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الملخص:
هددذ الورقددة البحثيددة إل د د ارسددة مجموعددة م د الددد

تهددد

اإلسالمي بالقاهرة وعددها ثالثة د
لهذ الد

هذ المجموعة مد الدد

المعدنيددة مصددنوعة مدد البرون د

محفوظددة بمتحدد

الف د

البرون يدة تنشدر ألول مدرة وتتضدم هدذ الد ارسدة وصدفا دقيقدا

ومناقشة القيم الوظيفية التي تشتمل عليها وكذلك تحديد طر تصميمها وفقا لنماذج الدراسة مد مقارنتهدا بنمداذج

أخددر م د الددد

المشددابهة كمددا سددتتم د ارسددة النقددو

العناصددر ال خرفيددة المنفددذة عليهددا وممددا يلفد

الكتابيددة عل د هددذ الددد

وتوضددي خصائصددها وكددذلك شددر وتحليددل

النظددر فددي هددذ المجموعددة مد الددد  :أحجامهددا المتناهيددة فددي الصدد،ر وهددذا ممددا

يدعو إل محاولة إعادة النظدر فدي اسدتخداماتها الفعليدة فدي ضدو مدا يتدوفر مد أدلدة وقدرائ
أقرب تصور لتلك ا ستخداما

التي صنع

سيتم تأريخ هذ المجموعة م الد

م أجلها هذ المجموعة م الد

وبدراهي

وذلدك مد أجدل وضد

وهذا مما ي يد م أهمية هدذ الد ارسدة كمدا

وتحديد مكا صناعتها.

الكلمات الدالة:
دلو برون

فنو

فاطمي إسالمي.
Abstract:

This paper aims to study three metal buckets, made of bronze, from the Museum of
Islamic art in Cairo, these three bronze buckets will be published for the first time. The study
includes a description of these buckets, an explanation of the functional values and
classification of their design styles. This study, also, includes an analysis of the inscriptions and
decorative elements of these buckets. The noticeable thing is the very small sizes of these
buckets; this topic leads us to reconsider the actual usages of these buckets, in order to get a
closer idea of those usages; which these buckets were made for; this topic increases the
importance of this study. This study will date these buckets and determine the provenance of
them.
Keywords:
Bucket, Bronze, Arts, Fatimid, Islamic.
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المقدمة:
الدلو هو أحد أنواع األوعية المستخدمة في الحياة اليومية ويؤدي دو ار هاما في جلدب ونقدل الميداة

ويعددر الدددلو  1بأن د  :الوعددا

السد دوائل مد د مك ددا إل د د
والجردل 6وريرها.7

ويح ددتفظ متحد د

م د البئددر وريرهددا 2ويسددتخدم فددي نقددل األشدديا

الددذي يخددرج ب د المددا

خ ددر 3ويطل ددى عل د د ال دددلو العدي ددد مد د المسد ددميا

الفد د اإلس ددالمي بالق دداهرة بثالث ددة د

ر 15309 15294 15308وفيما يلي سيتم نشر هذ الد

مثددل:

4
السد ددجل
منه ددا :الس ددطل و َ

5

معدني ددة رري ددر منش ددورة تحم ددل أرق ددام س ددجل
الثالثة ألول مرة ودراستها.8

الد ِ التي ُيستَقَ بها َّ
"الدلو معروفة واحدة َّ
 1جا في لسا العربَّ :
تذكر َّ
وتؤنث" وفي المعجم الوسيط" :الدلو :إندا يسدتق بد
ُ
ُِ
دي وأَدل" انظددر :ابد منظددور محمددد ب د مكددرم 711ه د لسددا العددرب 15
مد البئددر رمؤنددث وقددد تددذكر والجمد ِ :د
ودلد َ
ج د ط 1.بيددرو  :دار صددادر رد . .مددادة رد ج دد 264 14.مجم د الل،ددة العربيددة المعجددم الوسدديط ط 4.القدداهرة:
مكتبة الشروى الدولية 2004م .295
2

انظر :الحبشي حس بد صدال

محم ددد ق دداموم المص ددطلحا
معيو
3
4

البرهدا فدي رريدب القدر

القداهرة :مكتبدة وهبدة للطباعدة والنشدر 1991م  135عمدارة

ا قتص ددادية ف ددي الحض ددارة ا س ددالمية الق دداهرة :دار الش ددروى 1993م  220الش ددماع ش ددذ

اآللة واألداة في التعبير القرني بيرو  :دار الكتب العلمية 2009م .90

انظر :الشماع اآللة واألداة .91
ديد علد دي بد د إسددماعيل
ع د الس ددطل انظددر :ابد د ِسد َ

458ه د د المخص د

 5أجد د ا

ط 1.بي ددرو  :دار إحي ددا التد دراث

العربددي 1996م ج دد 297 3.اب د منظددور لسددا العددرب مددادة رسددطل ج دد 335 11.البسددتاني بطددرم قطددر المحدديط

ج ا
5

بيرو

1869م جد 926 1.مجم الل،ة العربية المعجم الوسيط .430 -429

يعر السَّجل بأن  :الدلو العظيمة سوا كان

مملو ة أو فيها بعض الما

قل أو كثر و يقال لها " َسدجل" إ إذا كدا بهدا

مقدددار مد السددائل سدوا كددا يملؤهددا كلهددا أو بعضددها أمددا إذا كاند فاررددة فيقددال لهددا "دلددو" انظددر :ابد سدديد المخص د
جد 464 2.اب منظور لسا العرب مادة رسجل جد.325 11.
6

يطلددى عل د الدددلو -فددي اللهجددة الدارجددة -الجددردل وهددو لفددظ دخيددل أي :لفددظ أجنبددي دخددل إل د العربيددة دو ت،ييددر انظددر:

مجم الل،ة العربية المعجم الوسيط  116 31الشعراوي محمد متولي قص
جددابر كتددب الحواشددي وراجعهددا :مرك د الت دراث لخدمددة الكتدداب والسددنة  5أج د ا

األنبيا

جم المادة العلمية :منشداوي ردانم

القدداهرة :مرك د الت دراث لخدمددة الكتدداب والسددنة

مكتبة التراث اإلسالمي 1996م جد.932 2.
7
8

سأعتمد -في هذ الدراسة -لفظ "الدلو" وجمع "الد " في تسمية المجموعة رموضوع الدراسة .

تقدددم

بطلددب رسددمي إلد متحد

قطاع المتاح
بخال
417

الفد اإلسددالمي بالقدداهرة مد أجددل الموافقددة علد تصددوير هددذ التحد

عل ذلك بتاريخ 2018 /3 /8م وتم التصوير وقيام األبعاد بحضور لجنة م المتح

وتمد

الموافقددة مد

ولذا فإني أتوج

الشكر والتقدير لكل م مد لي يد العو في ذلك.
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.1الدراسة الوصفية:
.1.1التحفة األولى :رلوحا

 8 -1أشكال  4 1أ ب  9 5أ ب .

 .1.1.1البيانااات األساسااية :أ -النااو  :دلددو ب -االسااتخدا  :رفد ونقددل المددا

الفد

جااا -مكااان الحفااظ :متحد

اإلسددالمي بالقدداهرة ركددا بمجموعددة هدراري سددابقا د -رقا السااجل 15308 :هااا -مااادة الصاانا ة :البروند
و -الطرق الصانا ية والزخرفياة :الطدرى 10للتشدكيل والحد

11

9

والحفدر 12لل خرفدة ز -حالاة التحفاة :جيددة مد

فقد في بعض أج ا المقبض وفقد حلقة التعليدى حاا -األبعااد :قطدر البدد مد أسدفل 12 :سدم قطدر الفوهدة:

 13سددم ا رتفدداع حتد نهايددة الحافددة 10 :سددم ارتفدداع حلقددة المقددبض 2 25 :سددم ارتفدداع المقددبض 8 :سددم

ا رتفدداع الكلددي بددالمقبض 18 :سددم ط -العصاار والتاااريخ :العصددر الفدداطمي القرندا ر5 -4هد د11 -10 /م

ي -مكان الصنا ة :مصر ك -المراجع :تنشر التحفة ألول مرة.
 .2.1.1الوصااف :يتكددو هددذا الدددلو م د بددد

الشكل وقاع البد م أسفل يميل إل التسط

وحافددة وحلقتددي للمقددبض ومقددبض بددد هددذا الدددلو أسددطواني
واألج ا الخارجية من ترتف قليال إل أعلد

ال خرفددة م د الددداخل والخددارج وترتف د أجندداب البددد باسددتقامة إل د أعل د
الخددارج خاليدا مد ال خرفددة أمددا الثلددث العلددوي فيشددتمل علد كتابددا

درر
مك ا

و خددار

حيددث يوجددد نقشددا كتابيددا

وقددد جددا نصددهما كمددا يلددي:

ويظهددر أ الفنددا قصددد أ يكتددب فددي كددل منهمددا عبددارة بركااة لصاااحب

بوج عام ويجاور هذي النقشي
9

والثلثددا السددفليا م د البددد م د

منفدذا بددالخط الكددوفي المددورى كدل منهمدا يوجددد فددي أحددد جوانددب البدد

"بركااة لصا

خار نباتية مورقة محورة رأرابيسدك مكدررة مدرتي

كمددا تشددابك

األخددر

الحددرو

وأعلد هدذ الكتابدا

البروند د  :أحددد س ددبائك النحددام ويتكددو مد د النحددام األحم ددر والقصدددير بنسددب معين ددة وقددد يض ددا

انظددر للم يددد :لوكددام ألفريددد الم دواد والصددناعا عنددد قدددما المص دريي

وهدو خدال مد

إليهم ددا بعددض المع دداد

ترجمددة :كددي اسددكندر محمددد كريددا رندديم

ط 1.القدداهرة :مكتب دة مدددبولي 1991م  352عليددوة حسددي عبددد الددرحيم "المعدداد " القدداهرة تاريخهددا فنونهددا ثارهددا القدداهرة:

مؤسسة األهرام 1970م  370المهدي عنايا

ف أش،ال المعاد والصيارة القاهرة :مكتبة اب سينا 1994م 18

;DAVIS, J.R.: Copper and Copper Alloys, ASM Specialty Handbook, USA: AMS international, 2001, 35- 53
ZAHNER, L.W.: Copper, Brass, and Bronze Surfaces: A Guide to Alloys, Finishes, Fabrication and Maintenance in
Architecture and Art, Hoboken & New Jersey: John Wiley & Sons, 2020, 66.

10

طريقدة الطددرى :تددتم بوضد ألدوا المعددد علد السدندال المصددنوع مد الحديدد والددذي ينتهددي عنددد طرفد

ليتحمل عملية الطرى ثم يطرى المعد بمطرقة تشب الجاكو

11

طريقة الح  :تتم ع طريى إج ار ح و

ثم يقوم بنقل عل

سط

المعد

مصيلحي سعيد محمد "أدوا

أو نقو

تمهيدا لح

الص،ير انظر :عليوة المعاد

خفيفة عل سط المعد

12

.371
يعد الصان

قبل تنفيذ

النهاية المدببة انظر :عليوة المعاد

بآلة الح الخاصة ذا

371

وأوان المطبخ المعدنية في العصر المملوكي درسة أثرية فنية" رسالة دكتو ار كلية اآلثار/

جامعة القاهرة 1983م  232حاشية رقم  4سالم عبد الع ي صال

رالتح

وفقا لرسم معي

بجد مد الصددلب

الفنو اإلسالمية في العصر األيوبي الج األول

المعدنية ط 1.القاهرة :مرك الكتاب للنشر 1999م .35 -34

يتمي الحفر بأن أكثر عمقا في سط المعد

األج ا التي يريد إظهارها بار ة انظر :عليوة المعاد

م الح

وقد يكو الحفر بار ا وذلك بأ يقوم الصان بحفر ما حول

 371مصيلحي أداوا
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يوجد شريط خرفي يشتمل علد كتابدا

وبعضها رير مقرو والعبدا ار

منفدذة بدالخط الكدوفي المدورى بعدض كلماتهدا ريدر دقيقدة

فدي بعدض األحيدا ريدر متوافقدة مد بعضدها يقد أر منهدا عبدارة و افياة شااملة

وبقااء لا وغبطااة و افياة لا وشااملة ( ....غياار مقاروء) وشااملة والبددد مد الدداخل خددال مد ال خرفدة وحافددة

الدددلو سددميكة وتبددر إل د الخددارج وتخلددو م د ال خرف دة م د الددداخل والخددارج أمددا الج د األفقددي منهددا فهددو
م خر بخطوط متكسرة منفدذة بدالحفر ال،دائر وبالنسدبة لحلقتدي المقدبض فهمدا سدميكتا ومتصدلتا بالحافدة
وتبدددأ كددل حلقددة منهمددا بج د متدددرج وع دريض م د أسددفل ويقددل هددذا العددرض نحددو األعل د

وتوجددد فددي الثلثددي

السددفليي مد كددل حلقددة فتحددة دائريددة وضد بددداخلها أحددد طرفددي المقددبض أمددا مقددبض الدددلو فهددو علد هيئددة
نصد

دائدرة وينتهددي فددي كددل طددر مد طرفيد بجد منددث

يدددخل فددي الحلقددة الجانبيددة والجد األوسددط مند

يأخذ شكال بيضاويا وب فتحة دائرية يبدو أند كدا بهدا مسدمار مثبد

جانبي الج األوسط م المقبض وكذلك قرب طرفي .
 .2.1التحفة الثانية :رلوحا

بد حلقدة وتوجدد حد و ردائرة علد

 13 -9أشكال . 6 2

 .1.2.1البيانااات األساسااية :أ -النااو  :دلددو ب -االسااتخدا  :رفد ونقددل المددا

جااا -مكااان الحفااظ :متحد

اإلسالمي بالقاهرة ركا بمجموعة هراري سابقا د -رق السجل 15294 :ها -مادة الصانا ة :البروند

الطرق الصنا ية والزخرفية :الطرى للتشكيل والح

الفد
و-

والحفر البار لل خرفدة ز -حالاة التحفاة :جيددة مد تلد

بسيط في بعض األج ا وال خار  ،حا -األبعاد :قطر البد م أسفل 6 :سم قطر الفوهدة 7 :سدم ا رتفداع

حت نهاية الحافة 6 :سم ارتفداع حلقدة المقدبض 2 :سدم ارتفداع المقدبض 5 :سدم ا رتفداع الكلدي بدالمقبض:

 11سم ط -العصر والتاريخ :العصر الفاطمي القرندا ر6 -5ه د12 -11 /م ي -مكاان الصانا ة :مصدر
ك -المراجع :تنشر التحفة ألول مرة.
 .2.2.1الوصااف :يتكددو هددذا الدددلو م د قاعدددة وبددد

وحافددة وحلقتددي للمقددبض ومقددبض القاعدددة بسدديطة

مكونددة مد جد ي حلقيددي بددار ي إلد أسددفل ومتحدددي المركد

الددداخلي منهمددا يشددتمل فددي وسددط علد ج د

رددائر أمددا الخددارجي فيشددتمل علد تقعددر بسدديط فددي المتتصد

وبددد هددذا الدددلو ضدديى مد أسددفل ومتسد مد

أعل

وقاع البد خال م ال خرفة م الخارج والداخل ويوجد انحنا عند نقطة التقائ بجدار البدد

ويوجدد

فددي الجد السددفلي مد البددد إطددار خرفددي صدد،ير يشددتمل علد أشددكال أقدوام صدد،يرة متجدداورة ومحدددد م د
أعل د وم د أسددفل بخطددي منفددذي بددالح

ويوجددد عل د البددد ش دريطا

خرفيددا

السددفلي منهمددا يشددتمل عل د

خار نباتية قوامها فرع نباتي يسير بشكل متماوج ويخرج من فروع نباتية أص،ر ينتهي كل منها بنص

مروحددة نخيليددة ويوجددد أعل د وأسددفل هددذا الش دريط ال خرفددي إطددا ار صدد،ي ار
أقوام ص،يرة متجاورة ومحدد م أعل وم أسفل بخطي منفذي بالح

كتابددا

419

يشددتمل كددل منهمددا عل د أشددكال

أما الشريط العلوي فيشدتمل علد

منفددذة بددالخط الكددوفي المددورى يظهددر منهددا عبددارة بركااة كاملااة ونعمااة شاااملة و  ....تامااة لك د م د
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الواض أ الكتابدة بهدا أخطدا

وبعدض العبدا ار ريدر متناسدقة والبدد مد الدداخل خدال مد ال خرفدة وحافدة

الدددلو سددميكة تبددر إل د الخددارج وخاليددة م د ال خرفددة وبالنسددبة لحلقتددي المقددبض فهمددا سددميكتا ومتصددلتا
بالحافة وتبدأ كل منهما عريضدة مد أسدفل ويقدل هدذا العدرض نحدو األعلد

الخددارج وتنتهددي فددي أعالهددا بشددكل نصد

الحلقة وثَب
أما مقبض هذا الدلو فيتمي بكبر حجم

دائددري تقريبددا وقددد جعلد

فيهما طرفا المقبض ع طريى مسماري مبرشمي

قوم عريض مثب

وضخامة تصميم

كمدا تميدل كدل حلقدة منهمدا إلد

فتحددة المقددبض فددي الثلثددي العلددويي مد

ينتهي كل منهما خارج الحلقة برأم مدبب

مقارنة بحجدم هدذا الددلو ويأخدد المقدبض هيئدة

في منتصف ج بار ينتهي بهيئة بصلية الشكل ذا

 .1.3التحفة الثالثة :رلوحا

نهاية بار ة قليال.

 18 -14أشكال . 10 8 7 3

 .1.3.1البيانااات األساسااية :أ -النااو  :دلددو ب -االسااتخدا  :رفد ونقددل المددا
الفد د اإلس ددالمي بالق دداهرة رك ددا بمجموع ددة هد دراري س ددابقا
البروند

جااا -مكااان الحفااظ :متحد

د -رقااا الساااجل 15309 :هاااا -ماااادة الصااانا ة:

و -الطاارق الصاانا ية والزخرفيااة :الطددرى للتشددكيل والحد

والحفددر البددار لل خرفددة ز -حالااة التحفااة:

جيدة م فقدا المقبض حا -األبعاد :قطر البد م أسفل 9 :سم قطدر الفوهدة 11 5 :سدم ا رتفداع حتد

نهاية الحافة 9 :سم ارتفاع حلقة المقبض 2 :سم ط -العصر والتاريخ :العصدر الفداطمي القرندا ر6 -5ه د/

12 -11م ي -مكان الصنا ة :مصر ك -المراجع :تنشر التحفة ألول مرة.
 .2.3.1الوصاااف :يتكددو هددذا الدددلو م د قاعدددة وبددد
القاعدة بسيطة مكونة م جد ي حلقيدي بدار ي

وحافددة وحلقتددي للمقددبض ومقددبض رمفقددود حاليددا

متحددي المركد

يشدتمل الدداخلي منهمدا فدي منتصدف علد

ج دائري رائر أما الخدارجي فيشدتمل علد تقعدر بسديط فدي المتتصد
ومتس م أعل

البد

وبدد هدذا الددلو ضديى مد أسدفل

وقاع البد خدال مد ال خرفدة مد الخدارج والدداخل ويوجدد انحندا عندد نقطدة التقائد بجددار

ويشدتمل البدد علد شدريطي

خدرفيي

أحددهما سدفلي يشدتمل علد

يسددير بشددكل متمدداوج ويخددرج مند فددروع نباتيددة أصدد،ر ينتهددي كددل منهددا بنصد

خدار نباتيدة قوامهدا فدرع نبداتي
مروحددة نخيليددة ويوجددد أعلد

وأسفل هذا الشريط ال خرفي إطا ار ص،ي ار

يشتمل كل منهمدا علد أشدكال أقدوام صد،يرة متجداورة ومحددد

مد أعلد ومد أسدفل بخطدي منفدذي بدالح

منفدذة بدالخط الكددوفي

المددوى ويق د أر م د كتابددا

أمدا الشدريط العلدوي فيشدتمل علد كتابدا

هددذا الش دريط عبددارة بركااة ماان ام شاااملة ونعمااة و" وقددد تددم تضددفير حددر "الكددا "

األفقي م كلمة بركة في ج ئي من

ويوجد أسدفل هدذا الشدريط ال خرفدي إطدار صد،ير يشدتمل بداخلد علد

أشددكال أقدوام صدد،يرة متجدداورة ومحدددد مد أعلد ومد أسدفل بخطددي منفددذي بددالح

متجاو ار

يلتفا حول البد بشكل دائري ومنفذا بالح

كمددا يوجددد أعددال خطددا

والبد م الداخل خال مد ال خرفدة وحافدة الددلو

سددميكة تبددر إل د الخددارج وهددي خاليددة م د ال خرف دة وبالنسددبة لحلقتددي المقددبض فهمددا سددميكتا ومتصددلتا
بالحافة وتبدأ كل منهما عريضدة مد أسدفل ويقدل هدذا العدرض نحدو األعلد
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دائري تقريبا وقدد جعلد

الخارج وتنتهي في أعالها بشكل نص

فتحدة المقدبض فدي الثلثدي العلدويي تقريبدا
المقبض.

م الحلقة والمقبض مفقود وقد بقي في إحد الحلقتي مسمار كا مستخدما في تثبي
.2الدراسة التحليلية:
 .1.2التصاامي  :سدتتم د ارسددة تصددميم الددد

البرون يددة رموضددوع الد ارس دة

مد خددالل النقطتددي التدداليتي  :أ-

التصمي الفني و القت بالوظيفة ب -طرز تصمي هذه الدالء وذلك كما يلي:
 .1.1.2التصاامي الفنااي و القتا بالوظيفااة :اشددتمل تصددميم هددذ الددد

علد قدديم وظيفيددة

13

ظهددر فددي كافددة

أج ا ها ويمك توضي ذلك كما يلي:
.1.1.1.2بالنساابة للقا اادة :اشددتمل الدددلوا رقمددا ر 15309 15294فقددط عل د قواعددد عبددارة ع د بعددض
األجد ا البددار ة ألسددفل عد مسددتو قدداع البددد
الداخلي عل جد ردائر فدي منتصدف

علد هيئددة حلقتددي دائددريتي

متحدددتي المركد

ويشدتمل الجد الخدارجي علد تقعدر بسديط فدي منتصدف

يشددتمل الجد

ويرتكد الددلو

عل د األجد د ا األكث ددر ب ددرو ا منهمددا وق ددد ق ددام الص ددان بعمددل ه ددذا الجدد ال ،ددائر والتقعددر البس دديط ف ددي الجدد ئي
البار ي

وذلك حت

يكو هذا الج ا مسطحي تماما فيلتصى الدلو أحيانا بالج الموجود أسفل  .أما

الدلو رقم ر 15308فلم يشتمل عل قاعدة وانما يرتك عل قاع البد م أسفل وقد تم تشكيل هذا القداع
م أسفل بهيئة قريبة م التسطي في المنتص
يلتصى الدلو بالشي الذي يوض علي

 2.1.1.2بالنسااابة للبااادن :ص ددمم

وترتف األجد ا الخارجيدة مند قلديال إلد أعلد

سيما إذا كا هذا الشي مسطحا تماما رلوحة . 5

أب دددا ال ددد

رموض ددوع الد ارس ددة عام ددة علد د ن ددوعي مد د التص ددميما

أحدهما أسطواني كما في الدلو رقم ر 15308رلوحا
ومتسد مد أعلد

 3 2وتتوق

 7 6 4 -1شدكل  1واآلخدر ضديى مد أسدفل

كمددا فددي الدددلوي رقمددي ر 15309 15294رلوحددا

سعة أي دلو م هدذ الدد

وذلدك حتد

علد أبعداد وحجدم البدد

 18 16 -13 11 -9أشددكال

وقدد صدمم الصدان أبددا هدذ الدد

بأحجام ص،يرة ويتض ذلك م خالل األبعاد الموضحة فدي رجددول  .14 1والدذي يتبدي مد مقارندة وتحليدل

ه ددذ األبع دداد أ ه ددذ األب دددا ذا

األحجد دام الص دد،يرة تتسد د لكميد دا

قليل ددة مم ددا تحتويد د مد د أش دديا

مث ددل:

السوائل وريرها.

13

القيم الوظيفية :هي مجموعة حقائى تعبر ع التركيب التصميمي ويهتم المصمم بتطبيقها في تصميم المنتج ب،ية الوصول

إل د أعل د درجددا

الكفددا ة الوظيفيددة انظددر :رحمددة أحمددد محمددد وسددالم إقبددال محمددد "القدديم الوظيفيددة والجماليددة فددي تصددميم

المنتجددا الجلديددة وأثرهددا علد سددلوك المسددتهلك د ارسددة ميدانيددة عل د األحذيددة المصددنعة محليددا" مجلددة العلددوم اإلنسددانية جامعددة
السودا للعلوم والتكنولوجيا مجد 18.ع2017 3.م .772

14

انظر رجدول  1ضم مناقشة وظيفة هذ الد .
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3.1.1.2بالنساابة للحافااة :تددم تصددميم الحافددة فددي الددد
تتحمل اإلجهاد الناتج ع رف المقبض

المعدنيددة رموضددوع الد ارسددة سددميكة وصددلبة حت د

سيما أثنا امتال الدلو بالسائل حيث يسدحب المقدبض الحلقتدي

المتصلتي بالحافة والتي تتصل بدورها بالبد

ورردم صد،ر حجدم الددلو فدإ ذلدك يتبعد صد،ر حجدم أجد ا

كلها ومنهدا :الحافدة فلدو لدم يدتم تصدميمها بهدذا الشدكل فقدد تتعدرض للتلد

الدلو

نتيجدة تكدرار رفد

وحمدل ونقدل

سيما وهو ممتلئ كما تم جعل الحافة بدار ة قلديال إلد الخدارج وهدذا يفيدد فدي نداحيتي  :األولد

أثندا

سكب السائل حيث أ تصميم الحافة بهذ الطريقة يساعد في جعل المدا منتظمدا فدي الخدروج مد الددلو و
ينسددكب بشددكل ريددر منددتظم عل د بددد الدددلو أمددا الثانيددة فددإ الحافددة البددار ة تسدداعد فددي حمددل الدددلو وبشددكل

خا

عند فقد المقبض أو تلف

 18أشكال . 3 -1

ويمك ذلك أيضا مد وجدود المقدبض رلوحدا

.4.1.1.2بالنساابة لحلقتااي المقااب
بشكل صحي

 :حددر

16 -13 11 -6 4 -1

الصددان علد تصددميمهما بشددكل يسدداعد عل د أدا وظيفتهمددا

حيث نفذهما بسمك كبير نسبيا م أجل حمايتهما م اإلنكسدار أو التلد

األج ا التي تتعرض لإلجهاد وقد تتحطما أثنا حمل الدلو
الحلقة دائرية حت

سيما عند ا متال

ألنهمدا مد أكثدر

وقدد جعدل الصدان فتحدة

تعوى حركة المقبض أثنا ا ستخدام كما جعل قطر فتحة كل حلقة منها مد حيدث

ا تساع مناسبا للج الموضوع فيها م المقبض حيدث أ قطدر الفتحدة أكبدر قلديال مد الجد الدداخل فيهدا
مد هددذا المقددبض بمددا يسددم بحركتد فددي سددهولة ولددم يقددم بتوسددي هددذ الفتحددة بشددكل كبيددر حتد

يتحددرك

المقبض داخلها بشكل عشدوائي ريدر مندتظم كمدا جعدل هدذ الفتحدة فدي موضد مناسدب مد الحلقدة عامدة

حيث جعلها في الثلثي السفليي منهدا كمدا فدي الددلو رقدم ر 15308رلوحدا

 6 4 -1شدكل  1أو إلد

أعل قليال م ترك مساحة كافية م الحلقة مصدمتة فدوى الفتحدة بمدا يجعلهدا

اإلجهدداد الواق د عليهددا عنددد رف د الدددلو

رلوحا

سدديما عنددد ا مددتال

 18 16 -13 11 -9شكل . 2

.5.1.1.2بالنسبة للمقب
ومصمتا وصلبا حت

الحلقتي

كمددا فددي الدددلوي رقم دي ر15309 15294

 :تم تصميم بشكل يساعد عل أدا وظيفت بشكل سليم حيث تم جعلد سدميكا
ينثني أو يتل

نتيجة اإلجهاد الواق علي

مقبض الدلو في الحلقتي بشكل مناسب ففدي بعدض األحيدا
بما

تتكسدر أو تدتحطم بسدبب

سيما أثنا امتال الدلو وقد تم تثبي

ثدم ثندي طرفدي المقدبض بشدكل معقدو

يسم بخروج أي طدر مد طرفدي المقدبض منهمدا كمدا فدي الددلو رقدم ر 15308رلوحدا

 8 -1شددكل  1وفددي أحيددا أخددر

تددم تثبي د

المقددبض ف دي الحلقتددي بالمسددامير التددي تبددر بشددكل كبيددر

خارج الحلقة م برشمتها م الداخل كما في الدلوي رقمدي ر 15309 15294رلوحدا

 2وفي الحالتي

داخدل

 18 -9شدكل

تم األخذ في ا عتبار إمكانية تحريك المقبض في الج أعل الدلو بشكل نص

مد اليمددي إلد اليسددار والعكددم وتظهددر فددي الدددلو رقددم ر 15308فتحددة فددي منتصد
فيها حلقة ع طريى مسمار وهذ الحلقة يبدو أن كا يدربط فيهدا حبدل أو مدا شداب
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الدلو بحسب ال،رض المستخدم في

ووجدود هدذ الحلقدة فدي منتصد

الدددلو وعدددم انسددكاب شددي ممددا بداخل د رلوحددا
منتص

المقبض ج كبير بار

 8 4 -3أمددا فددي الدددلو رقددم ر 15294فقددد ثب د

يشب األج ا البار ة م المسامير المستخدمة فدي تثبيد

ويفيددد هددذا الجد فددي اإلمسدداك بددالمقبض ورفعد

الحبدل إلد أحدد الجدانبي

المقدبض تمامدا يسداعد فدي حفدظ اتد ا
نهدايتي المقدبض

كمددا يفيددد أيضددا عنددد ربددط حبددل بددالمقبض حيددث يمند إند ى

ممدا يمند انسددكاب شدي ممدا بدداخل الددلو رلوحدا

ذلك كا موجودا أيضا في الدلو رقم ر 15309رلوحا

. 18 -14

.2.2طاارز تصاامي هااذه الاادالء :فددي ضددو الد ارسددة الوصددفية للددد

 13 -9شدكل  2ويبدددو أ

رموضددوع الد ارسددة ود ارسددة تصددميمها

الفني وعالقتد بالوظيفدة ركمدا ُذكدر سدابقا نجدد أ طدر تصدميمها بوجد عدام تنقسدم إلد طد ار ي
توضي خصائ

كل منهما كما يلي:

.1.2.2الطراز األول :يتمي ببد أسطواني قاع يميل إل التسط
أعل

فددي

ويمكد

واألج ا الخارجية من مرتفعة قليال إل
بحيث أ اتساع الجد السدفلي مند

وينتظم البد في ا رتفاع وتميل أجناب إل ا ستقامة إل أعل

متساو أو متساو تقريبا م اتساع الج العلوي ويشتمل عل مقبض سميك يوجد في كل طر م طرفي

ج د معقددو

لتثبيت د فددي فتحتددي الحلقتددي

وبمنتص د

هددذا المقددبض توجددد فتحددة مخصصددة لتثبي د

بواسطة مسمار وقد وجد هدذا التصدميم فدي الددلو رموضدوع الد ارسدة رقدم ر 15308رلوحدا

 1وهذا التصميم قد وجد في بعدض نمداذج الدد

تتشدداب بش ددكل كبيددر مد د هددذا الن ددوع مد د اخددتال

بالمسددامير المبرشددمة وم د ذلددك :دلددو م د البرون د
11م محفددوظ بمتحد

قليال م أعل

فيكتوريددا وألبددر بلنددد

16

محفددوظ بمجموعددة كيددر 15رلوحددة  19وهندداك
مع ددي

مثددل :تثبيد د

المقددبض ف ددي الج ددانبي

م د صددناعة مصددر فددي العصددر الفدداطمي القددر ر5ه دد/

رلوحددة  20أو قددد يكددو البددد متسد مد أسددفل وضدديى

ويشتمل عل مقبض عريض وم ذلك :دلو م البروند

الفاطمي القرني ر5 -4هد11 -10 /م محفوظ بمتح

15

 8 -1شدكل

التدي وصدلتنا مد صدناعة مصدر فدي العصدر الفداطمي

القدرني ر5 -4هدد11 -10 /م ومد ذلددك :دلددو مد البروند
بعددض ال ددد

حلقددة

مد صدناعة مصدر فدي العصدر

ديفيد بكوبنهاج بالدنمارك ،17رلوحة . 21
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London and New Haven: Yale University Press, 2007, 98- 99, fig. 69.

17

رقم السجل  87/2003انظر:

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/tulunids-and-fatimids/art/87-2003 (Accessed
October 17, 2020).
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.2.2.2الط اراز الثاااني :يتمي د بقاعدددة عبددارة ع د أج د ا بددار ة ألسددفل عل د هيئددة حلقتددي دائددريتي
المرك د

كمددا يشددتمل علد د بددد ضدديى م د أس ددفل ومتس د م د أعل د

بمسامير مبرشمة ويشتمل هذا المقبض في منتصف عل ج بار

فددي الدددلوي رقم دي ر 15309 15294رلوحددا
م حيث التصميم م هذي الدلوي

القرني ر5 -4هد11 -10 /م محفوظ بمجموعة كير
 .3الكتابات :تتمثل الكتابا

18

 -الخااط الكااوفي المااورق :اسددتخدم الخددط الكددوفي المددورى

 . 8وقددد بدددأ

 4 -1أشكال  4أ ب  5رلوحا

وتطور قبل منتص

والتطور.20

مد صدناعة مصدر فدي العصدر الفداطمي

فيما يلي:
علد هدذ الدد

والكوفي المضفر ويمك توضي ذلك كما يلي:

ظدداهرة التوريددى فددي صددورتها األولد

بالبرشمة وقدد وجدد هدذا التصدميم

رلوحة . 22

 .1.3الكتابات من حيث الشاكل :اسدتخدم فدي تنفيدذ الكتابدا

الدراسة رلوحا

مثب

19

كدل مد الخدط الكدوفي المدورى

فددي تنفيددذ الكتابددا

عل د الددد

 11 -9شكل  6رلوحا

18
19

الثالثددة رموضددوع

 16 -14أشكال -7

فددي مصددر قبددل أ يتقدددم القددر الثدداني الهجددري ونمد

القر الثالث الهجري ويعتبر التوريى الفاطمي رايدة مدا بل،تد هدذ الظداهرة مد النمدو

 الخااط الكااوفي المأاافر أو المجاادول :اسددتخدم الخدط الكددوفي المضددفر أو المجدددولكتابا

م د نهايتيد د

 18 -9أشددكال  2 -1وهندداك بعددض النمدداذج تتشدداب

وم ذلك :دلو م البرون

الواردة عل هذ الد

ومق ددبض ع دريض مثب د

متحدددتي

الشريط المنفذ في الج العلدوي مد البدد

21

فدي كلمددة واحدددة ضددم

علد الددلو رقدم ر 15309وهدي كلمدة بركاة حيدث قدام

رقم السجل  25انظر:

Fehérvári, G.: Islamic Metalwork, 47- 48, pl. 8c.

الخط الكدوفي المدورى :ندوع مد الخدط الكدوفي تنبعدث مد حروفد القائمدة أو حروفد المسدتلقية وبداألخ

منهددا أوراى نباتيددة أو أنصددا

مدراو نخيليددة سدوا كاند

الحدرو

األخيدرة

مسددتقلة أو منبثقددة مد سدديقا نباتيددة رفيعددة انظددر :جمعددة إبدراهيم

دراسة في تطور الكتابا الكوفية عل األحجار في مصر في القرو الخمسة األول للهجرة م دراسة مقارنة لهذ الكتابا في

بقاع أخر م العالم ا سالمي القاهرة :دار الفكر العربي 1969م  45ياسي

عبد الناصر الفنو ال خرفية اإلسالمية في

مصر منذ الفت اإلسالمي حت نهاية العصر الفاطمي ردراسة ثارية حضارية للتدأثي ار

الوفا لدنيا الطباعة والنشر 2002م 858

الفنيدة الوافددة ط 1.اإلسدكندرية :دار

GROHMANN, A.: «The Origin and Early Development of Floriated Kūfic», Ars Orientalis 2, 1957, 183 figs. 1
and 2.

 20انظر :جمعة دراسة في تطور الكتابا
21

الكوفية .45

الخط الكوفي المضفر أو المجدول :يعر أيضا باسم" :المعقود" أو "المترابط" وفي قد تضفر فيد حدرو

أو تضفر حرو

كلمتي متجاورتي أو أكثر لكي ينشأ م هذا شدكل جميدل وقدد يبدال فدي تعقيدد إلد حدد يصدعب معد تمييد

العناصددر الخطيددة مد العناصددر ال خرفيددة انظددر :جمعددة د ارسددة فددي تطددور الكتددابا

"الكتابددا
ياسي

الكلمدة الواحددة

الكوفيددة  45عليددوة حسددي عبددد الددرحيم

األثريددة العربيددة د ارسددة ف د الشددكل والمضددمو " المجلددة التاريخيددة المص درية مج دد1984 1983 31 30.م 212

الفنو ال خرفية اإلسالمية في مصر .862
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بتضفير حر "الكا " األفقي مرتي

في ج ئي من رلوحة  16شكل  8وأقدم األمثلة المعروفة مد الخدط

الك ددوفي المض ددفر ترجد د إلد د أوائ ددل الق ددر ر5هد دد11 /م أم ددا أق دددم نماذجد د ف ددي مص ددر فترجد د إلد د العص ددر
الفداطمي

22

وقدد ظهدر هددذا الخدط علد بعدض قطد الخد

الفداطمي ذي البريدى المعدددني

23

كمدا ظهدر علد

بعض العمائر الفاطميدة التدي ترجد إلد أواخدر القدر الخدامم وخدالل القدر السدادم الهجدريي

فددي مح دراب األفضددل بالجددام الطولددوني ر487هد د1094 /م وفددي كتابددا

ومد ذلدك:

صددح الجددام األقمددر ر519هد د/

1125هد وضدري السديدة رقيدة ر527ه د1133 /م وقبدة الخليفدة الحدافظ بالجدام األ هدر ر544 -524ه د/
1149 -1129م

24

وعل الررم مد تعددد األمثلدة الفاطميدة التدي احتدو كتابدا

إ أن يالحظ أ جميعها قد اتسم ببساطة التضفير

25

بدالخط الكدوفي المضدفور

متحققدة

وتجدر اإلشارة إل أ بسداطة التضدفير كاند

فددي الكتابددة علد الدددلو رموضددوع الد ارسددة رقددم ر 15309ممددا يشددير إلد أ الفتدرة ال منيددة لهددذا الدددلو وتلددك
األمثلة متقاربة كما أ التضفير في كتابا

الدلو رقم ر 15309والذي وجد في ج ئي م حر "الكدا "

م د كلمددة بركااة قددد كددو ثالثددة أج د ا مسددتطيلة وهددو يعددد متطددو ار مقارنددة بالتضددفير فددي كتابددا
البلور الصخري تنسب إل مصر في منتص
بمتح

عل العديد م التح

هناك اختال

كل منهما عل تضفير علد هيئدة مسدتطيلي

ر26

وهدذا

الدلو رقم ر 15309تنتمي إل فترة تالية لفترة صناعة هاتي القارورتي .

وتتشدداب الكتابددا

22

القر ر4هد10 /م محفوظة بمجموعة كير وقارورة أخر

و ية برون ويك بدألمانيا حيث تشتمل كتابا

يشير إل أ كتابا

قددارورة م د

مد حيددث أشددكال الحددرو

علد الددد

الثالثددة رموضددوع الد ارسددة مد الكتابددا

التطبيقية في مصر في العصر الفاطمي وم ذلك :الكتابا

عل

في أصل نشأة الخط الكوفي المجدول ما بي نشات في شرى العدالم اإلسدالمي رإيد ار

أو أن عر في شرى العالم اإلسالمي وررب في وق

واحدد تقريبدا كمدا أ هنداك اخدتال

بدية م الخ

أو رربد رالقيدروا

حدول مدا إذا كدا هدذا هدذا الخدط قدد

جا إلد مصدر الفاطميدة بتدأثير مد شدرى أم ردرب العدالم اإلسدالمي انظدر للم يدد :جمعدة د ارسدة فدي تطدور الكتددابا الكوفيدة
 46 -45عليوة الكتابا

األثرية  212حاشية رقم  27ياسي

الفنو ال خرفية اإلسالمية في مصر .866 -862

PHILON H.: Early Islamic Ceramics: Ninth to Late Twelfth Centuries, Benaki Museum Athens Catalogue of
24

23

Islamic Art, Vol. 1, London: Islamic Art Publications, 1980, figs. 498, 500- 503, 505- 508, 513.

انظددر :عبددد الوهدداب حس د

تدداريخ المسدداجد األثريددة ج د ا

سلسددلة ذاك درة الكتابددة ر 159القدداهرة :الهيئددة العامددة لقصددور

الثقافة 2014م جد 38 1.جد 17 2.لوحدة  16داود مايسدة محمدود الكتابدا العربيدة علد اآلثدار اإلسدالمية مد القدر

األول للهج درة حت د أواخددر القددر الثددان عشددر للهج درة ر12 - 7م ط 1.القدداهرة :مكتبددة النهضددة المص درية 1991م 148

ياسي

الفنو ال خرفية اإلسالمية في مصر 862

BURCKHARDT, T.: Art of Islam Language and Meaning Commemorative Edition, Bloomington, Indiana: World
Wisdom, 2009, 143, pl. 197.

25

وذلك بالمقارنة بتلك النماذج التي وصلتنا م مصر في العصر األيوبي والتي تمي

التوس في استعمالها انظر :داود الكتابا

26

انظر :ياسي

425

العربية  55لوحة  10ياسي

الفنو ال خرفية اإلسالمية في مصر .543

بشددة تعقيددها وتطورهدا عدالوة علد

الفنو ال خرفية اإلسالمية في مصر .862
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ذي البريى المعدني م القرني ر6 -5هد12 -11 /م محفوظة بمتح
هذ الكتابا

عبارة دعائية نصها نعمة شاملة وبركة كاملة  ،ررم وجود خطأ في كتابدة كلمدة كاملاة

تتشاب م الكتابا
بمتح د

الف اإلسدالمي بالقداهرة وتتضدم

عل طبى م الخ

ذي البريدى المعددني مد القدرني ر6 -5هدد12 -11 /م محفدوظ

الف د اإلسددالمي بالقدداهرة ويشددتمل عل د كتابددا

العبا ار الدعائية

28

ريددر مقددرو ة يبدددو أ المقصددود منهددا كددا بعددض

وهذا يشير إل التقارب ال مني بي الد

رموضوع الدراسة وبي هذ التح

م العصر الفاطمي.

 .2.3الكتاباااات مااان حياااث المأااامون :بوج د ع ددام اقتص ددر مضددمو الكتاب ددا
رموضددوع الد ارسددة عل د العبددا ار الدعائيددة فقددط وكان د

الثالثة كما يلي:

 -عل الدلو رقدم ر : 15308بركة لص (لصاحب )

غير مقروء) وشاملة رلوحا

ر27

كمدا

المنف ددذة عل د ال ددد

الخ فيدة
المعدني ددة

صددي العبددا ار الدعائيددة الدواردة عل د هددذ الددد

و افية شاملة وبقااء لا وغبطاة و افياة لا وشااملة (....

 4 -1أشكال  4أ ب . 5

 عل الدلو رقم ر : 15294بركة كاملة ونعمة شاملة و  ....تامة رلوحا عل الدلو رقم ر : 15309بركة من ام شاملة ونعمة و رلوحاويظهر في هذ العبا ار الدعائية تنوع األدعية بشكل واض

 11 -9شكل . 6

 16 -14أشكال . 8 -7
وكلها أدعيدة بدأمور مرجدوة ومحبدذة

م البشر يتمنونها ألنفسهم وتوضي ذلك كما يلي:
 البركة :تعني ال يادة والنما .29 -النعمة :تعني الكثير م أمور الخير مثل :اليد البيضا

والمنة وما ينعم اهلل ب عل العبد.30

 البقاء :يعني الدوام وا ستم ار دو انقطاع أو فنا .31 العافية :تعني الصحة ضد المرض والمعافاة م األسقام والعلل والباليار. 32 الغبطة :تعني حس الحال والنعمة والسرور.3327

JENKINS, M.: «Muslim: An Early Fatimid Ceramist», the Metropolitan Museum of Art Bulletin 26, Nº. 9,
1968, fig. 12, doi: 10.2307/3258401.
28
JENKINS, M.: «Early Medieval Islamic Pottery: The Eleventh Century Reconsidered», Muqarnas 9, 1992,
29

انظر للم يد :اب منظور لسا العرب مادة ربرك جد.395 10.

31

انظر للم يد :اب منظور لسا العرب مادة ربقي جد.79 14.

33

انظر للم يد :اب منظور لسا العرب مادة رربط جد.358 7.

30

انظر للم يد :اب منظور لسا العرب مادة رنعم جد.579 12.

32

انظر للم يد :اب منظور لسا العرب مادة رعفا جد.72 15.
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عب ددا ار دعائي ددة متنوع ددة ومش ددابهة بش ددكل أو ب ددآخر علد د أمثل ددة أخ ددر

المعدنية م صناعة مصر في العصر الفاطمي فنجد عل دلو م البرون
11م محفوظ بمجموعة كير عبا ار
يوجددد أعل د البددد
والكاملة والسالمة

34

دعائية نصها بركة لصاحب

مد القدرني ر5 -4هدد-10 /

مكررة مدرتي

ش دريط كتددابي يتضددم عبددا ار دعائيددة نصددها

علد جدانبي البدد

في العصر الفاطمي بوج عام.

فدي مصدر فدي العصدر الفداطمي ومد ذلدك:

إبريددى مد النحددام األحمددر م د القدرني ر5 -4هدد11 -10 /م محفددوظ بمتحد
علي عبارة دعائية نصها "بركة لصاحب ".35

وقد انتشر العبدا ار الدعائيدة المتنوعدة بالبركدة والنعمدة والبقدا
تح

المعدنيدة

العبددا ار الدعائيددة عل د الدددلو رموضددوع الد ارسددة رقددم ر 15308إل د حددد كبيددر م د

العبا ار الدعائية المنفذة عل أنواع أخر م أش،ال المعداد
حيث نفذ

كمدا

اااز والساااعادة والعافياااة والكراماااة والنعماااة

رلوحدة  19وهدذا يشدير إلد تندوع واضد فدي العبدا ار الدعائيدة علد الدد

كم دا تشددابه

مد د ال ددد

الف د اإلسالم د بالقاه درة

والعافيدة وال،بطدة وريرهدا علد

معدنية متنوعة م العصر الفداطمي ولد تكدو هنداك مبال،دة إذا قيدل أ العبدا ار الدعائيدة المتنوعدة

-وعل د وج د الخصددو

الدددعا بالبركددة والنعمددة -كان د

العصددر ونج ددد علد د تمث ددال عق دداب مد د البروند د

الفنددو التطبيقيددة اإلسددالمية فددي ذلددك

م د سددما

ذي ال خددار المحف ددورة مد د ص ددناعة مص ددر ف ددي العص ددر
بي د ا بإيطاليددا عبددارة بركاااة كاملاااة ونعماااة

الفدداطمي يددرج نسددبت إل د القددر ر6ه دد12 /م ومحفددوظ بمتح د

شاملة" وعبارة غبطة كاملة وسالمة دائمة و افية كاملة وسعادة وغبطة لصاحب .36
ويالحظ في هذ الكتابا

المنفذة عل الد

المعدنيدة رموضدوع الد ارسدة وجدود كتابدا

مد حيددث مضددمو اللفددظ أو أخطددا فددي الكتابددة ووجددود كتابددا
متناسددقة بددأ

ريددر مقددرو ة

35

رقم السجل  24انظر:

الواحدد بدال داع كمدا هدو الحدال

العربيدة علد النقدود والتحد

رسالة ماجستير كلية اآلثار -جامعة القاهرة 2005م  187لوحة .103
36

أم دام كلمددة ريددر

FEHÉRVÁRI, G.: Islamic Metalwork, 47, pl. 8b.

رقم السجل  24261البسطويسدي محمدد السديد "الكتابدا
انظر :حس

فأحيانددا نجددد الصددي،ة ريددر

تكددو جمددال مفيدددة وواضددحة فعل د سددبيل المثددال قددد يض د حددر عط د

مناسبة بعد مثل :لفدظ وشااملة وتكدرار لفدظ ألكثدر مد مدرة فدي الدن
34

37

ريدر دقيقدة

الفاطميدة فدي مصدر د ارسدة مقارندة"

كي محمد أطلدم الفندو ال خرفيدة والتصداوير اإلسدالمية بيدرو  :دار ال ارئدد العربدي رد . .شدكل 447

عدلي هنا محمد "التماثيل في الف ا سدالمي فدي الفتدرة مد صددر اإلسدالم حتد نهايدة القدر التاسد الهجدري الخدامم عشدر

الميالدي" رسالة ماجستير كلية اآلثار -جامعة القاهرة 2000م لوحة 102

YEOMANS, R.: the Art and Architecture of Islamic Cairo, 1st ed., Lebanon: Garnet Publishing Limited, 2006, 82.

 37الكتاب ددا ري ددر المق ددرو ة وتُع ددر أيض ددا باس ددم "ش ددب الكتاب ددا
اإلسددالمية التددي ترج د إل د كثيددر م د العصددور والبقدداع اإلسددالمية انظددر :ياسددي

الكوفي ددة" وه ددي ظ دداهرة ش دداع

ف ددي كثي ددر مد د نم دداذج الفن ددو

عبددد الناصددر الرم يددة الدينيددة فددي ال خرفددة

اإلسالمية ردراسة في "ميتافي يقا" الف اإلسالمي ط 1.القاهرة :مكتبة ه ار الشرى 2006م .245
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فددي لفددظ وشاااملة ولفددظ و افيااة فددي نصددو
و بال كلما

الدددلو رقددم ر 15308وأحيانددا يكتددب حددر العطد

كتابددا

بعد كما هو الحال عل الدلو رقدم ر 15309كمدا ندر حروفدا منسدقة فدي كلمدا
كما في الدلو رقم ر 15308وفي بعض األوقا

معن معرو

يكتب الكلمدة بأخطدا إمالئيدة مد وضدو

اللفددظ المقصددود وهددو لفددظ نعماااة عل د الدددلو رقددم ر 15294ونددر مددا يشددب ذلددك فددي كتابددا
البرون د
بلن ددد

م د صددناعة مصددر فددي العصددر الفدداطمي القددر ر5ه دد11 /م محفددوظ بمتح د

38

حي ددث يوج ددد شد دريط كت ددابي أعلد د الب ددد

الكتابا

تظه ددر ف ددي كتاباتد د بع ددض األخط ددا

دلددو م د

فيكتوريددا وألبددر

وع دددم تناس ددى ألف دداظ

وا كا يبدو أ المقصود بها عبا ار دعائية مثل :البركة الكاملة والنعماة الشااملة رلوحدة 20

وذلك يبي أ الظدواهر الكتابيدة المثمثلدة فدي وجدود كتابدا
بها أخطا

أو كتابا

رير مقرو ة كان

العصر الفاطمي كما كاند

العصر فنجد ذلك في كتابا
الفد اإلسددالمي بالقداهرة

39

المعدنية فدي مصدر فدي

هدذ الظدواهر مد األمدور الموجدودة علد العديدد مد التحد
طبى م الخ

طبددى مد الخد

الف اإلسالمي بالقاهرة.40

عل د وج د التخصددي

التطبيقيدة فدي نفدم

ذي البريى المعدني م القر ر5هد11 /م محفوظ بمتح

أما ع تفسير هذ الظواهر فلعل ذلك يع
األحيددا النصددو

ريدر دقيقدة مد حيدث مضدمو اللفدظ أو كتابدا

موجودة ومنتشرة عل العديد م الد

وكددذلك فددي كتابدا

12 -11م محفوظ بمتح
الددد

لديم لهدا

ذي البريددى المعدددني مد القدرني ر6 -5هدد/

إل أ صناع هذ التح

التطبيقيدة بوجد عدام وهدذ

لددم تك د لددديهم الد اريددة الكافيددة بقواعددد الكتابددة وكددانوا يقلدددو فددي كثيددر م د

الكتابيددة المتنوعددة عل د منتجدداتهم وفقددا لددذلك القدددر م د المعرفددة وربمددا يؤي دد ذلددك تشدداب

العبار الدعائية بشكل كبيدر علد الددلو رموضدوع الد ارسدة رقدم ر 15308مد العبدا ار الدعائيدة
ا
بعض
علد د طب ددى مد د الخد د

بواش ددنط
الطبقا

41

ذي البري ددى المع دددني مد د العص ددر الف دداطمي محف ددوظ بمتحد د

وتج دددر اإلش ددارة إلد د أ ه ددذ المنتج ددا

م األرنيا

خطاط متمرم.42

38

رقم السجل  M.25-1923انظر:

40

رقم السجل  15963انظر :حس

41
42

التطبيقي ددة تع ددد مد د األند دواع الت ددي كاند د

وعامة الشعب وبالتالي تتفاو فيها درجدا

يقوم بأدا معظم مراحل إنتاجها م صناعتها إل

وذلك عل سبيل المثال

تقتنيه ددا جميد د

األدا والجدودة كمدا كدا صدان القطعدة

خرفتها إل تنفيذ كتاباتها وعادة لم يكد يخصد

لهدا

BLOOM, J.M.: Arts of the City Victorious, 98- 99, fig. 69.
YEOMANS, R.: the Art and Architecture of Islamic Cairo, 85.

39

أطلم الفنو ال خرفية شكل .65

الحصر انظر:

HILLENBRAND, R., Islamic Art and Architecture, London: Thames and Hudson, 1999, 81, fig. 41.

وذلك خالفا لما كا يحدث عل العمائر التي كدا يخصد

الدولددة وتدددو عليهددا النصددو

الكتابا

الفري ددر ج ددالير للفد د

العربية .139

لكتابتهدا خطداط

سديما وأنهدا كاند

تنفدذ للحكدام وكبدار رجدال

التذكاريددة التددي تعتبددر م د وسددائل اإلعددالم الهامددة للدولددة والمرئيددة لكافددة النددام انظددر :داود
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رموض ددوع

 .4الزخاااارف :مد د حي ددث التص ددميم ال خرف ددي الع ددام فق ددد اختلد د

ه ددذا التص ددميم ف ددي بع ددض ال ددد

الد ارس ددة عد د ال ددبعض اآلخ ددر ويمكد د إدراج ه ددذ التص ددميما

ال خرفي ددة ض ددم تص ددميمي رئيس ددي

يمكد د

توضيحهما كما يلي:
.1.4التصمي األول :يتمي بالبساطة ويشتمل عل شريط خرفي واحد موجود في أعل البدد
نقددو

النقددو

كتابيددة و خددار هندسددية بسدديطة م د خلددو بدداقي البددد م د ال خددار
الكتابيددة و خددار نباتيددة محددورة فددي ج د ئي متقددابلي

م د البددد

وخلو القاعددة مد الدداخل والخدارج والبدد مد الدداخل مد ال خدار

ر 15308رلوحا

باسددتثنا وجددود عبددارتي م د

و خددار هندسددية بددأعل الحافددة

وقدد وجدد هدذا التصدميم علد الددلو رقدم

 8 -1أشكال  4أ ب  9 5أ ب .

 .2.4التصامي الثااني :يتميد بالتعقيدد والتنددوع ويشدتمل علد
النقددو

يشدتمل علد

خدار تندتظم فددي أشدرطة وقدد تنوعد

مدا بددي

أحدهما سفلي يشتمل علد

خدار

الكتابيددة وال خددار النباتيددة أو الهندسددية وهددذا قددد وجددد عل د الدددلوي اآلخددري

 15309حيث اشتمل التصميم ال خرفي فيهما عل شريطي رئيسي
نباتيددة و خددر علددوي يشددتمل عل د نقددو

رقمددي ر15294

كتابيددة م د خلددو البددد م د الددداخل م د ال خددار
رلوحا

القاعدة م الداخل والخارج م ال خار

وكددذلك خلددو

 18 -9أشكال . 10 8 -6

ويالحددظ أ التصددميم ال خرفددي فددي الدددلوي رقمددي ر 15309 15294أكثددر تطددو ار ع د التصددميم

ال خرفي في الدلو رقم ر 15308ويشير ذلك إل أ هذي الدلوي أحدث عهدا م الدلو رقم ر. 15308
وقددد تنوعد

التصددميما

ال خرفيددة علد د

اشتمل التصميم ال خرفي لدلو م البرون
شريطي

خرفيي

وجود نقشي كتابيي

التصددميم ال خرفددي لددلو مد البروند
شدريطي

م القرني ر5 -4هد11 -10 /م محفوظ بمجموعة كير عل

أحدهما سفلي يشتمل عل
في ج ئي متقابلي

أحدددهما سددفلي يشددتمل علد

خار نباتية واآلخر علدوي يشدتمل علد نقدو

م الج الخالي م ال خار

أوسط يشتمل عل
43
44
45

م البد

مد القددر ر5هدد11 /م محفددوظ بمتحد

43

فيكتوريددا وألبددر بلنددد
كتابيددة

44

علد

رلوحددة

م د الق درني ر5 -4ه دد11 -10 /م محفددوظ بمتح د

بالدددنمارك علد ثالثددة أشددرطة وهددي :شدريط سددفلي يشددتمل علد نقددو
خار نباتية ثم شريط علدوي يشدتمل علد نقدو

رقم السجل  24انظر:

كتابيدة مد

رلوحة  19واشتمل

خددار هندسددية واآلخددر علددوي يشدتمل علد نقددو

 20واشددتمل التصددميم ال خرفددي ل ددلو م د البرون د
ديفيددد بكوبنهدداج

أخددر

مد صددناعة مصددر فددي العصددر الفدداطمي فقددد

كتابيدة

45

كتابيددة ثددم شدريط

رلوحدة  21ويالحدظ ممدا

FEHÉRVÁRI, G.: Islamic Metalwork, 47, pl. 8b.

رقم السجل  M.25-1923انظر:

BLOOM, J.M.: Arts of the City Victorious, 98- 99, fig. 69.

رقم السجل  87/2003انظر:

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/tulunids-and-fatimids/art/87-2003 (Accessed
October 17, 2020).
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ذكر مد تنوع وث ار التصميما
ال خرفية عل الد

الثالثة رموضوع الدراسة وكذلك تنوع وث ار التصميما

ال خرفية للد

الفاطمية بوج عام.
المعدنيددة رموضددوع الد ارسددة فدديمك تناولهددا بالشددر

أمددا م د حيددث العناصددر ال خرفيددة عل د الددد

والتحليل كما يلي:

الزخارف النباتية :وتمثل

ال خار النباتية فيما يلي:

 الزخااارف النباتيااة المورقااة المحااورة (أرابيسااك) :وقددد وجدددالموجددود أعل د البددد

ال خرفة في سام ار

الفاطمي

46

الشددمعدانا

هددذ ال خرفددة فددي جد ئي

أسددفل الشدريط الكتددابي

عل د الدددلو رقددم ر 15308رلوحددة  4 3شددكل  9أ ب وقددد وجددد هددذا النددوع م د

ومنها انتقل إل مصر في العصر الطولوني وواصل طريق نحو التطور في العصدر

ويبدو أ تأثير ال خار المحدورة المورقدة قدد ظهدر فدي خدار التحد

المعدنيدة الطولونيدة مثدل:

وريرهددا ضددم التددأثي ار الفنيددة الوافدددة م د سددام ار

حيددث أ األسدداليب ال خرفيددة السددامرائية قددد

المعدنيددة التددي ترج د إل د مصددر فددي العصددر الفدداطمي و ين د

ب خددار نباتيددة حسددب األسدداليب ال خرفيددة

صب،

شت أنواع الفنو التطبيقية الطولونية ومنها :التح

السامرائية أو متطورة منها وم هذ التح  :شمعدانا

المعدنية الطولونيدة وقدد وصدلتنا بعدض التحد

محفوظا بمتحد

الفد اإلسدالمي بالقداهرة وتشدير

ال خددار النباتيددة فددي هددذي الشددمعداني إلد أ تددأثير طد ار سددام ار الثالددث قددد أدرك خددار التحد

الفاطميدة فدي مصددر

47

المعدنيددة

وتجددر اإلشدارة إلد أ ال خدار النباتيددة المورقدة المنفدذة علد الددلو رقددم ر15308

بطر سام ار الثالث وذلك يؤكد تأثر المعاد الطولونية
تبدو قريبة م األساليب ال خرفية الطولونية المتأثرة ا
باألسدداليب السددامرائية وانتقالهددا منهددا إل د المعدداد الفاطميددة ومنهددا هددذا الدددلو ويمك د أ نشدداهد الفددارى فددي

تطددور أسدداليب خددار سددام ار فددي العصددر الفدداطمي ع د نظائرهددا عل د الدددلو رقددم ر 15308م د خددالل
العديددد م د نمدداذج التح د

الدلو.48
46

ثم أخذ يثب

الخشددبية الفاطميددة التددي يبدددو أنهددا قددد صددنع

فددي فت د ار تاليددة لفت درة صددناعة هددذا

أقدام في العصر األيوبي ووصدل إلد قمدة نضدوج فدي العصدر المملدوكي انظدر :حسد

اإلسالم ط 1.القاهرة :مكتبة النهضة المصرية 1948م  250ياسي

عبد الناصر الفندو ال خرفيدة اإلسدالمية بمصدر فدي

العصر األيوبي اإلسكندرية :دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر 2002م .376-375
47

رقما سجل  11695 8483أولهما ظهر عل عمدود خدار نباتيدة متنوعدة قوامهدا أوراى نباتيدة ذا

وأوراى نباتية أخر محورة كما يوجد عل قاعدت خار نباتية منهدا :خرفدة التوريدى والثداني اتخدذ
انتقالية بي الفروع الملتفة وال خرفة الهندسدية التدي تتدأل

مد خطدوط قائمدة تمتد ج فيهدا المنحنيدا

في هذا الشمعدا متطور ع األساليب ال خرفية في سام ار
.558 -557
انظر :حس

خمسدة فصدو

خارفد النباتيدة مرحلدة

ويظهدر أ أسدلوب ال خرفدة

انظر للم يد :العمري مال أحمد "الشماعد المصرية في العصر

العربددي" رسددالة ماجسددتير كليددة اآلثددار -جامعددة القدداهرة 1965م  56 44ياسددي
48

كدي محمدد فندو

الفنددو ال خرفيددة اإلسددالمية فددي مصددر

أطلم الفنو ال خرفية أشكال .369 368 353 345
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 الفر النباتي ،الذي يمتد متماوجاا ،وتخارم منا سايقان نباتياة صاغيرة ،تنتصاي برنصااف ماراو نخيلياة :وقدد وجددذلددك عل د الدددلوي رموضددوع الد ارسددة رقمددي ر 15309 15294رلوحددا

شددكل  10وتوجددد مثددل هددذ العناصددر عل د نمدداذج أخددر
العصدر الفداطمي ومد ذلدك :دلدو مد البروند
حيدث يوجدد أعلد منتصد

البدد

سيقا ص،يرة تنتهي بأنصا

م التح

التطبيقية األخر

م د الددد

 11 -9رلوحددا

16 -14

المعدنيددة م د صددناعة مصددر فددي

مد القدرني ر5 -4هدد11 -10 /م محفدوظ بمجموعدة كيدر

شدريط خرفدي يشددتمل علد فدرع نبداتي يسددير بشدكل متمداوج ويخدرج مند

مراو نخيلية

49

رلوحة  19كمدا انتشدر هدذ العناصدر النباتيدة علد نمداذج

م العصر الفاطمي فنجد فرعدا نباتيدا يمتدد بشدكل متمداوج وتخدرج مند سديقا
مراو نخيلية عل الجد الدداخلي مد طبدى مد الخد

نباتية ص،يرة تنتهي بأنصا

مد د الق ددر ر5هد دد11 /م محف ددوظ بمتحد د

الفد د اإلس ددالمي بالق دداهرة

ذي البري ددى

وعلد د ق دددر مد د الخد د

الف اإلسالمي بالقاهرة.51

المعدني م القرني ر6 -5هد12 -11 /م محفوظ بمتح
 -الزخارف الصندسية :وتمثل

50

ذي البريدى المعددني

ال خار الهندسية فيما يلي:

 -1ناصاار هندسااية ،تلتااف بشااكل دائااري ،أ لااى وأساافل األشاارطة الزخرفيااة :عبددارة عد أشددكال مقوسددة أو ريددر

منتظمة أو خطوط منفردة ملتفة بشكل دائري أو قد تحيط الخطوط باألشكال المقوسة ورير المنتظمدة مد
أعلد ومد أسددفل مكونددة أشددكال إطددا ار تلتد
بد أو قاعدة الدلو رلوحا

بشددكل دائددري أعلد وأسددفل األشددرطة ال خرفيددة الرئيسددة علد

 16 -14 12 -9 4 -1أشكال  8 6 5وتميل العناصر رير المنتظمة

إل البسداطة علد الددلو المعددني رموضدوع الد ارسدة رقدم ر 15308بينمدا تميدل إلد التعقيدد واإلتقدا

علد

الدددلوي رقمددي ر 15309 15294وقددد يشددير ذلددك إل د قدددم الدددلو األول ع د الدددلوي اآلخ دري  .وق دد كددا
استخدام العناصر الهندسية للفصل بي العناصر األخر

مددألو

علد التحد

قدددر م د الخ د

م أهم استخداما

التطبيقيددة فنجددد خطوطدا رفيعددة تلتد

ال خار الهندسية وهدو أمدر

بشددكل دائددري أعلد وأسددفل شدريط خرفددي علد

ذي البريددى المعدددني م د صددناعة مصددر فددي العصددر الفدداطمي الق درني ر6 -5ه دد-11 /

12م محفوظ بمتح

فيكتوريا وألبر بلند .52

 -2خطااوط متكساارة :وقددد جددد

عل د الج د األفقددي م د حافددة الدددلو رقددم ر 15308رلوحددا

خطوطا متكسرة متشابهة م نظيرتها عل الدلو المذكور وذلدك علد دلدو مد البروند

49

رقم السجل  24انظر:

51

رقم السجل  15712انظر :حس

 8 -6ونجددد

مد صدناعة مصدر

FEHÉRVÁRI, G.: Islamic Metalwork, 47, pl. 8b.
YEOMANS, R.: the Art and Architecture of Islamic Cairo, 85.

أطلم الفنو ال خرفية شكل .40

;LANE,A., early Islamic pottery Mesopotamia, Egypt and Persia, London: Faber and Faber, 1947, 21-22, pl. 24

حس
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أطلم الفنو ال خرفية شكل  39نفم المؤل

كنو الفاطميي

52

القاهرة :دار اآلثار العربية 1937م .164 -163
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في العصدر الفداطمي القدر ر5هدد11 /م محفدوظ بمتحد
الحافة م الخارج رلوحة  20ووجد

بعددض العقددود بجددام أحمددد بد طولددو

الخطوط المتكسرة ضم ال خار الموجودة أعل الدعاما

54

المعدني رقم ر 15308وذلك عل تح
م د د الخ د د

بالقاهرة.55

فيكتوريدا وألبدر بلندد

53

مد فدارى وجودهدا علد
وبواط

كمددا نجددد خطددوط متكسدرة متشددابهة مد تلددك الموجددودة علد الدددلو

تطبيقية م صناعة مصر في العصر الفاطمي وم ذلك :طبى

ذي البريد ددى المعد دددني م د د الق د درني ر6 -5ه د دد12 -11 /م محفد ددوظ بمتح د د

الف د د اإلسد ددالمي

 .5مناقشااة وظيفااة هااذه الاادالء :مد المعلددوم أ كددل أداة أو نيددة تصددن مد أجددل رددرض معددي

أو أكثددر

ويعلم ال،رض م صناعتها بشكل
وهناك الكثير م األدوا واألواني التي وصلتنا م العصور اإلسالمية ُ
حيدث تدم التعدار علد اسدتخدامها فدي رفد المدا أو نقلد مد
لَبم في وم هذ األواني :الدد
واض

مكددا آلخددر ويشددمل ذلددك رفد المددا
بشددكل صددحي

المتمثل في البد

وسددهل مواصددفا

مد اآلبددار أو نقلد مد مكددا إلد

خددر .ويتطلددب أدا هددذ الوظددائ

معينددة فددي تصددميم الدددلو المسددتخدم منهددا :أي يكددو مكددا احت دوا المددا

ذا حجم مناسب حتد يمكد نقدل كميدة معيندة ومناسدبة مد المدا

البد كبيد ار جددا بمدا يمند إمكانيدة حملد أو نقلد

أو رفعد

الحبل المستخدم في رف الددلو أو اإلضدرار بالددلو ذاتد

ومنهدا أيضدا :أ يكدو

أو يسدبب مشدقة علد مد يقدوم بدذلك أو انقطداع

كمدا يجدب أ يكدو حجدم البدد صد،ي ار جددا بشدكل

ملحوظ أل ذلدك يجعدل كميدة المدا الدذي يدتم احتواؤهدا ونقلهدا أو رفعهدا بد قليلدة جددا ممدا يجعدل اسدتخدام

رير ذي جدو

سيما إذا تم استخدام لنقل المياة م مكا بعيد إل

وعنددما يكددو حجددم الددلو صدد،ي ار بشددكل واضد
أصد،ر قلديال بمدا يعندي صدد،ر سدعت

خر.

بحيدث يكددو حجمد مشدابها لحجددم كددوب أو أكبددر أو

وهدو مدا تحقددى فعليدا فدي الدد

رموضددوع الد ارسدة حيدث تتسدم بصدد،ر

الحجم رجدول  1فدإ ذلدك يددعو لمناقشدة واعدادة النظدر فدي ماهيدة وظيفتهدا ألند فدي هدذ الحالدة لد يكدو
م المسلَم ب أ هذ الد
بعبارة أخر

تستخدم أو تستخدم فقط فدي رفد أو نقدل الميدا

ل تكو وظائفها هي نفم وظائ

53

رقم السجل  M.25-1923انظر:

55

رقم السجل  15951انظر :حس

الد

سديما بدي األمداك البعيددة أو

الكبيرة المألوفة في حجمها بشكل تام.

BLOOM, J.M.: Arts of the City Victorious, 98- 99, fig. 69.
YEOMANS, R.: the Art and Architecture of Islamic Cairo, 36, 38.

أطلم الفنو ال خرفية شكل .53
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الدلو
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األبعااااااااااااااد

رق
السجل

قطر البدن

قطر

الفوهة

حتى الفوهة

األول

15308

 12سم

 13سم

 10سم

 2 25سم

الثاني

15294

 6سم

 7سم

 6سم

 2سم

 5سم

الثالث

15309

 9سم

 11 5سم

 9سم

 2سم

مفقود

رجدول  1أبعاد الد

من أسفل

الثالثة بمتح

االرتفا

ارتفا حلقة

ارتفا

االرتفا

 8سم

 18سم
 11سم
رير مكتمل

المقب

الكلي

المقب

الف اإلسالمي بالقاهرة أرقام سجل ر15309 15294 15308

رتم قيام هذ األبعاد بمشاركة الباحث .

وهن دداك مجموع ددة مد د ا حتم ددا

ال ددد

الت ددي يمكد د ترجيحه ددا ومناقش ددتها ف ددي وظ ددائ

رموض ددوع

الدراسة ومنها:
 .1.5اسااتخدا هااذه الاادالء فااي رفااع الماااء :م د وظددائ

الدددلو األساسددية رف د المددا

ويتطلب ذلك حجما مناسبا للدلو يسم ل باحتوا ورف كمية مناسبة م الما

يمكد د اس ددتخدام ال ددد

ص دد،يرة بش ددكل ملفد د

م د اآلبددار أو مددا شدداب
في وق

مناسب .ولكد هدل

الثالث ددة رموض ددوع الد ارس ددة ف ددي ه ددذا ال ،ددرض مد د األخ ددذ ف ددي ا عتب ددار أ أحجامه ددا

للنظ ددرب ويمكد د اإلجاب ددة علد د ذل ددك ب ددنعم ولع ددل مم ددا يؤي ددد ذل ددك :ه ددو أح ددد المكون ددا

التصددميمة فيه ددا وهددو وج ددود مكددا حلق ددة معدني ددة ي دربط منه ددا حبددل التعلي ددى كم ددا هددو الح ددال فددي ال دددلو رق ددم

ر 15308أو وجدود جد بدار

يسدتخدم فددي تثبيد

حبدل التعليدى فدي الدددلو رقدم ر 15294وهدو مدا يددرج

م تشداب التصدميم بشدكل كبيدر أند كدا موجدودا أيضدا فدي الددلو اآلخدر رقدم ر 15309وبندا علد ذلدك
فإن يمك تأييد استخدام هذ الدد

فدي رفد المدا

بمدا يتناسدب مد حجمهدا مثدل :اسدتخدامها فدي رفد المدا

م إنا كبير أو عميى مثل :أواني التخ ي العميقة مثال ويساعد الحبل المربوط ب الدلو علد ذلدك .كمدا
يمك القدول بإمكانيدة اسدتخدام هدذ الدد

السددفر فقددد يسددتخدمها أحددد األشددخا

فدي رفد المدا مد اآلبدار أيضدا فدي حدا

معيندة مثدل :حدا

فددي رف د المددا م د البئددر للشددرب أو الت د ود بالمددا

حيددث أ حجددم

الدلو وبالتالي الكمية التي يحتويها م الما تعتبر مناسبة للكمية التي يحتاجها هذا المسافر وقد يساعد هذا

اإلنا في إمكانية عدم الترجل م عل الدابة في حالة عدم الرربة في ذلك حيث أ وجود حبل مربوط في

هدذا الدددلو يسدداعد علد تحقددى هددذا األمددر .وقددد يدددخل ضدم هددذا األمددر إمكانيددة اسددتخدام هددذ الددد
أن دواع أخددر م د الم دواد ال،ذائيددة مثددل :ال يددو

والخددل م د األوانددي كبي درة الحجددم أو شددديدة العمددى أو رف د

المواد شديدة الخطورة مثل :المواد الكاوية في المصان
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فددي رفد

والور

وما إل ذلك.
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 .2.5استخدا هذه الدالء في نقل المااء :مد الصدعب بحدال مد األحدوال تجاهدل الوظيفدة األساسدية للدد
وهي نقل الما م مكا إل

الما

خر حت وا ص،ر حجمها بشدكل ملحدوظ لكد مدا سديت،ير حتمدا هدو كميدة

التدي يمكد نقلهدا فدي هدذ الدد

والتدي سدتكو فدي ضدو أبعداد هدذ الدد

بالمعيار الحديث .وهذا يدل عل إمكانية استخدام هذ الد
يتحقى في المسافا

تعدادل تقريبدا نصد

لتدر

لتدر مد المدا

بدي

فدي هدذ الوظيفدة فدي حددود هدذ الكميدة وهدذا

البعيدة حيث أن م رير المجدي عدادة :نقدل مدا يعدادل نصد

مكاني بعيدي ع بعضهما إ للضرورة وفي أوقا
نفم المنشأة مثل :نقل الما

قليلة ولك يمك ذلك فدي نطداى مكدا واحدد أو فدي

م أحد أج ا المن ل إلد جد

خدر فدي نفدم المكدا

خدر أو مد إندا إلد

مثددل :نقددل المددا فددي المطددبخ م د إنددا تخ د ي إل د إنددا طهددي ومددا إلد ذلددك ويدددخل فددي ذلددك أيضددا الم دواد

األخر

رير الما .

 .3.5استخدا هذه الدالء في وظائف أخرى :ويمك ترجي بعض ا ستخداما

الد ارسددة ومنهددا :إمكانيددة اسددتخدامها كمبدداخر أو للتدفئددة أو كفواحددا
بعض المكونا

مصنوعة م معد البرون

هددذ الددد

تشددتمل عل د

المقبض وهو ما يبي إمكانيدة

خددر فهندداك احتمددال بإمكانيدة اسددتخدامها فددي وضد

الجم ددر مد د أج ددل ح ددرى البخ ددور رمبد داخر أو التدفئ ددة أو كفواح ددا

لتعطي ددر المك ددا

وهو ما يؤيد هذا الرأير. 56

.6التاارريخ وتحديااد مكااان الصاانا ة :م د خددالل مددا تددم استع ارض د
الددد

فلمددا كان د

التصميمية تتمثل في وجود حلقة أو ج بار في منتص

تعليقهدا أو اإلمسدداك بهددا ورفعهدا ونقلهددا مد مكددا إلد

رير األصلية للد

رموضوع

كم ددا أ ه ددذ ال ددد

فددي الد ارسددة التحليليددة يمك د إرجدداع هددذ

المعدنيددة بوجد عددام إلد العصددر الفدداطمي فددي مصددر مد اخدتال

فتدرة صددناعة بعددض منهمددا ع د

البعض اآلخر حيث يمك إرجاع الدلو رقم ر 15308إل القرني ر5 -4هد11 -10 /م وارجاع الدلوي

رقم ددي ر 15309 15294إلد د القد درني ر6 -5هددد12 -11 /م ويمكد د تفس ددير ذل ددك ب ددبعض األدل ددة مد د
مقارنتها ببعضها البعض وذلك كما يلي:

 -يتشاب الدلو رقم ر 15308م حيث التصدميم مد العديدد مد الدد

المعدنيدة الفاطميدة التدي تعدود إلد

القدرني ر5 -4ه د11 -10 /م كمددا أ الدددلوي رقمددي ر 15309 15294يتشددابها مد بعضددهما بشددكل
كبير م حيث التصميم مما يوحي ألول وهلة أ هذي الدلوي متقاربي م الناحية ال منية.
 -نفذ

كتابا

الد

الثالثة رموضوع الدراسة بالخط الكوفي المورى وتتمي كتابا

بالبساطة وعدم التعقيد ويظهر فيها التشاب والتقدارب ال مندي مد كتابدا

القرني ر5 -4هد11 -10 /م بينمدا تتميد كتابدا
وثر
وتعقيدا ا

56

وتتشاب بشدكل كبيدر مد الكتابدا

وقد يكو لهذ الد

استخداما

الدلو رقم ر15308

العصدر الفداطمي فدي مصدر فدي

الددلوي رقمدي ر 15309 15294بأنهدا أكثدر تطدو ار

فدي مصدر فدي القدرني ر6 -5هدد12 -11 /م وهدذا يبدي

أخر .
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أ فترة صناعة الدلو رقدم ر 15308أقددم منيدا مد فتدرة صدناعة الددلوي رقمدي ر 15309 15294كمدا
اشددتمل

الكتابددا

الكلمدا

الكوفيددة عل د ال ددلو رقددم ر 15309عل د تضددفير بسدديط فددي حددر م د حددرو

وهدذ السدمة المتمثلدة فدي بسداطة التضدفير كاند

مد سدما

الكتابدا

إحددد

فدي مصدر فدي أواخدر القددر

ر5هد11 /م وأوائل القر ر6هد12 /م .
الكتابدا

 -تشابه

علد الدد

أو في وجود كتابا

المعدنيدة الثالثدة رموضدوع الد ارسدة سدوا فدي مضدمو الكتابدا

ريدر دقيقدة مد حيدث مضدمو اللفدظ أو كتابدا
عل التح

م الكثير م نماذج الكتابا

المعدنية.

بهدا أخطدا

أو كتابدا

الدعائيدة

ريدر مقدرو ة

التطبيقية في مصر في العصر الفاطمي ومنها :بعدض الدد

 -بسداطة التصدميم ال خرفددي علد الددلو رقددم ر 15308والدذي يشد،ل جد بدأعل البدد فقددط مقارندة بنظيددر

عل الدلوي اآلخري

والذي يمأل رالبيدة البدد

الدلو األول منيا ع الدلوي اآلخري .

وبنا عل ذلك يمك إرجاع هذ الد

ويتميد بدالث ار ال خرفدي وتندوع ال خدار

مدا يشدير إلد قددم

الثالثة رموضوع الدراسة إلد صدناعة مصدر فدي العصدر

الفاطمي م تأريخ الدلو رقم ر 15308بالقرني ر5 -4هد11 -10 /م وتدأريخ الددلوي رقمدي ر15294
 15309بالقرني ر6 -5هدد12 -11 /م
الخاتمة والنتائج:
م خالل هذ الدراسة تم استنباط النتائج التالية:
 اشتملجد

وظائ
 -تبددي

الد

البرون ية رموضوع الدراسة عل قيم وظيفية في تصدميمها بوجد عدام وفدي تصدميم كدل

م د أج ائهددا رالقاعدددة والبددد
كل ج

م هذ األج ا

فددي ضددو مجموعددة الددد

والحافددة وحلقتددي المقددبض والمقددبض بوج د خددا

وبالتالي وظيفة الدلو عامة بشكل صحي .

رموضددوع الد ارسددة وجددود ط د ار ي أساسدديي

م د طددر تصددميم الددد

المعدنية فدي مصدر فدي العصدر الفداطمي ويتميد كدل طد ار منهمدا بمجموعدة مد الخصدائ
سيما البد

 -أثبت

النقددو

الدراسة في ضو الد

الكتابيددة عل د الددد

عل استحيا .

435

ومنطقة ا رتكا .

بمددا يضددم أدا

فدي مكوناتد

الثالثة رموضوع الد ارسدة شديوع اسدتخدام الخدط الكدوفي المدورى فدي تنفيدذ

المعدنيددة فددي مصددر فددي العصددر الفدداطمي واسددتخدام الخددط الكددوفي المضددفر
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 -بين

دراسة الكتابا
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م حيث المضمو

م ريرها م أنواع المضدامي األخدر

عل الد
علد الدد

متنوعة مثل :الدعا بالبركة والنعمة والبقا

 -بين

دراسة الكتابا

وكتابدا

بهددا أخطدا

الصان بهذ الكتابا
 -اشتمل

ال خار

واضحة.

الد

تمثل

عل الد

رموضوع الدراسة انتشار العبدا ار الدعائيدة أكثدر
المعدنيدة الفاطميدة واشدتمال هدذ العبدا ار علد أدعيدة

والعافية وال،بطة.

رموضوع الدراسة وجود كتابا

وكددذلك وجددود كتابدا

رير دقيقة مد حيدث مضدمو اللفدظ

ريددر مقددرو ة وهدذا يعددود فددي كثيدر مد األحيددا

وتقليد لها بشكل تام.

رموضوع الدراسة عل تصميمي

خرفيي رئيسي

يتضم كدل منهمدا أنواعدا مختلفدة مد

في ال خار النباتيدة والهندسدية والكتابيدة والتدي تناسدق

 -م خالل مناقشة استخداما

الد

مد بعضدها محققدة قيمدة جماليدة

رموضوع الد ارسدة فدي ضدو أحجامهدا التدي تتميد بالصد،ر الشدديد

اتض إمكانية استخدامها في العديد م األرراض مثدل :رفد

متقاربة أو في حا

إلد عدددم د اريددة

أو نقدل المدا

أو ريدر مد المدواد فدي أمداك

معينة مثدل السدفر أو اسدتخدامها فدي أردراض أخدر ريدر أر ارضدها األساسدية مثدل:

استخدامها في حرى البخور رمباخر أو التدفئة أو كفواحا .
 -بيند

الد ارسددة مددد ارتبدداط وتددأثر تصددميم اآلنيددة بوظيفتهددا بشددكل كبيددر وهددو مددا اتضد بجددال

أحجام هذ الد
 -رجح

فددي تددأثر

بوظائفها.

الدراسة م خالل المقارنة بالعديد م األدلة أ الد

البرون ية الثالثة رموضدوع الد ارسدة تعدود

إل صناعة مصر في العصر الفداطمي مد تدأريخ الددلو رقدم ر 15308بدالقرني ر5 -4هدد11 -10 /م

وتأريخ الدلوي رقمي ر 15309 15294بالقرني ر6 -5هد12 -11 /م .
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ثبت المصادر والمراجع

أوالً  :المراجع العربية:

يد علي ب إسماعيل
 -اب ِس َ

458هد المخص

 5أج ا

ط 1.بيرو  :دار إحيا التراث العربي 1996م.

- Ibn Sīdah, ʿAlī Bin ʼIsmāʻīl, Al-muḫaṣṣaṣ, 5 vols., 1st ed., Beirut: dār ʻiḥyāʻ al-turāṯ al-ʿarabī,
1996.

 -اب منظور محمد ب مكرم

711هد لسا العرب  15ج

ط 1.بيرو  :دار صادر رد. . .

- Ibn Manẓūr, Muḥammad Bin Mukarram, Lisān al-ʿarab, 15 vols., 1 ed., Beirut, dār ṣādir, (n.d.).
st

 البستاني بطرم قطر المحيط ج ا -البسطويسدي محمدد السديد "الكتابدا

بيرو

1869م.
- al-Bustāni, Buṭrus, Quṭr al-muḥīṭ, 2 vols, Beirut, 1869.

العربيدة علد النقدود والتحد

اآلثار -جامعة القاهرة 2005م.

الفاطميدة فدي مصدر د ارسدة مقارندة" رسدالة ماجسدتير كليدة

- AL-BASṬAWĪSI MUḤAMMAd, «Al-Kitābāt al-ʿarābīya ʿalā alnuqūd wa al-tuḥaf al-faṭimīya fī Miṣr
dirāsa muqārana», Master Thesis, Faculty of Archaeology- Cairo University,
2005.

 جمعددة إبدراهيم د ارسدة فددي تطددور الكتابددا الكوفيددة عل د األحجددار فددي مصددر فددي القددرو الخمسددة األولد للهجدرة مد د ارسددةمقارنة لهذ الكتابا

في بقاع أخر م العالم ا سالمي القاهرة :دار الفكر العربي 1969م.

- ĞUMʿA, IBRĀHIM, Dirāsa fi taṭawwur al-Kitābāt al-kūfīya ʿala al-aḥğar fī miṣr fī al-qurūn al-ḫamsa
al-ūla li-lhiğra maʿa dirāsa muqārana li-hāḏihi al-kitābāt fī biqāaʿ ʾuḫra min al-ʿālam
al-ʾislāmī, Cairo: dār al-fikr al-ʿarabī, 1969.

 -الحبشي حس ب صال

البرها في رريب القر

القاهرة :مكتبة وهبة للطباعة والنشر 1991م.

- AL-ḤABAŠĪ, ḤASAN BIN ṢĀLIḤ, Al-burhān fī ġharīb al-Qurān, Cairo: maktabat wahba lil-tibaʿa
wal-našr, 1991.

 -حس

كي محمد كنو الفاطميي

 -حس

كي محمد فنو اإلسالم ط 1.القاهرة :مكتبة النهضة المصرية 1948م.

القاهرة :دار اآلثار العربية 1937م.

- Ḥasan, Zakī, Kunūz al-Fāṭimiyin, Cairo: dār al-āṯār al-ʿarābīya, 1937.

 -حس

………………, Funūn al-ʾislām, 1st ed., Cairo: maktabat al-nahḍa al-miṣrīya, 1948.

كي محمد أطلم الفنو ال خرفية والتصاوير اإلسالمية بيرو  :دار الرائد العربي رد. . .

- ḤASAN ZAKĪ, Aṭlas al-funūn al-zuḫrufīya wal-taṣāwīr al-islāmīya, Beirut: dār al-raʾid al-ʿarabī,
(n.d.).

 داود مايسة محمود الكتابا العربيدة علد اآلثدار اإلسدالمية مد القدر األول للهجدرة حتد أواخدر القدر الثدان عشدر للهجدرةر12 - 7م ط 1.القاهرة :مكتبة النهضة المصرية 1991م.

- DĀWŪD, MAYSA MUḤAMMAD, Al-kitābāt al-ʿarābīya ʿala al-ʾaṯār al-islāmīya min al-qarn al-awwal
lil-hiğra hatta alqarn al-ṯānī ʿašar lil-hiğra (7-12 mīlādī), 1st ed., Cairo: maktabat alnahḍa al-miṣrīya, 1991.

 -رحمة أحمد محمد وسالم إقبال محمد "القيم الوظيفية والجمالية في تصميم المنتجا

الجلدية وأثرهدا علد سدلوك المسدتهلك

دراسة ميدانية عل األحذية المصنعة محليا" مجلة العلوم اإلنسانية جامعة السودا للعلوم والتكنولوجيا

مجد 18.ع2017 3.م.

- RAḤMA, AḤMAD MUḤAMMAD, &SĀLIM, IQBĀL MUḤAMMAD, «al-Qiyam al-waẓifīya waʾlğamālīya fī taṣmim al-muntağāt al-ğildīya wa-aṯaruha ʿala sulūk al-mustahlik
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dirāsa maydānīya ʿalā al-ʾaḥḏīya al-muṣanaʿa maḥalīyan», Journal of Human
Sciences, Sudan University of Science and Technology, vol. 18, No. 3, 2017.

 مرك د الكتدداب: القدداهرة1.المعدنيددة ط

رالتح د1.الفنددو اإلسددالمية فددي العصددر األيددوبي ج دد

 سددالم عبددد الع ي د صددال-

.م1999 للنشر

- SĀLIM, ʿABD AL-ʿAZĪZ ṢALĀḤ, Al-funūn al-ʾislāmīya fī Miṣr fī al-ʿaṣr al-Ayūbī, vol.1, (al-tuḥaf almaʿdanīya), 1st ed., Cairo: Markaz al-kitāb lil-našr, 1999.

 مركد التدراث: منشداوي ردانم جدابر كتدب الحواشدي وراجعهدا:جمد المدادة العلميدة
 مركد التدراث لخدمددة الكتداب والسددنة مكتبدة التدراث اإلسددالمي:القداهرة

األنبيدا

 الشدعراوي محمدد متدولي قصد-

 أجد ا5 لخدمدة الكتدداب والسدنة

.م1996
- AL-ŠAʾRĀWI, MUḤAMMAD MITWALLI, Qaṣaṣ al-anbiyāʾ, 5 vols., Cairo: Markaz al-turāṯ li-ḫidmat

al-kitāb wal-sunna, Maktabat al-turāṯ al-ʾIslāmī, 1996.

.م2009  دار الكتب العلمية: اآللة واألداة في التعبير القرني بيرو

 الشماع شذ معيو-

- AL-ŠAMMĀʿ, ŠAḎA MAʿYŪF, al-Ala waʾl-ʾadāh fī al-taʿbīr al-Qurʾānī, Beirut: Dār al-kutub alʿilmīya, 2009.

 الهيئددة العامددة لقصددور الثقافددة: القدداهرة159سلسددلة ذاك درة الكتابددة ر

تدداريخ المسدداجد األثريددة ج د ا

 عبددد الوهدداب حس د-

.م2014

- ʿAbd al-Wahhāb, Ḥasan, Tāriḫ al-masāğid al-aṯarīya, 2 vols., Cairo: al-Hayʾa al-ʿāmma li-quṣūr
ṯaqāfa, 2014.

 عدلي هنا محمد "التماثيل في الف ا سالمي في الفترة م صدر اإلسالم حت نهاية القر التاس الهجري الخامم عشدر.م2000  جامعة القاهرة-الميالدي" رسالة ماجستير كلية اآلثار

- ʿADLĪ, ḤANĀʾ MUḤAMMAD, «al-Tamāṯīl fī al-fan al-ʾislāmī fī al-fatra min ṣadr a al-ʾIslām ḥatta
nihāyat al-qarn al-tāsiʿ al-Hiğrī al-ḫāmis ʿašar al-Mīlādī», Master Thesis,
Faculty of Archaeology- Cairo University, 2000.

.م1970  مؤسسة األهرام: عليوة حسي عبد الرحيم "المعاد " القاهرة تاريخها فنونها ثارها القاهرة-

- ʿILĪWA, ḤUSĪN ʿABD AL-RAḤĪM, «Al-maʿādin», in: al-Qāhira tāriḫuha funūnuha āṯāruha, Cairo,
1970.

31 30.األثري ددة العربي ددة د ارس ددة فد د الش ددكل والمض ددمو " المجل ددة التاريخي ددة المصد درية مجد دد

 ……………… "الكتاب ددا-

.م1984 1983

- ……………….., "Al-Kitābāt al-ʾaṯarīya al-ʿarābīya dirāsa fī al-šakl wa-al-maḍmūn", al-mağalla
al-tārīḫīya al-miṣrīya 30&31, 1983&1984.

.م1993  دار الشروى:ا قتصادية في الحضارة ا سالمية القاهرة

 عمارة محمد قاموم المصطلحا-

- ʿIMĀRA, MUḤAMMAD, Qamus al-muṣṭalaḥāt al-ʾiqtiṣādīya fī al-ḥaḍāra al-ʾislāmīya, Cairo: Dār alšurūq, 1993.

.م1965  جامعة القاهرة- العمري مال أحمد "الشماعد المصرية في العصر العربي" رسالة ماجستير كلية اآلثار-

- AL-ʿIMARĪ, AMĀL AḤMAD, «al-šamāʿid al-miṣrīya fī al-ʿaṣr al-ʿarābī», Master Thesis, Faculty of
Archaeology- Cairo University, 1965.

 مكتبددة: القدداهرة1. كددي اسددكندر محمددد كريددا رندديم ط:ترجمددة

 لوكددام ألفريددد المدواد والصددناعا عنددد قدددما المصدريي.م1991 مدبولي

- LUKAS, ALFRID, Al-Mawād waʾl-ṣinaāt ʿind qudamāʾ al-miṣryīn, Cairo: Maktabat Madbūlī, 1991.

.م2004  مكتبة الشروى الدولية: القاهرة4.ة العربية المعجم الوسيط ط، مجم الل-

- MAĞMAʿ AL-LUĠA AL-ʿARĀBĪYA, Al-muʿğam al-wasīṭ, 4th ed., Cairo: maktabat al-šurūq al-dawlīya, 2004.
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-وأوان المطبخ المعدنية في العصر المملوكي درسة أثرية فنية" رسالة دكتو ار كليدة اآلثدار

 مصيلحي سعيد محمد "أدوا-

.م1983 جامعة القاهرة

- MIṢILḤĪ, SAʿĪD MUḤAMMAD, «Adawāt wa ʾawānī al-matbaḫ al-maʿdanīya fī al-ʿaṣr al-mamlūkī dirāsa
ʾaṯarīya fannīya», PhD Thesis, Faculty of Archaeology- Cairo University, 1983.

.م1994  مكتبة اب سينا:ال المعاد والصيارة القاهرة،ف أش

 المهدي عنايا-

- Al-Mahdi, ʿInayāt, Fann ašġāl al-maʿādin waʾl-ṣiyāġa, Cairo: Maktabat ibn Sīna, 1994.

.م1998  دار الكتاب العربي: دمشى1. ليديا البريدي ط: وارد راشيل األعمال المعدنية اإلسالمية ترجمة-

- WARD, RACHEL, al-Aʿmāl al-maʿdanīya al-ʾislāmīya, 1st ed., Damascus: Dār al-kitāb al-ʿarabī, 1998.

 دار الوفدا لددنيا الطباعدة والنشدر:عبد الناصر الفنو ال خرفيدة اإلسدالمية بمصدر فدي العصدر األيدوبي اإلسدكندرية

 ياسي-

.م2002

- YĀSĪN, ʿABD AL-NĀṢIR, Al-funūn al-zuḫrufīya al-islāmīya bimiṣr fī al-ʿaṣr al-Ayūbī, 1st ed., Alexandria: Dār
al-wafāʾ li-dunya al-ṭibāʿa waʾl-našr, 2002.

 ……………… الفنددو ال خرفيددة اإلسددالمية فددي مصددر منددذ الفددت اإلسددالمي حت د نهايددة العصددر الفدداطمي رد ارسددة ثاريددة.م2002  دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر: اإلسكندرية1.الفنية الوافدة ط

حضارية للتأثي ار

- …………………., al-Funūn al-zuḫrufīya al-ʾislāmīya fī Miṣr munḏu al-fatḥ al-islāmī ḥatta nihāyat al-ʿaṣr alfāṭimi (Dirāsa āṯārīya ḥaḍārīya liʾl-taʾṯīrāt al-fannīya al-wafida), 1st ed., Alexandria: Dār alwafāʾ li-dunia al-ṭibāʿa waʾl-našr, 2002.

 مكتبة هد ار: القاهرة1. الرم ية الدينية في ال خرفة اإلسالمية ردراسة في "ميتافي يقا" الف اإلسالمي ط...................م2006 الشرى

- ………………, al-Ramzīya al-dīnīya fī al-zaḫrafa al-islāmīya (Dirāsa fi "mitafiziqa" al-fan), 1st ed., Cairo:
Maktabat zahrāʾ al-šarq, 2006.

: المراجع األجنبية:ًثانيا

- BLOOM, J.M.: Arts of the City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid North Africa and Egypt,
London and New Haven: Yale University Press, 2007.
- BURCKHARDT, T.: Art of Islam Language and Meaning Commemorative Edition, Bloomington, Indiana: World
Wisdom, 2009.
-DAVIS, J.R.: Copper and Copper Alloys, ASM Specialty Handbook, USA: AMS international, 2001.
- FEHÉRVÁRI, G.: Islamic Metalwork of the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection, 1st ed., London:
Faber and Faber Limited, 1976.
- GROHMANN, A.: «The Origin and Early Development of Floriated Kūfic», Ars Orientalis 2, 1957.
- HILLENBRAND, R., Islamic Art and Architecture, London: Thames and Hudson, 1999.
- JENKINS, M.: «Muslim: An Early Fatimid Ceramist», the Metropolitan Museum of Art Bulletin 26, Nº. 9,
1968. doi: 10.2307/3258401.
- JENKINS, M.: «Early Medieval Islamic Pottery: The Eleventh Century Reconsidered», Muqarnas 9, 1992.
doi: 10.2307/1523135.
- LANE, A.: early Islamic pottery Mesopotamia, Egypt and Persia, London: Faber and Faber, 1947.
- YEOMANS, R., the Art and Architecture of Islamic Cairo, 1st ed., Lebanon: Garnet Publishing Limited, 2006.
- ZAHNER, L.W., Copper, Brass, and Bronze Surfaces: A Guide to Alloys, Finishes, Fabrication and Maintenance in
Architecture and Art, Hoboken & New Jersey: John Wiley & Sons, 2020.

: الشبكة الدولية للمعلومات:ثالثا

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/tulunids-and-fatimids/art/87-2003 (Accessed
October 17, 2020).
http://media.vam.ac.uk/collections/img/2006/AT/2006AT3744_2500.jpg (Accessed October 10, 2020).
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اللوحات واألشكال التوأيحية

رلوحة  1دلو م البرون

يرج نسبت إل صناعة مصر في العصر الفاطمي القرني ر5 -4هد-10 /

11م محفوظ بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة رقم السجل ر 15308ينشر ألول مرة
©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.

رلوحة  : 2منظر خر للدلو البرون ي رقم ر15308
بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.
 | DOI 10.21608/JGUAA.2021.50644.1140أيمن مصطفى إدريس

رشكل  : 1تصميم الدلو البرون ي رقم
ر 15308بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©م عمل الباحث.
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رلوحة  : 3بعض خار الدلو البرون ي رقم
الف اإلسالمي بالقاهرة

ر 15308بمتح

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.

رلوحة  5منظر لقاع البد
ر 15308بمتح

في الدلو البرون ي رقم

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.

رلوحة  7منظر خر م الدلو البرون ي رقم
ر 15308بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.
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رلوحة  : 4بعض خار الدلو البرون ي رقم
ر 15308بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.

رلوحة  6منظر علوي للدلو البرون ي رقم
ر 15308بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.

رلوحة  8منظر لمقبض الدلو البرون ي رقم
ر 15308بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.
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رلوحة  9دلو م البرون

يرج نسبت إل صناعة مصر في العصر الفاطمي القرني ر6 -5هد-11 /

12م محفوظ بمتح

[

الف اإلسالمي بالقاهرة رقم السجل ر 15294ينشر ألول مرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.

رلوحة  : 10منظر خر للدلو البرون ي رقم
ر 15294بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.
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رشكل  : 2تصميم الدلو البرون ي رقم
ر 15294بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©م عمل الباحث.
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رلوحة  11منظر خر للدلو البرون ي رقم ر 15294بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.

رلوحة  : 12منظر لقاعدة الدلو البرون ي رقم
ر 15294بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.
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رلوحة  : 13منظر علوي للدلو البرون ي رقم
ر 15294بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.
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مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

رلوحة  14دلو م البرون

املجلد  22العدد 2021( 2م)

يرج نسبت إل صناعة مصر في العصر الفاطمي القرني ر6 -5هد-11 /

12م محفوظ بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة رقم السجل ر 15309ينشر ألول مرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.

رلوحة  : 15منظر خر للدلو البرون ي رقم
ر 15309بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

رتصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م .
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رشكل  : 3تصميم البد والحافة في الدلو البرون ي
بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة رقم ر15309
رم عمل الباحث .

444

املجلد  22العدد 2021( 2م)

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

رلوحة  16منظر خر للدلو البرون ي رقم ر 15309بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.

رلوحة  : 17منظر لقاعدة الدلو البرون ي رقم
ر 15309بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.
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رلوحة  : 18منظر علوي للدلو البرون ي رقم
ر 15309بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة

©تصوير الباحث بتاريخ 2018 /8 /12م.
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مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

رأ
رشكل  4أ ب نقو

املجلد  22العدد 2021( 2م)

رب
كتابية عل الدلو البرون ي رقم ر 15308بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة ©م عمل الباحث.

رشكل  5نقو

كتابية عل الدلو البرون ي رقم ر 15308بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة ©م عمل الباحث.

رشكل  6نقو

كتابية عل الدلو البرون ي رقم ر 15294بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة ©م عمل الباحث.

رشكل  7نقو

كتابية عل الدلو البرون ي رقم ر 15309بمتح

الف اإلسالمي بالقاهرة ©م عمل الباحث.
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مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

رشكل  8نقو

املجلد  22العدد 2021( 2م)

كتابية عل الدلو البرون ي رقم ر 15309بمتح

رأ
رشكل  9أ ب خار نباتية عل الدلو البرون ي رقم ر 15308بمتح

رشكل  10خار نباتية عل الدلو البرون ي رقم ر 15309بمتح

447

الف اإلسالمي بالقاهرة ©م عمل الباحث.

رب
الف اإلسالمي بالقاهرة ©م عمل الباحث.

الف اإلسالمي بالقاهرة ©م عمل الباحث.
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املجلد  22العدد 2021( 2م)

مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

م صناعة مصر

رلوحة  19دلو م البرون

في العصر الفاطمي القرني ر5 -4هد-10 /
11م محفوظ بمجموعة كير رقم السجل ر24

ع  :وارد راشيل األعمال المعدنية اإلسالمية

ترجمة :ليديا البريدي ط 1.دمشى :دار الكتاب
العربي 1998م  72لوحة .48

رلوحة  21دلو م البرون

م صناعة

مصر في العصر الفاطمي القرني ر5 -4هد/
11 -10م محفوظ بمتح

بالدنمارك رقم السجل

ديفيد بكوبنهاج
ر87/2003

https://www.davidmus.dk/en/collections/isl
amic/dynasties/tulunids-andfatimids/art/87-2003 (Accessed October 17,
2020).
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رلوحة  20دلو م البرون

م صناعة مصر

في العصر الفاطمي القر ر5هد11 /م محفوظ
بمتح

فيكتوريا وألبر بلند

رقم السجل

M.25-

1923
http://media.vam.ac.uk/collections/img/2006/
AT/2006AT3744_2500.jpg (Accessed October
10, 2020).

رلوحددة  22دلددو م د البرون د

م د صددناعة مصددر

ف د ددي العص د ددر الف د دداطمي القد د درني ر5 -4هد د دد-10 /

11م محفوظ بمجموعة كير رقم السجل ر25

FEHÉRVÁRI, G.: Islamic Metalwork of the Eighth to
the Fifteenth Century in the Keir Collection, 1st ed.,
London: Faber and Faber Limited, 1976, pl. 8c.
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