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 1511أسلحة دفاعٌة معدنٌة تحمل اسم اإلمام دمحم بن سعود، وتارٌخ سنة 
 "محفوظة بمجموعة خاصة بمدٌنة الطائف" )نشر ودراسة(

 السالم صالح د/ٌاسر إسماعٌل عبد
 

1511

 (:4: 5( )أشكال5: 5)لوحاتالترس.  5
اسم التحفة:
مكان الحفظ:

1511

المادة:
 المماٌٌس: 

الكتابات:

                                                           
بكلٌة اآلثار جامعة الماهرة. أستاذ اآلثار اإلسالمٌة المساعد 
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 :دراسةوال الوصف 5. 5

                                                           

 

Grohman (A.), The origin and early development of floriated kufic, arsorientalis, vol.2, 

1957. 
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المنظر األول
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Rice, (D. S), Studies in Islamic Metal Work-ɪɪɪ, Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies, University of London, Vol. 15, No. 1, 1953, Cambridge University Press 

on behalf of School of Oriental and African Studies, p.232, pl.ɪv. 
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Pope,A.U., Asurvey of Persian art, (new.ed), London, New York, 1967, vol. хɪɪ, pl.210, 

211, 212; Grabar, O, an introduction to the art of  Sasanian silver, Michigan, 1967,pl.208b, 

217, 218, 131a-b. 

 
26. James, (W .A), Islamic metalwork, the NuhadEs- Said Collection Sotheby, London, 

1982, p.46. 
27.Richard etinghausen and olggrabar, the art and architecture of islam 650-1250, yale 

university press, pelican history of art, Hong Kong, 1994, pl.384, p.363. 

28. Rice, Studies in Islamic Metal Work-ɪɪɪ, p.232, pl.ɪɪɪ. 

29-Barbara Brend, Islamic art, British museum press, 1991, pl.60, p.93. 

Lane, A., Early Islamic pottery, Mesopotamia, Egypt and Persia, London, pl.78a. 
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39 Wilson, R.H. Pinder, Painting from the Muslim courts of india, an exhibition catalogue, 

British museum, London, 1976, pl.21,39, p.32, 46.  
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المنظر الثانً

Zeughaus

                                                           

45.Pope,A.U., Asurvey of Persian art,pl.1431d. 
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المنظر الثالث

                                                           
46.Wilkinson, ch., Nishapur, pottery of early Islamic pottery, the metropolitan museum of 

art, new York, pp.20-22, pl.62A. 
47.sheilaR.canby, Islamic art in detail, the british museum preess, 2005, p.89, 101-103. 

Migeonm G., Exposition des arts musulmans au muse des arts decorative, Katalog, paris, 

1903, pl.13. 
49 sheilaR.canby, Islamic art in detail,p.106 

James, (W .A), Islamic metalwork, the NuhadEs- SaidlCollection Sotheby, p.32-33. 
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المنظر الرابع

                                                           

 

57 Pope,A.U., Asurvey of Persian art, pl.1417-1418. 
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69.Pope,ArthurUpham, Asurvey of Persian art from prehistoric times to the present,  

London, New York, 1939, vol.VI, pl.329E, p.1070. 

Maryon, H., metal work and enameling, New York, 1971, pp.51-53 
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 :(50: 5( )أشكال55: 6)لوحاتالخوذة. 2
اسم التحفة:
مكان الحفظ:

1511التارٌخ:

المادة:
المماٌٌس:

الكتابات:

 الوصف والدراسة: 5. 2
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1511
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المنظر األول

المنظر الثانً

المنظر الثالث

المنظر الرابع
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pope (A.U), Asurvey of Persian art, pl.1415. 
79.Robinson, H.Russell., oriental armour, arms and armour series, Herbert jenkinc, London, 

1967, p.30.   
80.Gezafehèrvári, Islamic metalwork of the eighth to the fifteenth century in the Keir 

collection, faber and faber limited, London, 1976, pl.172, 175, p.58-60. 
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 :(55،52أشكال( )20: 56)لوحات والً ساعد. 3
اسم التحفة:
مكان الحفظ:

التارٌخ:
المادة:

المماٌٌس:

الكتابات: 
 

 الوصف والدراسة:  5. 3
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83.Pope, Asurvey of Persian art from, vol.VI, pl.810b, p.1410. 

 
86.Armour, survey of Persian art, vol.3, p.2563, vol.6, PL.1410-A  
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 (:53( )شكل25)لوحات أو الزردالدرع.4
اسم التحفة:
مكان الحفظ:

1511التارٌخ:

المادة:
المماٌٌس:
الكتابات: 

1511. 
 الوصف والدراسة: 5. 4

                                                           

 

88.Elwell, Sutton, Persian armour inscriptions Islamic arms and armour, London, scolar 

press, 1979, pl.13. 
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 موضوع الدراسة، ومدى نسبتها لإلمام دمحم بن سعود:  التحفمحاولة تأرٌخ . 5

1511

                                                           

Baer (e), metal work in medieval Islamic art, Albany state university press of new York, 

1983, p.3-4. 

/ 

/ 
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 الخاتمة والنتائج:. 6

1511

والمعربة واألجنبٌة:المراجع العربٌة .  7
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 المراجع العربٌة والمعربة: 5. 7
إبراهٌم جمعة،

أبو الحمد محمود فرغلً،

م(،5545هـ/540أبو منصور موهوب الجوالٌمً )ت

لاٌد، أبو أحمد بن علً أحالم
- /  - 

أحمد دمحم توفٌك الزٌات،

أدولف جروهمان،

آمال منصور محمود،

أولكر أرغٌن صوى،

أونصال ٌوجل،

إٌمان دمحم العابد ٌاسٌن،

بدائع الفن االسالمً فً متحف الهرمٌتاج باالتحاد السوفٌتى،

حسن الباشا،

حسن الباشا،

حسن الباشا،
حسن الباشا،
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حسٌن صالح العبٌدي،

حسٌن عبدالرحٌم علٌوه،

راشٌل وارد،
.

رحاب إبراهٌم أحمد الصعٌدي،

زكً دمحم حسن،

زكً دمحم حسن
 

سعاد ماهر دمحم،
. /سعودبنهذلول،

سمٌة حسن،

سومه عبدالمنعم إبراهٌم،

شاكر مصطفى،

شبل إبراهٌم عبٌد،

عبد الرحمن زكى،

عبدهللا إبراهٌم العمٌر،

عبدهللا إبراهٌم العمٌر،

.العثٌمٌن، الصالح عبدهللا

/ 
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 آلبسام، صالح عبدالرحمن هللا عبد
/ 

 /. خمٌس، بن دمحم هللا عبد

عبد الناصر دمحم حسن ٌاسٌن،

عبدالناصر دمحم حسن ٌاسٌن،

عبد الناصر دمحم حسن ٌاسٌن،

عبدالناصر دمحم حسن ٌاسٌن،

عثمان بن بشر،

عالء الدٌن بدوي محمود الخضري،

.

فهد الدامغ،

ماجدة علً الشٌخة،

دمحم بن سلٌمان الخضٌري،

دمحم عبدالعزٌز مرزوق،

محمود ابراهٌم حسٌن،
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محمود رمضان،

سات اإلسالمٌة،مركز الملن فٌصل للبحوث والدرا

م.س.دٌماند،
منى سٌد علً حسن،

 

نبٌل على ٌوسف،

.

نعمت إسماعٌل عالم،

ولٌام فٌسً،

ٌوسف ذنون،

 

 المراجع األجنبٌة: 2. 7
Baer, E., metal work in medieval Islamic art, Albany state university press 

of new York, 1983. 

Brend, B., Islamic art, British museum press, 1991. 
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Elwell, S., Persian armour inscriptions Islamic arms and armour, London, 

scolar press, 1979. 

Etinghausen, R. and Grabar, O., the art and architecture of islam 650-

1250, yale university press, pelican history of art, Hong Kong, 1994. 

Geza, F., Islamic metalwork of the eighth to the fifteenth century in the Keir 

collection, faber and faber limited, London, 1976. 

Grabar, O., an introduction to the art of  Sasanian silver, Michigan, 1967. 

Grohman, A., The origin and early development of floriated kufic, 

arsorientalis, vol.2, 1957. 

James, W .A., Islamic metalwork, the NuhadEs- Said Collection Sotheby, 

London, 1982. 

Lane, A., Early Islamic pottery, Mesopotamia, Egypt and Persia, London. 

Maryon, H., metal work and enameling, New York, 1971. 

Migeonm, G., Exposition des arts musulmans au muse des arts decorative, 

Katalog, paris, 1903. 

Pope, A. U.,Asurvey of Persian art from prehistoric times to the present,  

London, New York, 1939. 

Robinson, H.R., oriental armour, arms and armour series, Herbert jenkinc, 

London, 1967.   

Rice, D. S., Studies in Islamic Metal Work-ΙΙΙ, Bulletin of the School of 

Oriental and African Studies, University of London, Vol. 15, No. 1, 1953, 

Cambridge University Press on behalf of School of Oriental and African 

Studies. 

Sheila, R.C., Islamic art in detail, the british museum preess, 2005. 

Wilkinson, CH.,Nishapur, pottery of early Islamic pottery, the metropolitan 

museum of art, new York. 

Wilson, R.H., Painting from the Muslim courts of india, an exhibition 

catalogue, British museum, London, 1976. 
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تحمل اسم اإلمام دمحم بن سعود و تارٌخ  ضمن مجموعة من أدوات لتال  الفوالذ( ترسمن 5لوحة )

1511. 
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 للمسم األوسط لسطح الترس)من عمل الباحث(( تفرٌغ 5شكل)
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(تفصٌل للمنظر األول الذي ٌزٌن سطح الترس، والبحر الكتابً أسفله.2لوحة )

(تفرٌغ للمنظر األول الذي ٌزٌن سطح الترس، والبحر الكتابً أسفله.2شكل )
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فله.(تفصٌل للمنظر الثانً الذي ٌزٌن سطح الترس، والبحر الكتابً أس3لوحة )

(تفرٌغ للمنظر الثانً الذي ٌزٌن سطح الترس، والبحر الكتابً أسفله.3شكل )
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(تفصٌل للمنظر الثالث الذي ٌزٌن سطح الترس، والبحر الكتابً أسفله.4لوحة )

(تفرٌغ للمنظر الثالث الذي ٌزٌن سطح الترس، والبحر الكتابً أسفله.4شكل )
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الرابع الذي ٌزٌن سطح الترس، والبحر الكتابً أسفله.(تفصٌل للمنظر 5لوحة )



 (55مجلة االتحاد العام لآلثارٌٌن العرب ) 

035 
 

(منظر عام لخوذة تحمل اسم 6لوحة )

.1511االمام دمحم بن سعود وتارٌخ 

(تفرٌغ للخوذة التى تحمل اسم االمام دمحم 5شكل )

.1511بن سعود وتارٌخ 

(تفاصٌل ألحد المناظر التصوٌرٌة 7لوحة )
التى تزٌن بدن الخوذة. 

(تفاصٌل ألحد المناظر التصوٌرٌة التى 6لوحة )
تزٌن بدن الخوذة.
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(تفاصٌل لبداٌة ونهاٌة الشرٌط الكتابً الذي ٌحٌط بالحافة السفلٌة للخوذة.8لوحة )

(تفرٌغ لبداٌة ونهاٌة الشرٌط الكتابً الذي ٌحٌط بالحافة السفلٌة للخوذة.)عمل الباحث(7شكل )

البحور الكتابٌة التى تحٌط بالحافة السفلٌة للخوذة.(تفاصٌل ألحد 9لوحة )
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(تفاصٌل ألحد البحور الكتابٌة التى تحٌط بالحافة السفلٌة للخوذة.50لوحة )

(تفاصٌل ألحد البحور الكتابٌة التى تحٌط بالحافة السفلٌة للخوذة.55لوحة )
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(تفرٌغ للكتابة السابمة.8شكل )

ألحد البحور الكتابٌة التى تحٌط بالحافة السفلٌة للخوذة.(تفاصٌل 52لوحة )
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(تفاصٌل ألحد البحور الكتابٌة التى تحٌط بالحافة السفلٌة للخوذة.53لوحة )

(تفرٌغ للبحر الكتابً السابك.9شكل )

(تفاصٌل ألحد البحور الكتابٌة التى تحٌط بالحافة السفلٌة للخوذة.54لوحة )
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للبحر الكتابً السابك. (تفرٌغ50شكل )

1511(تفاصٌل للكتاٌة على المسم العلوي للخوذة وتضم اسم االمام دمحم بن سعود 55لوحة )
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(منظر عام لوالً ساعد ضمن 56لوحة )
(تفرٌغ لوالً الساعد. )عمل 55شكل )أدوات لتال منسوبة لإلمام دمحم بن سعود.

الباحث(.
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لممدمة الوالً وٌالحظ النمش ( تفاصٌل 57لوحة )
( تفاصٌل للمسم السفلً من 58لوحة )الذي ٌتضمن اسم االمام دمحم بن سعود.

الوالً

( الشرٌط الكتابً الذي ٌحٌط بممدمة إطار الوالً.59لوحة )
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( تفرٌغ للشرٌط الكتابً الذي ٌحٌط بممدمة إطار الوالً. )عمل الباحث(52شكل )

نموذج ألحد البحور الكتابٌة المكررة بحافة الوالً.( 20لوحة )
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( منظر عام للزرد أو الدرع 25لوحة )
المنسوب الى االمام دمحم بن سعود.

( تفرٌغ للزرد أو الدرع، وٌالحظ 53شكل)
المرص المنموش علٌه اسم االمام دمحم بن 

.1511سعود 

 


