تسوير الباحث أثناء خيارينشر رول مر كمم 10الوخل × سم 9ارتفاع الحواف × سم60القطر 

 لحضور مؤتمر(

 

 
 

 ( تفاةيل من خيارف قاع الطست ) تسوير الباحث ( 2) لوحة 
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 ( منظر عا  لقاعد  الطست) تسوير الباحث ( 3) لوحة 

 

 

لنباتية ا م ، نقالً عن هند على على محمد ، الزخارف15هـ / 9( شجرة سرو على بالطات خزفية من ق 4)لوحة 

 (10على الفنون التطبيقية ، ) لوحة 
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تانبول نقالً م محفوظة بمتحف الفنون التركية باس16هـ/ 10( شجرة السرو بقنينة من الذهب من أواخر ق 5)لوحة 

 ( 199عن هند على على محمد ، الزخارف النباتية على الفنون التطبيقية ،) لوحة 

 

 

 

 ل م  محفوظة بمتحف الفنون التركية باستانبو17هـ / 11حاس من ق ( شجرة سرو بمبخرة من الن6)لوحة 

 ( 193نقالً عن هند على على محمد ، الزخارف النباتية على الفنون التطبيقية ، ) لوحة 
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نون اإلسالمية م ، نقالً عن ربيع حامد خليفة ، الف17هـ / 11( أشجار سرو بقفطان طفل من الحرير من ق 7)لوحة 

 ( 177العثماني ، ) لوحة  في العصر

 

 
 

إلسالمية في م، نقالً عن ربيع حامد خليفة ، الفنون ا18هـ / 12( أشجار سرو على طبق من الخزف من ق 8)لوحة 

 (68العصر العثماني)لوحة 
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د على نهم بالمتحف الوطني للفن الشرقي بروما نقالً عن 19هـ / 13( شجرة سرو بمالءة سرير من ق 9)لوحة 

 (304على محمد،الزخارف النباتية على الفنون التطبيقية ، )لوحة 

 

 

قالً عن م بالمتحف الوطني للفن الشرقي بروما ن19هـ / 13( أشجار السرو بمفرش من الحرير من ق 10)لوحة 

 أ ( 310هند على على محمد ، الزخارف النباتية على الفنون التطبيقية ،) لوحة 
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ؤرخ  م( أشجار سرو وتهشيرات على صحن محفوظ بالمتحف الوطني لآلثار القديمة بمدينة الجزائر 11)لوحة 

 ( 1بالعصر العثماني نقالً عن آيت سعيد نبيلة ، التحف المعدنية العثمانية ، )لوحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


