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 ثراثنا من التحف الفضية التركية

 )قطع تنشر ألول مرة(

هبههللامحمدفتحىهبهمحسنعبدالمنعمأبوعجيلة

جامعةقناةالسويس-كليةالسياحةوالفنادق

ملخص
حصيلة عن نتج مميز طابع العثمانى للفن الفنانونكان أبدعه عظيم,ما فنى ميراث فى المسلمون

ستمرالعطاءقوياحتىالمجاالت,إفىجميعصهرهفىبوتقةجديدةأخرجتفنا متميزاًباإلضافةعليهو

 بدأ يالحظالباحثندرةو.الوضعالداخلىالعثمانىبالتدهورنهايةحكمالسلطانسليمانالقانونىحينما

يةبشكلخاصبالنسبةإلىضروبالفنوناالسالميةاالخرى,يرجعسببذلكصنوعاتالفضوجودالم

إذإ إلى تحويلها و الفضية المصنوعات ابة إللى المنسوبة األحاديث الى أو عمالت الكريمى الرسول

 .بتحريمأوكراهيةإستخدامالمعادنالكريمة

اقيةفىمتحفقصرالمنيلالتىتتكونمنكماتهدفالدراسةإلىإلقاءالضوءعلىبعضالقطعالفنيةالب

مادةالفضة،ودراسةتحليليةللقطعالمختارةمنحيثطرقالصناعةونوعالزخرفةوتاريخاإلنشاء.وقد

لخمسقطعأثريةمحورالبحثوالتىتعرضألولمرة،المنهجالعلمىالوصفىالتحليلىالبحثهذاأتبع

فىالزيارةالميدانيةلمتحفالمنيلوتصويرتتمثلأوليةمصادر:تالبيانامصادرمننوعينباالضافةل

و الدراسة، محل للتعرفعلىطرقفيتتمثلثانويةمصادرالقطع فىنفسالمجال االبحاثالسابقة

الزخرفةالمختلفة.

حيثمتحفقصرالمنيلمنالمتاحفالهامةفىمجالاالرشادالسياحىهذهالدراسة،فيعدأماعنأهمية

فتحمؤخراللزيارةولكنمازاليحتفظبالكثيرمنكنوزهبداخلالصناديقوالمخازن،ولذلكترجعأهميه

البحث يقدم وبالتالى المتحف، مخازن بداخل التى الفنية بعضالقطع على الضوء إلقاء فى الدراسة

حتوىالبحثعلىخمسقطعللمرشديينالسياحيينمعلوماتعنهذهالقطعالفنيةالتىتنشرألولمرة،ي

 منالفضةيتمشرحهاالحقا.

 مصحف.–صينية–أدواتالمائدة–األسلحة–الفنان–األتراك–الفضةالكلمات الدالة: 
 

 تمهيد

ندأعماقعرقيةمستطيلةتكونتعيوجدفىالطبيعةبصورةفلزخالصفىتكويناتهوفلزمعتم،الفضة

مععناصراخرى،والسيماالرصاصبحيثيكونمتحدغيرخالص،ضحلةأومتوسطةوبصورةفلز

النحاسحيثيحصلعلىكمياتكبيرةمنالفضةوالزنكو
1
. 

باإلضافةإلىصنعالعملة،وقددواتمهااإلنسانفىتشكيلالحلىواألالفضةمنالمعادنالتىاستخد

تشكيلها:سهولةالصانعلكثرةخصائصهاومميزاتهاوستحسانألقتالفضةإ

 فهىذاتلونأبيضبراق. 

 للتطريقوالسحبو القدمتتمتعبقابليةكبيرة تمكنالصانعمنذ لعملرقائقرفيعةقد منتطريقها

األسطحالخشبية،أماحديثافقدأستخدمتفىتنفيذالزخارفالمتنوعةتحتماستخدمتفىتغطيةأ

 يعرفبفنالتكفيت.

 بالهواءاوالماءواذاتعرضتلجومناالكسجينفانهاالتصدأ.تمتازالفضةبكونهاالتتأثر 

 
 .370م,ص1970حسينعليوه,المعادن,القاهرةوتاريخهاوفنونهاواثارها,مؤسسةاالهرام,1
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 بها الذهبويستعان من هىأصلد بينما منصالدتها، ليزيد به ولذلكتستعين النحاس، ألينمن

لزيادةصالدتها.
1

 

 النحاس تتشابهمعالذهبفىكونهمااليصلحالإلستعمالوهمافىحالةنقية،لذلكيضافاليها

%نحاساحمر.8%فضة،92سبيكةمنفتتكون
2

 

 تبردوتتجمديتصاعداألكسجين،ولكنه تمتصكميةكبيرةمناالكسجين،وعندما عندصهرها

 يتركعلىسطحهانتوءات،وذلكفىحالةكونهانقيةفقط.

المختلفة،سواءكانتأدواتقتال المشغوالتالمعدنية الواسعةفىصناعة بشهرتها منعرفتتركيا

المعادن بهذهالصناعةوذلكلوفرة واسعا سيوفوخناجراوأدواتزينةفقدأبدىالعثمانيونأهتماما

فىصناعة المستخدم الخام إستنباطالحديد أستطاعوا لها،حيثعرفعناألتراكأنهم الالزمة الخام

ألطاى" " منمناجم الحربية األسلحة
3
للتشكي فرصة التىأتاحتلهم المعدنىالكثيفوالذىالقديمة ل

األسلحة، أنواع أجود من مجموعاتتعتبر والعالمية المتاحفاالسالمية تمتلكمنه
4
أستخدام ايضا و

النحاسوالفضةوتطعيمالمعادنبالذهب.

فى يأتى الخام، المعادن إلىوفرة باإلضافة أسبابكثيرة الى المجال فىهذا العثمانيين تفوق يرجع

الحرو بدايةمقدمتها فى العثمانى الجيش كان فقد العثمانية، الدولة خاضتها التى الطويلة ب

م،أقوىجيوشالقارةكلها،السيمابعدنجاحالسلطانمحمدالفاتحفىدخولالقسطنطينية16ه/10القرن

وفتحهاوقضائهعلىاالمبراطورالبيزنطى.
5


 

 الجزء الوصفى

 (1رقم)الصورة القطعة االولى :

جرام293من93الصنع:الفضةعيارمادة

268رقمالسجل:

296أثررقم:

عددالقطع:واحد

بمخازنمتحفقصرالمنيل)تنشرألولمرة(8مكانالحفظ:فاترينة

سم13X8المقاس:

طريقةالصناعةوالزخرفة:الطرقوالحفروالتكفيت

بالخطالثلثيظهربها"بسمهللاالرحمنالرحيمالوصف:لوحةمستطيلةمنالفضةمفرغةعليهاكتابة

متعدد خارجى إطار ،ذات مذهبة وليست بالذهب مطعمة الخطية الكتابة أن النص من ويتضح "

المستوياتوأرضيةنباتيةمفرغةتنتهىأوراقشجريةولهامسندمتحركبمفصل.

 بعضااألسلوبالزخرفى: وإجراء اللوحة الطرقيكونبوضع علىاإلطارطريقة لطرقاتالخفيفة

الخارجىليظهرعدةالمستوياتالخارجيةلإلطارالخارجىللوحة،وطريقةالحفر
6
والحز

1
عنطريق

 
1
 .78م,ص1982محمدفتحىعوض,معادنالزينةلمن,دارالمعارف,مايو,
2
 .88محمدفتحى,معادنالزينةلمن,ص
3
لقعليهااألتراك"ألتونطاع"وقدلجأتإليهاإحدىالقبائلالتركيةفارةمنجحافلألطاى:هىسلسلةجبالطويلةفىأواسطآسيا,ويط

الصينيين,دعاءطهحسنمحمدعلى,أدواتالقتالالمعدنيةااليرانيةوالتركيةالمحفوظةبمجموعةمتحفقصرعابدينبالقاهرة,رسالة

 .229,ص1م,جزأن,ج2004راالسالمية,ماجستير,جامعةالقاهرة,كليةاآلثار,قسماالثا
 .229دعاءطهحسن,أدواتالقتالالمعدنية,ص4
 .229دعاءطهحسن,أدواتالقتالالمعدنية,ص5
 .248دعاءطهحسنمحمدعلى,ادواتالقتالالمعدنيةااليرانيةوالتركية,ص6
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عملحزوزبسيطةإلظهارالتفاصيلالدقيقةمستخدمأًآلهحادةذاتحافةرفيعةمدببةإلظهارالزخارف

ةالتىتظهرفىاللوحةمنالخطالثلثالطيعالتشكيل،النباتيةالمفرغةفىأرضيهاللوحةوالكتابهالداخلي

التكفيت طريقة
2
أساسية بالذهبإلظهارالكتابةبصورة الداخلية الكتابة بتطعيم تظهرفىداخلاللوحة

.لسببتشكيلاللوحة
3


 

(2الصورةرقم) القطعة الثانية :

جرام86من93مادةالصنع:الفضةعيار

249رقمالسجل:

175رقم:أثر

عددالقطع:واحد

بمخازنمتحفقصرالمنيل)تنشرألولمرة(6مكانالحفظ:فاترينةرقم

طريقةالصناعةوالزخرفة:الحفروالتكفيت

الوصف:لوحةمنالفضةعلىشكلعلبةيعلوهاهاللمنشغلشفتشى
4
مكتوبعليها"أمالمحسنين

"
5

ةسيفينمتقاطعيينيتوسطالشكلينشكلهاللوثالثةنجومعلى،مقسمةإلىشكلينمتماثلينبواسط

أرضيةشفتشىتمثلزخارفنباتيةمحورةويفصلبينالشكلينمنأعلىشكلثمانىمستطيلمكتوب

شغلشفتشىوأعلى داخلها دائرة الشكل أسفل الهامى" هانم أمينة األميرة المحسنينسمو أم " عليه

وهال الملكى التاج السيفينالشكل نهاية وتعتبر الشكل مثلثة بقاعدة الكلى الشكل وينتهى ونجمة ل

المتقاطعينداخلهازخارفنباتيةمفرغةوظهراللوحةيوجدحاملمنالسلكعلىهيئةمثلث.

 الزخرفى: الدقيقةاألسلوب التفاصيل إلظهار بسيطة حزوز عمل طريق عن والحز الحفر طريقة

ًآلهحادةذاتح افةرفيعةمدببةإلظهارالزخارفالنباتيةمستخدما
6
بالداخلويسمىبشغلشفتشىفى

أرضيهاللوحةويعلوهاشكلالهالل،والهاللوالنجماتشعارالدولةالمصريهفىالعصرالتركىوأيضا

السيفينوالتاج بتطعيم التكفيتتظهرفىإطاراللوحة طريقة فىشكلالتاجالملكى، فىأعلىالقطعة

هاللوالثالثنجمانبداخلالجزئينالمنقسمينبالسيفينبالنحاس.وال
7


 

(3الصورةرقم) القطعة الثالثة:

جرام900الفضةعيار:الصنعمادة

264:السجلرقم

171:رقمأثر

قطعتين:القطععدد

 
 246.يةااليرانيةوالتركية,صدعاءطهحسنمحمدعلى,ادواتالقتالالمعدن1
2
 .193,ص2م,ج1999حسنالباشا,موسوعةالعمارةواالثاروالفنوناالسالمية,اوراقشرقية,الطبعةاالولى,
3
 .237دعاءطهحسنمحمدعلى,ادواتالقتالالمعدنيةااليرانيةوالتركية,ص
4
 .117,صلرفيعةالمتشابكةبعضهافىبعض,راويةعبدالمنعم,ادواتالزينةالتركيةالشفتشى:عبارةعنمجموعةمناالسالكا
5
مامالمحسنينهىصاحبةالعصمةاالميرةأمينةهانمالهامىالتىتزوجهاالخديوىتوفيققبلوصولهالىالعرشبنحوستسنواتوتحديداعا

تلهالخديوىعباسحلمىالثانىومنبعدهالخديوىمحمدعلىواالميرةخديجةواالميرةانجب1874عاما,وفىعام21موكانعمرها1873

فلقبت"بامنعمتهانموقداوقفتامينةهانمحياتهاواهتمامهاوتبرعاتهاعلىالعملالعاموكفالةالمساكينوالمرضىفىالجمعياتالخيرية,

 الشرق زهراء,  عشر التاسع القرن فى الباشوات و االمراء قصور,  سالم المنصف عبداعندوفاتها,المحسنين"وحزنعليهاالمصرييونجميع
 . 92 ص, 
6
 .274دعاءطهحسنمحمدعلى,ادواتالقتالالمعدنيةااليرانيةوالتركية,ص
 .150سعادماهر,الفنوناالسالمية,الهيئةالمصريةالعامةللكتاب,ص7
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بمخازنمتحفقصرالمنيل)تنشرألولمرة(8فترينةرقم:الحفظمكان

الصبوالحفر:والزخرفةالصناعةطريقة

سممنالفضةوهويتكونمنقاعدةشمعدانمستديرةمنالفضة11شمعدانتمثالأرتفاعه:الوصف

يعلوهاشكلأسطوانىعليه شكلدائرىبارزعليهزخارفهندسيةبارزة ذاتأشرطةملتويةيعلوها

منأعلى بارزة دائريةوالزخرفةحلزونية فتحةلوضعخطوطمائلةينتهىبحافة إلىأسفلوبداخلها

الشمعة.

أستخدمالصانعأسلوبالصبفىتشكيلالمرآةوذلكبوضعالفضةالسائلةفىقالبسلوبالزخرفى:األ

يأخذالشكلالمراد،وبعدأنيبرديخرجالشكلالنهائىمنالقالبوبعدذلكيشكلبطريقةالحفروالحز

ا الحفر يظهر المستوياتحيث والحفرالمتعدد الملتوية األشرطة فى الشمعدان رقبة فى الغائر لمائلة

البارزفىالحافةالدائريهلفتحةالشمعة.

 

(4الصورةرقم) القطعة الرابعة :

جرام4979والنحاس900الفضةعيار:الصنعمادة

223:السجلرقم

38:رقمأثر

قطع6:القطععدد

قصرمتحفالمنيل)تنشرألولمرة(وسطالجمالونبمخازن:الحفظمكان

طريقةالصبوالطرقوالتكفيت:والزخرفةالصناعةطريقة

أحواضمنالفضةالمكفتةبالنحاسللوردمستطيلةالشكلومختلفةاألحجامعبارةعن6عدد:الوصف

غةتنتهىحوضمنالنحاسمستطيلالشكلبنتهىبحافةملتويةإلىاألسفللهتلبيسةمنالفضةالمفر

الملكى التاج عليه أملسمرسوم شكل الجانبين أحد الفستوناتيتوسط تشبه األسفل إلى ملتوية بحافة

وقاعدةالتلبيسةيحيطهاشريطنباتىاألوراقعبارةعنمروحة.

الزخرفى:األ وقدسلوب الحفر طريقة ثم الخارجى الهيكل تشكيل فى الصب أسلوب الفنان أستخدم

الحفروالقطعفىالفضةلتشكيلالفستوناتالخارجيهالملتويهأعلىالحوض.أستخدمالفنان

 

(5الصورةرقم) : الخامسةالقطعة 

90الفضةعيار:الصنعمادة

267:السجلرقم

147:رقمأثر

15:القطععدد

بالجمالونبالدورالعلوىبمخازنقصرالمنيل)تنشرألولمرة(8فترينة:الحفظمكان

أسلوبالصبوأسلوبالحفروالحز.:والزخرفةالصناعةريقةط

فرشةبيدمنالفضةالمزينةبزخارفنباتية6مكونمنعدد90طقمتواليتمنالفضةعيار:الوصف

 عدد الفرشة، قاعدة البيضاوىالذىيمثل الشكل تأخذ الشكلومقبض1بارزة بيضاوية أظافر لماعة

مرآة1قبضوكذلكاللماعةبشريطنباتىبارزألزهاروأوراقنباتية،عددبيضاوىأيضايزينحافةالم

وعاءللفازلينعلىشكلقمعمجوفمنالداخلولهقاعدةدائريةمحببةيعلوهاعدة1منالبلور،وعدد

خطافوالمقبض1أشرطةزخرفية،عدد أعاله بمقبضبيضاوىينتهىمنأعلىبعمود أحذية رزة

يزينهزخار عدد منالفضةمزينةمنأسفلوأعلىبزخارف1فتماثلباقىالطقم، بيد لبيسةأحذية

 عدد الزخارف، من وهىخالية اللبيسة وكذلكظهر اليد علىحافة بارزة ذات1نباتية للشعر مكواة
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مقبضمتحركيزينهفرعنباتىيلتفحوليدىالمقبضوكذلكعلىجانبىالمقبض،باالضافةإلىعدد

مستدير3 واآلخر كروىالشكل أحداهما ذاتالزخارفالنباتية الفضة من أغطية بثالثة بلورية آنية

منالفضة غطاء لها أحدهما طوليةوعرضية أشرطة لمربعاتتقطعها بارزة زخارفهندسية عليهم

الشكلعليهزخارفلوجوهآدميةتمثلمالئكةوهىزخارفبارزةواألخرىبغطاءكر وىالمستديرة

لورودوأنصافمراوحنخيليةوإناءإخرمنالفضةاسطوانىالشكل ومزينبزخارفالنباتيةالبارزة

يحوىداخلهثالثزجاجاتمستطيلةالشكلتنتهىبحلقةمذهبةاللونوغطاءكروىمنالبلوروالثالثة

الشك إسطوانى غطاء وللعلبة الشكل، بيضاوى ولكن الزخارف فى الثانيه مع العلبةتتشابه ويزين ل

تضليعاتمتتاليةتحصربينهانقاطسوداءأسفلوأعلىالعلبةشريطنباتىمحوروللغطاءعدةمستويات

منالزخارفالنباتيةالمحورة.

أستخدمالفنانالصانعإسلوبالصبفىتشكيلأيدىالفرشالمصنوعةمنالفضةسلوبالزخرفى:اإل

جية،كماأستخدمإسلوبالحفروالحزلزخرفةاألغطيةوكذلكأيدىوكذلكتشكيلأغطيةالقنيناتالزجا

الفرش.
 

 الخاتمة
منخاللعرضماسبقمنتحفتطبيقيةمختلفةيتضحأن:

(الزخارفالنباتية1)

 فىخاللهذه تركيا و أوروبا التىكانتبين يعكسالعالقة مما بأسلوبأوروبى، صياغتها الفترةتم

ظأنهذهالفترةبالتحديد)أىالقرنالتاسعوأوائلالعشرين(قدشهدتغزواًللتأثيراتالزمنيةحيثلوح

 األوروبيةوخاصةطراز"الركوكو"حيثتبينأن:
أناألفرعالنباتيةالمتشابكةكانتمنأبرزالعناصرالزخرفيةالتىوجدتعلىالتحفالفنية -1

(فىأرضيهاللوحةمن1هرتفىاللوحةرقم)خاللالعصوراإلسالميةالمختلفة،والتىظ

الزخارفالنباتيةالمتشابكةالتىتنتهىبالورقةالنباتيةالثالثية.
1

 

فنالتوريقاإلسالمىأومايطلقعليهباألرابيسك -2
2
كانمنمميزاتالفنوناإلسالمية،حيث

تميزبهالفنوناالسالميةوالفنالعثمانىخاصة.
3

 

اإلسالم -3 كراهية عناصرأن عن يبحثون الفنانين من العديد جعل الحية الكائنات لتصوير

 زخرفيةأخرىيجدوافيهاإشباعالنزعتهمالفنية.

بتنفيذها -4 التىقاموا الزخرفية والعناصر الوحداتالنباتية فىإستخدام براعته الفنان أظهر

 علىالفنونالتطبيقيةالمختلفةبأساليبزخرفيةمتعددة.

اتبينالشرقوأوروباإلىصبغهذهاألساليببصبغةأوروبيةبإضافةبعضأدتالعالق -5

الركوكو" " مثل إليها، العناصر
4
طراز حيثكان للتاثيراتاالوروبية غزوا شهد الذى

 
ةالنباتيةالثالثية:وجدتهذهالزخرفةفىالعمارةاالسالميةبمصر,حيثأقدممثاللهذهالزخرفةفىالمئذنةالورق1

ه,ثمتطورتهذهالزخرفة393الغربيةلجامعالحاكمبأمرهللاالفاطمى,علىالقسمالحجرىالذىيرجعالىتاريخسنة

ى,وتعددتأشكالهاعلىواجهاتالعمائراالسالمية,راويهعبدالمنعم,المعماريةخاللالعصرينالمملوكىوالعثمان

 232أدواتالزينةالتركيةفىضوءمجموعتىمتحفالمنيلومتحفالمجوهرات,ص
  

2
يقوم على  االرابيسك لفظ اجنبى اطلقه المؤرخون من الغربيينعلى درب من الزخارف يستخدم فيهالفنان عناصر النبات و ذلك فى اسلوب

 . 11م , ص 1987التجريد او التحوير كاد يفقدها صورتها االصلية , محمود محمد ابراهيم , الزخرفة االسالمية " االرابيسك " , القاهرة , 
 .184,ص5,1965حسنالباشا,الفنوناالسالميةاصولهاومجالهاومداها,منبراالسالم,العدد3
4
صدفة أو المحارة غير المنتظمة الشكل ذات الخطوط المنحنية والتي استمدت منها زخارف في تلك الفترة ويعتبر فن الركوكو كلمة معناها ال

تمر هذا التزين الداخلي. ظهر هذا الطراز من الفن في القرن الثامن عشر ويعد امتدادا للباروك ولكن بمقاييس جمالية تتسم بالسالسة والرقة. واس
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وأسلوب بشكلجديد الزخارفالنباتية صياغة حيثتم فىأوروبا النمو فى بداً الركوكو

و الذى العصر روح مع يتناسب )جديد رقم اللوحة مثل فيه على5جدت تشتمل حيث )

الزخارفالعربيةالمورقة.
1

 

 

الزخارفالهندسية(2)

 منأبرز والتىأرتبطتاألشكالالنجمية التىأستخدمتفىالفنالعثمانى، العناصرالهندسية

الث(ويمثلالشكلالنجمىهناث2بأصولفنيةقديمةوقدوجدتهذهالزخرفةعلىاللوحةرقم)

 نجماتخماسيةاألطرافبشكلدائرىيتوسطواقلبالهالل.

كانالشكلالنجمىيرمزعندالعثمانيينإلىالنوروالضياءوربمااستمدهذاالمعنىمنالطبيعة

بالنور، النجوم،نظراًإلرتباطها ذاتها،خاصة
2
ترمز وكانتاألشكالالنجميةفىأحيانكثيرة

ألرتباطالروحى.إلىالتجلياتاآللهيةوا

 منبينالعناصرالهندسية األشكالاإلشعاعية
3
الزخرفيةحيث ذاتالمعانىالرمزيو الهامة

( رقم لوحة الشمعدان على العناصر3ظهرت من يزال وال كان المشعة الزخرفة عنصر ،)

وجدتفىباطنمعظم كما الدينية العمائر معظم التىأستخدمتفىزخرفة الهامة الزخرفية

القبابالعثمانية،مايميزاالشكالاالشعاعيةكعنصرمستقلبذاتهفىزخرفةبعضالتحفدون

 أستخدامعناصرأخرىمشتركة.

 رسوماآلهلةلعبالهاللدوراًهاماًوبارزاًفىالفنالعثمانى،حيثوجدعلىمجموعاتالتحف

اياتالشهورالهجرية،وكذلكبداياتالتطبيقية،حيثأرتبطالهاللعندالمسلمينباألعياد،وبد

السنواتالهجريةولذلكفقدكانالهالليعتبرفىنظرالمسلمينبشيراللخيروربماكانهذاهو

السببفىإتخاذالعثمانينالهاللكشعارللدولةالتىكانتتضمخالفةالمسلمينحتىأصبحبذلك

(حيثأستخدمالهاللعلى2ىاللوحةرقم)رمزاًلكلماهودينىفىاإلسالموظهرتاألهلةف

 كافةالتحفالفنيةالتطبيقيةبشكلهالطبيعىدونتحوير.



(الزخارفالكتابية3)

( الخطالثلثفىاللوحةرقم نوعانمنالخطأوالً (وهوعبارةعن1يظهرفىالقطعمحلالدراسة

العصورفىوالخطاطونالفنانونإهتمرقية،صيغةالبسملةعلىأرضيةنباتيةمتشابكةتنتهىبأطرافو

الكبيرةالمساحاتأولهاإعتباراتعدةذلكإلىودفعهم،مختلفةكتابيةبنصوصبملءعامةاإلسالمية

ًثاني،والكتاباتبالزخارفملئهاعلىحرصواالتى والتىالكتابيةوخاصةبالزخرفةالكبيرشغفهما

معيتالئمبماتشكيلهاوإمكانيةحروفهلليونةزخرفىكعنصرالعربىالخطإستخدامإمكانيةفيهاساعدهم

وحروفوالكافوالالمااللفمثلالقائمةالحروففمنهابالكتابةملئهايمكنالتىالمساحةطبيعة

.وغيرهاالخاءووالحاءوالجيموالتاءالباءمثلمنبسطة

 
م وهو فن ينتمى إلى الزخرفة في 1789مانيا وفرنسا بصفة خاصة واختفى من فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية في عام الطراز مزدهرا  في أل

لفن العمارة والديكور الداخلي والخارجي وكذا األثاث والتصوير والنحت، هو فن منبثق من المحارة غير المنتظمة، وقد كانت بداية ظهور هذا ا
ثامن عشر الميالدي، ويرجع إلي األصول الكالسيكية وهو يعتبر من األساليب الزخرفية التى تعالج األنماط الساكنة ليكسبها في فرنسا إبان القرن ال

الحركة والحيوية وهذا الفن تم استقائه من فن الزخرفة العربي التقليدي األرابيسك , عاصم محمد رزق , معجم مصطلحات العمارة و الفنون 

 . 127-126م, ص 2000مدبولى , الطبعة االولى االسالمية , مكتبة 
1
 . 183عبد المنصف سالم , قصور االمراء و الباشوات فى القرن التاسع عشر , زهراء الشرق , ص 
2
 . 284راوية عبد المنعم , أدوات الزينة التركية فى ضوء مجموعتى متحف المنيل ومتحف المجوهرات , ص 
3
 . 79, ص 1979لعربى , سلسلة عالم المعرفة , الكويت , عفيفى البهنسى , جمالية الفن ا
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للوحةعبارةدعائيةالمالمحسنيناالميرةامينةهانم(بداخلا2ثانياالخطالنسخالبسيطفىاللوحةرقم)

الدعائيةالعباراتكتابةعلىالوقتنفسفىحرصكمابالكتابةالخطاطوالمزخرفأهتمكماالهامى،

أنواعهأختالفعلىالعربىالخطيعتبروأحياناإمضاءاتشخصيةللفنانالمسلم،التأسيسةوالنصوص

العصورعبروتجميلهبتطويرهالعنايةمنالهدفكانولقد،االسالمىنللفالمميزةالسماتإحدى

ًاكتسبهناومن،وتعالىسبحانههللاكالمبهيكتبأنهالمختلفةاالسالمية .والقدسيةالعظمةمننوعا

 

 المراجع

م,1999,حسنالباشا,موسوعةالعمارةواالثاروالفنوناالسالمية,اوراقشرقية,الطبعةاالولى

.2ج

 .5,1965حسنالباشا,الفنوناالسالميةاصولهاومجالهاومداها,منبراالسالم,العدد

م.1970حسينعليوه,المعادن,القاهرةوتاريخهاوفنونهاواثارها,مؤسسةاالهرام,

جموعةمتحفقصرعاءطهحسنمحمدعلى,أدواتالقتالالمعدنيةااليرانيةوالتركيةالمحفوظةبمد

م,2004عابدينبالقاهرة,رسالةماجستير,جامعةالقاهرة,كليةاآلثار,قسماالثاراالسالمية,

.1جزأن,ج

الملكيةراويهعبدالمنعم,أدواتالزينةالتركيةفىضوءمجموعتىمتحفالمنيلومتحفالمجوهرات

 م.2004,جامعةالقاهرة,باالسكندرية,رسالةدكتوراه,كليةاآلثار

 م.1978,مكتبةكليةاالداب,سعادماهر,الفنوناالسالمية,الهيئةالمصريةالعامةللكتاب

االولى الطبعة , مدبولى مكتبة , االسالمية الفنون و العمارة مصطلحات معجم , رزق محمد عاصم

 .م2000

رنالتاسععشر,زهراءالشرق.عبدالمنصفسالم,قصوراالمراءوالباشواتفىالق

.1979فيفىالبهنسى,جماليةالفنالعربى,سلسلةعالمالمعرفة,الكويت,ع

م.1982محمدفتحىعوض,معادنالزينةلمن,دارالمعارف,مايو,

م.1987محمودمحمدابراهيم,الزخرفةاالسالمية"االرابيسك",القاهرة,



 



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8مر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ خاص بأبحاث المؤتعدد 

 

235  

 

 االشكال
(1م)صورةرق

1
 لوحةمستطيلةمنالفضةعليهاكتاباتمفرغةبالخطالثلث




(2صورةرقم)
2
لوحةمنالفضةبهاشغلشفتشىعليهاكتاباتبالخطالنسخ



 
منتصويرالباحث1
منتصويرالباحث2



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8مر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ خاص بأبحاث المؤتعدد 

 

236  

 

(3صورةرقم)
1
شمعدانمنالفضةبهزخارفهندسية




(4صورةرقم)
2
احواضزرعمنالفضةالمكفتهبالنحاس6حوضواحدمنأصل










 
منتصويرالباحث1
منتصويرالباحث2



 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8مر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ خاص بأبحاث المؤتعدد 

 

237  

 

(الجزءاالول5صورةرقم)
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Abstract 

Our Legacy of Turkish Silver Artifacts 

(Pieces published for the first time) 

Heba Allah Mohamed Fathy     Heba Mohsen Abdel Moneim Abu Egila 

Faculty of Tourism and Hotels Suez Cannel University. 
 

Ottoman art had a distinctive character resulting from the outcome of the works of Muslim 

artists in a great artistic heritage, in addition to its melting into a new crucible that produced 

outstanding art in all fields. The tender continued until the end of Sultan Suleiman's rule 

when the Ottoman internal situation began to deteriorate. 

 The researcher notes the scarcity of silver products in particular in relation to other forms of 

Islamic art. The reason for this is the dissolving of silver products and converting them into 

coins or to the Hadiths attributed to the Holy Prophet by forbidding or hating the use of 

precious metals. 

Keywords: Legacy, Turkish Silver, Artifacts.



 
 


