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 األشمونين المتحفي بمخزن الكلجة من الرخام محفوظة ب

 (دراسة آثارية فنية مقارنة)

أيمن مصطفى إدريس محمد. د

  

 

 :ملخص

المتحف    مخزن الب   يهدف هذا البحث إلى دراسة كلجة من الرخام، محفوظة
ل م يس ب    ، وهذه الكلجة مصر -المنيامحافظة  -مركز ملوي -األشمونينقرية ب

ه ذه   وتتض من  .تنشر، وتدرس ف  هذا البحث ألول مرةسوف و من قبل،نشرها 
م ادة  م ن حي ث    :هذه الكلج ة ل وتحليال ألجزاء الكلجة، تفصيليا االدراسة وصف

مناقشة بعض اآلراء ستتم ، وطر  الصناعة والزخرفة، والتصميم الفن ، والصناعة
  ف   ض وء الكلج ة    ، وذل   للكلج ات  الت  تناولت بعض النواح  االستخدامية

كما المنفذة على هذه الكلجة،  تحليل العناصر الزخرفيةكذل  ، و(موضوع الدراسة)
 الدراس ة  م ن خ الل   ، وتحديد مكان صناعتهاتأريخ هذه الكلجةتتضمن الدراسة 

 .المقارنة

 :الكلمات المفتاحية

 .األشمونين -كتابات  -زخارف  - رخام - أزيار -كلجة 
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  :الدراسة الوصفية: أوال

  :البيانات األساسية -أ

  .(عدة زيرقا)كلجة : النوع  -

  .ألزيارحمل ا :االستخدام  -

( 1)ص الة رق م    بالتحديد ف و؛ بالمخزن المتحف  باألشمونين :مكاان وجودااا -
 -مل وي  مرك ز  -األش مونين قرية بالمخزن المتحف  ببالمخزن الصغير الملح  

 .مصر -محافظة المنيا

   .(1)أثرية مضبوطات: الحصول عليها كيفية -

  .الرخام :مادة الصناعة -

  .تلف ف  بعض األجزاءمع وجود  ،جيدة :القطعة حالة -

 ،س م 63: التجويفقطر فوهة ، سم11 :االرتفاع، سم95: الكل  الطول :األبعااد -
أبع اد   س م، 31 :تيناألم امي ارتفاع ال رجلين   سم،36 :ارتفاع الرجلين الخلفيتين

 .سم9,32× سم  63 :الحوض

 ،الب ارز الحفر  ت طريقو، للتشكيلالنحت طريقة  :ناعية والزخرفيةالصق الطر  -
  .للزخرفةوالغائر 

 .ألول مرة الكلجةهذه تنشر  :المراجع  -

 

 

 

 

 

 

                                                 
بندر ملوي، وقد حصلت على موافقة بدراستها ونشرها  3326ضبطية قضائية، بالقضية رقم  (1)

 . م3112/ 3/ 19بتاريخ  ،من اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية
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الج زء األول ه و    :رئيس ين  جزءينعبارة عن  هذه الكلجة تصميم :الوصف -ب
، وترتكز ه ذه الكلج ة   الحوضوالجزء الثان  هو ، (مكان ارتكاز الزير) التجويف

 :ويمكن وصف هذه األجزاء كما يل  ،(1 -1 لوحات أرقام) على أربع أرجل

يتكون التجويف من الخارج من أربعة أضالع، (: مكان ارتكاز الزيار)التجويف 
ويفصل بين كل ضلعين جزء عبارة عن دخلة غائرة على هيئة ربع دائرة، والضلع 

لبروز جزء يبدو أنه المجاور للحوض يشتمل من الخارج على بروز، ويجاور هذا ا
ولكنه مفقود اآلن، وأسفل هذين الجزءين يوجد شكل عقد ثالث     ،كان بارًزا أيًضا

يعلو الفتحة الت  تفصل بين التجويف والحوض، وف  ال ركنين األم اميين توج د    
شكلت كل منهما على شكل ربع دائرة، وأسفل كل منهم ا يوج د    ،دخلتان غائرتان

               رج ل ددمي ة   ش كل ج زء م ن أ   ّق ى من ه   تب جزء بارز يشتمل على نح ت 
 (.1 -1لوحات أرقام )

عل ى   -م ن أعل ى  -أما الضلعان الجانبيان من التجويف، فيشتمل كل منهما 
المقرنصات، يبلغ ( صفوف)بروز، ويوجد بأسفل هذا البروز مجموعة من حطات 

، أو المدبب ة  عددها ثالثة صفوف، والمقرنصات هنا من النوع ذي العقود المنكسرة
، والمنطقة أسفل المقرنصات خالية م ن الزخرف ة،   (المقرنص العرب  أو البلدي)

إطار محف ور   -وه  العليا والجانبيتين-ويحيط بهذه المقرنصات من ثالث جهات 
بجوار الجزء المشتمل على نحت متب ٍّ منه شكل جزء م ن  -ويوجد  حفًرا غائًرا،

شكل حنية نصف دائرية معق ودة   -من، واأليسراألي: أرجل ددمية ف  كال الجانبين
 .بعقد مدبب

بشكل كبير، ، ويالحظ أن الضلعين الجانبيين من التجويف من الخارج متماثالن
 (. 1شكل رقم )، (3، 1لوحات أرقام )وكأنهما متطابقان 

مع الض لعين الج انبيين،    -إلى حد ما-يتشابه  التجويفالضلع الخلف  من و
، ويحيط بالمقرنصات من الخارج خ ط  ات من المقرنصاتعلى ثالث حطويشتمل 
يأخذ شكل المحيط الخارج  للمقرنصات، وتصميم المقرنصات  ،غائًرا حفًرامحفور 

 حي ث م ن   :يم نظائرها ف  الضلعين الجانبينف  الضلع الخلف  يختلف عن تصم
ين وف  ال ركن ، والمنطقة أسفل المقرنصات خالية من الزخرفة. الحناياوعدد  ،شكل

كل منهما على ش كل رب ع دائ رة،     ،توجد دخلتان غائرتان من التجويف الخلفيين
الضلعين الجانبيين، ويبدو أن ه اتين ال دخلتين   وبين وتفصالن بين الضلع الخلف  
وال دخلتان  . ب ارزة  منحوتات بقاياحيث يظهر بهما  كانتا تشتمالن على زخارف؛

 ،(9 رق م  وحةل)لتين الغائرتين األماميتين دخمن ال ارتفاًعاالغائرتان الخلفيتان أكبر 
 (.6شكل رقم )
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ٍ  مانمسطح، الكلجة  تجويفمن ( األفقي)الجزء العلوي و لوحات ) الزخرفاة وخاا
  (.1 ،6أرقام 

اجازء مفواور بويبدأ من أعل ى  والتجويف من الداخل أسطوان  الشكل،   حوارا

ا فتح ة ت يدي م ن     ، وتوجدتقريًباوقاع التجويف من أسفل دائري الشكل  ،غااررا
التجويف إلى الحوض، والجزء أسفل هذه الفتحة يميل إلى أسفل كلما اتجهن ا إل ى   

أن قاع الحوض ف  مستوى منخفض  حيث ؛أي من التجويف إلى الحوض ؛الخارج
 (.1شكل رقم ) ،(1 -1 لوحات أرقام)عن قاع التجويف 

تختلف ان ف      الرجالن األماميتان: هذه الكلجة على أربع أرجل تقوم :األرجال
والرجالن األماميتان متش ابهتان م ع بعض هما     ،تصميمها عن الرجلين الخلفيتين

البعض، وتبدءان ف  االرتفاع من أسفل بشكل شبه مستقيم، ثم تنحنيان إلى الداخل، 
والرجالن الخلفيتان متشابهتان م ع   كهما من أعلى لتنتهيا بشكل مسلوب،ويقل سم

ا من أعلى، وتنتهيان مل أسطوان  حتى قرب نهايتهبعضهما، وتبدءان من أسفل بشك
ف     نظي ره  بشكل مسلوب، لكن الجزء المسلوب ف  هاتين الرجلين أصغر م ن 

وتش تمل األرج ل    ه أرجل الكلجة شكل أرجل السلحفاة،وتشب ،الرجلين األماميتين
مستطيلة تنته  من  عبارة عن أشكال ،بالحفر الغائر ،زخارف هندسيةاألربعة على 

ويشتمل الجزء السفل  من األرجل  ،ومن أعلى بشكل مسلوب مدبب ،ل باستدارةأسف
فيتين يوجد وأعلى الرجلين الخل ،الغائر يلتف حول الرجلحفر خط بالاألربعة على 

ن األرج ل  ويفصل بين كل رجل ين م    ،به جزء غائر ،بروز غير منتظم الشكل
 (.6 -1 رقامأشكال أ)، (2، 3 لوحات أرقام)األربعة شكل عقد ثالث  
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ضلع أمام ، وضلعين جانبيين يخرج ان  : يشتمل على ثالثة أضالع: الحاو 
والضلعان الجانبيان ، مباشرة من جانب  الفتحة الت  تفصل بين التجويف والحوض

ويخرج من الضلعين الجانبيين بروزان، كل منهما على  ،من الضلع األمام ل طوأ
يوج د  من هذين الب روزين   كل بروز من سطوالجزء األشكل نصف دائرة، وف  

  (.8، 1، 6 لوحات أرقام) شكل دخلة غائرة معقودة بعقد نصف دائري

ويلتف حول حوض الكلجة من الخارج، من الجهات الثالث، ش ريط كت اب    
بالخط الكوف  المزهر، منفذ بأسوب الحفر البارز، ويمكن قراءة الكتابات ف  ه ذا  

بركاة كاملاة ونعماة »: على الضلع الجانب  كتابة نص ها : الشريط الكتاب  كما يل 

، وعلى «بركة كاملة ونعمة شاا»: ، وعلى الضلع األمام  كتابة نصها«شاملة بركة
لوح ات  ) «ملة بركاة كاملاة ونعماة شااملة بار»: الضلع الجانب  اآلخر كتابة نصها

 (.5 -1أشكال أرقام )، (5، 3، 1أرقام

من ركن  الحوض الخارجيين على حف ر  ويشتمل الجزء األفق  ف  كل ركن 
غائر لشكل عقد من النوع البصل ، ويوجد بجدران الحوض من أعلى نحت غ ائر  

ف   ق اع   على شكل خطين متوازيين، والحوض من الداخل مقعر الشكل، ويوجد 
 (.8، 1، 6 لوحات أرقام) جزء مفقودالحوض 
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 :الدراسة التحليلية: ثانيا

الرخ ام  و ،فقد صنعت ه ذه الكلج ة م ن الرخ ام     ناعة،صمن حيث مادة ال
Marble : ،يتكون من التحول الحرارى للحجر الجيرى، وهو م ن  ومادة صخرية

  .(3)الشائعة االستخدام ف  المبانى والمنحوتاتووالمدموكة،  ،الصخور المتماسكة

 ؛(الكلجات) الرخام من أنسب المواد لصناعة هذا النوع من قواعد األزياروُيعد 
لة عل ى تل     و؛ وخاصة أن األزيار المحم(6)وقوة تحمله ،وذل  لصالبته الشديدة

بالم اء،   ممتلئةو ،تكون كبيرة وثقيلة الوزن إذا كانت مصنوعة من الفخار الكلجات
 .أيًضا بالماء ممتلئةو ،ا إذا كانت مصنوعة من الرخاموثقًل وزًنا وتكون أكثر

خدمة ف  تش كيل وزخرف ة ه ذه    ومن حيث طر  الصناعة والزخرفة المست
أكبر م ن   -فى الغالب- الكلجة، فبعد أن يتم نقل الكتل الرخامية المقطوعة، تكون

الحجم المطلوب لصناعة الكلجة؛ لذا تستخدم عملية النشر، ويتم فيها قطع الرخ ام  
الصانع  ثم يتم تشكيل الكلجة؛ بأن يقوم، (9)، وحسب الشكل المطلوب(1)حسب الحاجة

النحت؛ حيث ت تم   بعملية يقوم ثم الرخام، على -مباشرة- المطلوب صميمالت برسم
ثم تتم عملية ، (3)؛ حتى يتكون الشكل المطلوب إزالة األجزاء الزائدة عن العمل الفن

صقل القطعة، باستخدام األدوات والخامات الالزمة؛ ليصبح سطح القطعة أمل س،  
 .(2) ويبدو اللون واضحا

                                                 
، مع نسب متفاوتة من السليكا، والطفلة، باإلضافة إل ى  يتكون الرخام من كربونات الكالسيوم (3)

 ّيأو رمادي اللون، وقد يك ون ملون ا أ   ،أبيض -عادة-نسبة من أكاسيد الحديد، ويكون الرخام 
، المواد والصناعات عن د ق دماء المص ريين،    (ألفريد)لوكاس  :لون، للمزيد عن الرخام، انظر

، م1551 ، الطبع ة األول ى، الق اهرة،   بة مدبول زك  اسكندر، محمد زكريا غنيم، مكت: ترجمة
،  ب ة م دبول  عاصم محمد رز ، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلس المية، مكت ؛ 333ص

جمال عبد الرحيم إبراهيم، الفنون الزخرفية ؛ 136 -118، صم3111، القاهرةالطبعة األولى، 
 .92، 93ص، م3111 العصرين األيوب  والمملوك ، القاهرة،  اإلسالمية ف

 . 333، المواد والصناعات، ص(لفريدأ) لوكاس: انظر (6)
 مخطوط واإليلخان ، األتابك  العهدين خالل الموصل ف  الرخامية اآلثار الجمعة، قاسم أحمد (1)

 .63ص م،1529 القاهرة، جامعة اآلثار، كليةمقدمة إلى  دكتوراه، رسالة
 دار جرجس، سام  :العمارة، ترجمة ف  اإلسالمية التقليدية والحرف المغرب ،(أندريه) باكار (9)

  .19ص م،1581 للنشر، 21أتولي  
إبراهيم وجدي إبراهيم، أشغال الرخام ف  العمارة الدينية ف  مدينة القاهرة ف   عه د   : انظر (3)

جامعة  ،، مخطوط رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية اآلثار(دراسة أثرية فنية)محمد عل  وخلفائه 
 .66صم، 3112ة، القاهر

 إزالة منها والهدف ،(الجالء) الجل  عملية  وه األولى؛ :بطريقتينالصقل  عملية وتتم (2)
 الخرو  تزول حتى والرمل؛ بالماء الدوام على سقيه مع الرخام، من قطعةب والخطوط الخرو 
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، (5)، والغ ائر (8)كلجة باستخدام طريقت  الحفر الب ارز وقد تمت زخرفة هذه ال
وتستلزم عملية الحفر ف  الرخام مهارة فنية كبي رة، ومعرف ة جي دة ألس اليب     

 .(11)التنفيذ

ع ن   -بوجه ع ام -فلم يختلف تصميم هذه الكلجة  ،حيث التصميم الفن  منو
لذي يش تمل  كثير من نماذج الكلجات الباقية من العصر اإلسالم ، وهو التصميم ا

حوض، وترتكز على األرض على أرب ع  ال، و(الزيرمكان ارتكاز ) فتجويالعلى 
: ، ومن نماذج الكلجات الت  صممت وف  هذا التصميم(1 -1 لوحات أرقام) أرجل

الثان  عشر / ادس الهجريكلجة من الرخام، من صناعة مصر، ميرخة بالقرن الس
(11)قاهرة ، محفوظة بمتحف الفن اإلسالم  بالالميالدي

وكلجة من  ،(10لوحة رقا  ) 
 .(13)، محفوظة بمتحف الفن اإلسالم  بالقاهرة، من صناعة مصرالرخام

                                                                                                                            
 يصبح حتى بالماء؛  والسق الح  بعملية ويقام ،يالطراو الحجر من قطعة تيخذ ثم والخطوط،

 ثم بالمعجون، الخرو  ملء طري  عن صقله يتم أو واضحا، لونه ويبدو ،أملس القطعة سطح
 ببطانه وتمسح الرخام، قطعة على المسحو  هذا من ويرش ،يالطراو حجرال من بقطعة تسح 
 أما .المعا الرخام سطح يظهر حتى؛ الطريقة بهذه العمل ويستمر، بالماء ويتمم القماش، من

 بالحجر تح  ثم ،والرمل بالرخام القطعة بح  فتتم ،الرخام لصقل المشهورة لثانيةا الطريقة
 لها الرصاص من كتلة يخذت ثم، الحجر من بقطعة وتنعم ،بالمعجون الخرو  تمأل ثم الطراوي،

 تعمل ؛واللمعان البري  وإلظهار، الرخام لون يظهر حتى تدل  ثم ،صنفرة تحتها وتوضع ،يد
 بها ويح  ،الحديد كبريتات مع البارود ملح من دقي  فى تغمس ثم ،بالماء تبلل القماش من بطانة
 التقليدية، والحرف المغرب ،(أندريه)باكار : انظر ،تماما تصقل حتى؛ الرخام قطعة سطح
 .61، 66ص ،إبراهيم وجدي، أشغال الرخام؛ 19ص

ا، ث م يق وم الفن ان بحف ر     وتحديد الشكل الخارج  له ،يتم فيه رسم الزخرفة: البارز الحفر (8)
حسين مصطفى  :بحيث يصبح العنصر نفسه أعلى من مستوى األرضية، انظر ؛األرضية حولها

حسين رمضان، المحاريب الرخامية ف  قاهرة الممالي  البحرية دراسة أثري ة فني ة، مخط وط    
ي، أشغال إبراهيم وجد ؛31ص، م1581كلية اآلثار، جامعة القاهرة، مقدمة إلى رسالة ماجستير، 

 .61الرخام، ص
 العنص ر  بحفر الفنان يقوم ثم الزخرف ، للعنصر الخارج  الشكل تحديد فيه يتم :الغائر الحفر (5)

رمض ان، المحاري ب    حسين، 68 -62أحمد قاسم الجمعة، اآلثار الرخامية، ص: انظرنفسه، 
 .36، صالرخامية

 . 36، صالمحاريب الرخاميةرمضان،  حسين (11)
  :، انظر1638رقم سجل  (11)

Wiet (G.), Album du Musée Arabe du Caire, Le Caire, 1930, p. 13; Knauer (E.R), "Marble 

jar-stands from Egypt", Metropolitan Museum Journal, vol. 14, 1979, p. 69; 

ام، ميسسة األه ر بكتاب القاهرة تاريخها فنونها دثارها،  مقاليوسف، النحت،  على بد الرءوفع
 .613، 611، صم1521القاهرة، 

 : ، انظر52 رقم سجل (13)
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لتجويف من الخارج على اهذا وبالنسبة لتصميم تجويف الكلجة، فقد تم تشكيل 
، ئ رة ، وف  كل ركن من أركانه الخارجية توجد دخلة على شكل ربع داهيئة مربع

كثيًرا و، (1شكل رقم ) ،(1، 6لوحات أرقام )الشكل  وان أسطمن الداخل تصميمه و
: ما كان يتم تشكيل تجويف الكلجات بهذا التصميم، ومن النماذج الت  وجد فيها ذل 

 .(16)كلجة من الرخام، من صناعة مصر، محفوظة بمتحف الفن اإلسالم  بالقاهرة

احي ة  بالن -بش كل كبي ر  -والمالحظ أن تصميم التجويف من الخارج يتعل  
الكلجة على شكل ربع دائرة  تجويف أركانفوجود أربعة أجزاء غائرة ف   ؛الجمالية

  عل ى  التواألجزاء عن طري  التبادل بين األضالع المستقيمة جمالًيا شكًلا  عط ي
األج زاء الت     كم ا أن   ،(1شكل رقم ) ،(1 -1 لوحات أرقام)ربع دائرة هيئة 

 (11)نحًتا ب ارًزا  على زخارف منحوتة صممت على شكل ربع دائرة كانت تشتمل 
 (.9، 3، 1 لوحات أرقام)

، والت  التجويفبالنسبة لألشكال البارزة الت  وجدت ف  الضلع األمام  من و
فقد وجد  ،(1شكل رقم ) ،(1، 6، 1 لوحات أرقام)شكلت على هيئة رأس السلحفاة 

ن ص ناعة  كلجة من الرخ ام، م   : هذا التصميم ف  بعض نماذج الكلجات، ومنها
  .(19)مصر، محفوظة بمتحف الفن اإلسالم  بالقاهرة

على شكل دائرة ف  المسقط األفق  هو أما بالنسبة لتصميم التجويف من الداخل 
ه و م رتبط   ؛ و(1، 6لوحات أرق ام  ) ف  المسقط الرأس أسطوانًيا شكًلا  ويأخذ

ق د ت م   بالناحية الوظيفية؛ حيث أن هذا الجزء هو المخصص الرتكاز الزي ر، و 
 . تصميم الجزء السفل  من الزير الذي يرتكز على هذا الجزء ليتالئم معتصميمه 

م ع   يالءم -من الناحية الوظيفية-ويمكن القول أن تصميم تجويف هذه الكلجة 
للكلج ة؛ وذل   م ن حي ث     ( الوظيفة االستخداميةالخاصة ب)المتطلبات الوظيفية 

  :التاليةالمميزات 

 

                                                                                                                            
Wiet (G.), Album du Musée Arabe du Caire, p. 11;   

، لوحة 52، صم1562ر الكتب المصرية، القاهرة، زك  محمد حسن، كنوز الفاطميين، مطبعة دا
 .3رقم 

 : انظر ،11911سجل رقم  (16)
Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 84, fig. 30.  

  .ا، عند تحليل زخارف الكلجةسيأت  توضيح نوعية هذه الزخارف الحًق (11)
 : ، انظر119ل رقم سج (19)

Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 82, fig. 25. 
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ميم أسطوان  من الداخل، يتالئم مع تصميم الزير ال ذي  هذا التجويف ذو تص -1
هذا التجويف، بينما تكون قاعدة ( أعلى)ويكون غالبية بدن الزير خارج  يستند عليه،

الزير والجزء السفل  من بدن هذا الزير داخل تجويف الكلجة، ويبلغ ارتفاع الجزء 
يف من قاع التجو من) (موضوع الدراسة)الكلجة الموجود من الزير داخل تجويف 

؛ تبع ا  عن ذل   أو قد يقل  ،(13)سم تقريبا 18حوال   (أسفل حتى نهايته من أعلى
هذا الجزء الس فل  م ن الزي ر    ما يكون عادة و، لتصميم الجزء السفل  من الزير

؛ مم ا  (ضي  من أسفل، ويتسع كلما اتجهنا نحو منتصف البدن)مخروط  الشكل 
غير متحر ؛ بسب تماس الجزء  -الكلجةوهو محمول على تجويف -يجعل الزير 

السفل  من بدن الزير مع تجويف الكلجة، واستناده عليه، وهذا يحق  اتزان وثب ات  
الزير فو  الكلجة، وعدم تعرضه للميل أو السقوط؛ مما يساعد على تجنب تعرض 

  .الزير للكسر أو التلف، فضال عن تجنب انسكاب وفقدان ما ف  هذا الزير

، ويتم عن طريقها (الحوض)ة تصل بين التجويف والجزء المجاور وجود فتح -3
 .خروج الماء المرشح من الزير إلى الحوض

على ميل لألسفل كلما اتجهنا إلى الخارج نحو الح وض؛  قاع التجويف يشتمل  -6
 .من الزير إلى الحوض، وتجمعه فيهمما يساعد على خروج الماء المرشح 

فقد شكلت على هيئة أرجل السلحفاة، ويعط ى   أما عن أرجل الكلجة األربعة،
إحساًسا بأن النحات قد استلهم شكل السلحفاة  -على حد قول البعض-هذا التصميم 

أن هذه الهيئ ة ت ذكرنا    (18)وقد ذكرت بعض اآلراء، (12)ف  المظهر العام للكلجة
ت، بأشكال المسارج الخزفية الفاطمية، الت  جاءت أرجلها على هيئة أرجل الحيوانا

والت  يعتقد أن هيئتها مستوحاة من بعض أشكال األوان  الخزفية المستوردة م ن  
الخزفي ة  هنا  نماذج من المس ارج  و. Sung (15) سونجالصين ف  عصر أسرة 

على هيئة حي وان يش به   مسرجة  :ومنها، اتشكلت على هيئة حيوانقد  ،الفاطمية
/ مس أو السادس الهج ريين الخنزير، من صناعة الفسطاط، ترجع إلى القرنين الخا

                                                 
 18 حوال  أعلى من نهايته حتى أسفل من الكلجة هذه تجويف قاع ما بين الجزء ارتفاعيبلغ  (13)

 .تقريبا سم
 .613، صالنحت، كتاب القاهرةعبد الرءوف عل  يوسف،  (12)
حت ى  اإلس الم   مصر منذ الفتح ف  الفنون الزخرفية اإلسالمية  ،عبد الناصر ياسين :انظر (18)

طبعة األولى، ، دراسة دثارية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة، دار الوفاء، ال نهاية العصر الفاطم
   .938، صم3113اإلسكندرية، 

عبد الرءوف على يوسف، الفخار، مقال بكتاب القاهرة تاريخها فنونه ا دثاره ا، ميسس ة     (15)
 . 639، صم1521األهرام، القاهرة، 
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اإلس الم     الف ن  محفوظ ة بمتح ف   الحادي عشر أو الثان  عشر الميالدي ين، 
 .(31)بالقاهرة

والرجالن األماميتان متشابهتان مع بعضهما البعض، كما أن الرجلين الخلفيتين 
وجد  قدالتصميم ذا وه، (2، 3، 3، 1 لوحات أرقام)متشابهتان مع بعضهما البعض 

كلجة من الرخام، من صناعة مص ر،  : ج الكلجات الرخامية، ومنهانماذ بعضف  
م ف    األربعة تس تخد األرجل وهذه  ،(31)محفوظة بمتحف المتروبوليتان بنيويور 

أسفل أركان التجويف، ويالحظ  األرجلوتوجد هذه  وحفظ اتزانها، ،ارتكاز الكلجة
يبلغ ح وال   ، ر بسيطأن الرجلين األماميتين تمتدان إلى األمام أسفل الحوض بمقدا

بضعة سنتيمترات، والواضح أن اقتصار مكان األرجل أسفل أركان التجويف راجع 
ل األساس  للزير وما يحتويه يكون ف  التجويف، بينما يكون الح وض  َقإلى أن الِث

ثق ل  ، ولعل للتجويفيذكر بالنسبة  ثقًلا بما يشتمل عليه من الماء المترشح ال يمثل
يكون أقل بكثير من ثقل التجويف وعليه زير ممتلئ  -بالماء وهو ممتلئ-الحوض 

أو غير ممتلئ بالماء، أو حتى ف  حالة نقل الزير من عليه، وهذا يبين أن الحوض 
  .بأسفله أرجلليس بحاجة إلى وجود 

وله تجويف مقع ر   يشتمل على ثالثة أضالع،فهو وبالنسبة لتصميم الحوض، 
 هذا الحوض ف  هذه الكلجةكن القول أن تصميم ويم، (8، 6لوحات أرقام ) الشكل

  :خالل الميزتين التاليتينللكلجة؛ وذل  من يالءم المتطلبات الوظيفية 

ب ين  يقع وجود جزء إلى ، هذا إضافة عن قاع التجويف منخفضقاع الحوض  -1
ألسفل كلما اتجهنا إلى الخارج نحو يميل  ذا الجزء، وهقاع التجويف وقاع الحوض

إل ى   -ف  التجوي ف المرشح من الزير -ما يساعد على خروج الماء الحوض؛ م
 . حتى يتم التخلص منه أو استخدامه ه فيهِعالحوض، وتجمُّ

المرشح م ن  ض تساعد على تجميع الماء ف  الحومجوفة وجود منطقة احتواء  -3
يعطيه س عة كبي رة للم اء     قاع الحوض من الداخلعم  كما أن  بداخلها،الزير 

 ، وهذا ب دوره أكبر المتالء الحوض بالماء يكون هنا  وقتوبالتال  ؛ يهالمتجمع ف
ف و   ه ارتفاع منسوب قبل، أو استخدامه هذا الماء لتخلص منليعط  فرصة أكبر 

إذا كان مستوى ارتف اع ج دران   ف  حالة جدران الحوض وانسكابه على األرض 
 موض وع )ج ة  الكلف    كما ، له أو مساٍو الحوض أقل من مستوى قاع التجويف

                                                 
 بداية من والفخارية الخزفية المسارج، اللطيف عبدي الهاد عبد مرفت، 18329رقم السجل  (31)

 ،بالقاهرة  اإلسالم  لفنا متحف مجموعة خالل من الفاطم  العصر نهاية حتى اإلسالم  العصر
، 159، 151صم،  1555  ،الق اهرة   جامع ة  اآلثار، كلية إلى مقدمة ماجستير، رسالة مخطوط

 . 155، 158لوحة رقم 
(21)
 Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 68, figs. 1, 2. 
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إذا كان مستوى ارتف اع  ف  حالة بدء ارتداد الماء إلى التجويف  قبل أو ؛(الدراسة
  . جدران الحوض أعلى من مستوى قاع التجويف

قد شكل كل منهما على شكل ن يواللذ-ن من الحوض يالبارز جزءينأما عن ال
جم ال ،  ظيف ، واآلخر أحدهما و: يبدو أنهما قد استخدما لغرضينف ،-دائرةنصف 

تتمث ل ف   أن    إحداهما :فيمكن أن يتحق  من ناحيتين ،الوظيف فبالنسبة للغرض 
يشتمالن على جزء غائر بداخل كل منهما ف  مستوى مرتفع م ن   جزءينهذين ال

الحوض بحيث يمكن للماء ف  حالة وصوله لهذا المستوى أن ي دخل ف   ه ذين    
للحوض، ويطيل مدة امتالئه،  مما يساعد على إعطاء سعة أكبر ؛الغائرين جزءينال

ووجوب تفريغه من الماء  ،كما أن ذل  يعط  إشارة إلى امتالء الحوض عن دخره
الجزءان البارزان  ن، وقد وجد هذا، أو باستعمالهسواء بالتخلص منه :الموجود فيه

كما ف  كلجة م ن  ، المشكالن على هيئة نصف دائرة ف  نماذج أخرى من الكلجات
والناحية ، (33)ة مصر، محفوظة بمتحف المتروبوليتان بنيويور الرخام، من صناع

قد يساعدان ف  عملية حمل ونقل الكلجة م ن   جزءيناألخرى تتمثل ف  أن هذين ال
، أثناء عملية النق ل  جزءين، وقد يتم اإلمسا  بهذين ال(36)بشكل أفضل ،مكان آلخر

ن تنفيذهما على شكل البارزين، فإ ينءأما عن الغرض الجمال  ف  تنفيذ هذين الجز
ناتجة عن إضافة الشكل النصف دائري إلى شكل  ةنصف دائرة، يعط  قيمة جمالي

، حق  قيمة جمالي ة وهذا ي، الهندسية ف  األشكال اتنوًع يجعل هنا مما المستطيل؛ 
، كم ا  البارزين جزءينال تشتمل على هذين ال عض نماذج الكلجاتفإن ب ،ومع ذل 

، من صناعة مصر، محفوظ ة بمتح ف غريغوري ان    كلجة من الرخاميتضح ف  
 .(31)بالفاتيكان تروسكوإ

، الزي ر ا يتعل  بارتباط وظائف الكلجة بوظائف ا هاًمويجدر بنا أن نناقش أمًر
الغرض األساس  من صناعة تل  القواعد؟ وهذا السيال ما : ا، هووهنا نطرح سياًل

الت  كانت تستند عل ى   األزيارتل  ما الغرض من : هو ،دخر يستدع  طرح سياٍل
 :، نوجز بعضها كما يل كان هنا  دراء قيلت ف  هذا األمروقد ؟ هذه القواعد

أن قواعد األزيار مع األزيار األصلية الت     Elisséeff  (39)اعتبر إليسيف -
مرتبط ة   -والت  لم يتب  منها على حد ق ول ال بعض أي واح د   -كانت تحملها 

                                                 
(22)
 Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 68, fig. 1. 

فإنه ا   ؛حملها من قبل شخص واح د وكبر حجمها، وصعوبة ، ذه الكلجةن هنتيجة لثقل وز (36)
 .من مكان آلخر تحتاج إلى شخصين أو أكثر لحملها ونقلها

(24)  
Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 75, figs. 11-13. 

(25)
 Elisséeff (N.), "An alabaster water-jar", Bulletin of the Museum of Fine Arts, 1947, pp. 

35- 38. 
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تدل على ذل  بنص ألحد وثائ  الوقف، الت    بالوضوء أكثر من شرب الماء، واس
 - 683) أمر اهللالخليفة الفاطم  الحاكم ب م، عهد1111/ ه 111رجع إلى عام ت

ببعض  ،، وهذا النص يسجل هبة من أحد الصالحين(م 1131 - 553/ ه  111
مأل بالماء الذي يستخدم ف    لك  تقام بجانب الصهريج، وُت ؛األزيار للجامع األزهر

 .(33)، وذل  عند االفتقار إلى الماء الجاريالوضوء

، وذكر أن الغرض من هذه  Elisséeff رأي إليسيف Knauerخالف ناور  -
كان حمل وتدعيم الجرار الفخارية غير المطلية، وأن الطين  -ف  األصل-القواعد 

المسام  الذي صنعت منه الجرار يسمح لبعض للماء الموجود ف  الزير بالتس رب  
ال ذي ي تم   -وهذا الماء ، حيث ينزل إلى الجزء المجوف من الكلجة ؛جإلى الخار

؛ يتم تجميعه ف  الح وض الب ارز   -تنقيته ف  هذه العملية وتبريده بواسطة التبخر
وقد أورد ناور بعض األدلة يدعم ، (32)يمكن الغرف من بعد ذل  حسب الحاجة حيث

 :بها رأيه، وكان منها ما يل 

والت   ،مختلفة من الطين قد استخدمت ف  صناعة الجرارا ذكر ناور أن أنواًع -1
 .   يسمح بعضها للماء بالمرور بسرعة من خالل الجدران المسامية

 أحد أطباء-عن الطبيب ابن رضوان نقًلا  ،استدل ناور بكالم الميرخ المقريزي -3
من  -وخاصة الخليج- النيل جنوب القاهرة حول عدم جودة ماء -العصر الفاطم 

ا نقًل- المقريزيمتنوعة ذكرها ا طرًقأورد احية الصحية للشرب إال بعد تنقيته، والن
 ا، وأنه يفضل أن ال يتم الشرب من ه ذ اءالم لتنقية هذا -الطبيب ابن رضوانعن 
ف  ج رة، والم اء ال ذي     ه عدة مرات، ثم يوضع الماء الُمنّقىحتى تتم تنقيت اءالم

  .دم ف  الشربينضح من مسام هذه الجرة هو الذي يستخ

ناور أنه إذا كانت تل  العملية الت  يتم بها تبريد وتصفية الم اء تتحق      يرى -6
إال أنها ال تتحق  لمثيالته ا المص نوعة م ن    ؛ بالنسبة لألوان  الفخارية كاألزيار

الرخام، وذل  لعدم مساميتها، واألوان  الحجرية أو الرخامية ال تسمح بمرور الماء 
بالتال  تلغ  الوظيفة األصلية لتل  القواعد، وهذه القواعد كان ت  خالل جدرانها، و

بالنسبة لبعض األزيار والجرار الرخامي ة   -من حيث صناعتها واستخدامها-أقدم 
 .ا، واستخدمت هذه القواعد لحملهاالت  صنعت الحًق

حجرية ف  بع ض األحي ان،   ن بعض قواعد األزيار تحمل أوانَ  رأى ناور أ -1
أو مغلقة ف     ،تشتمل على ثقوب مصنوعةول بأسماء واقفيها، ا تسَجوتحمل نقوًش

                                                 
(26)
 Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 69. 
(27)
 Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 69. 
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ا أو ف  بعض األحيان بصنبور، وربما يكون جيًد ،أو ف  قاعها ،الجزء السفل  منها
 . لغرض الوضوء كحاويات للمياه -بشكل كبير-أن ُيرجح استخدامها 

ه و   نفى ناور أن يكون الغرض األصل  من تل  القواع د وتل   األزي ار    -9
استخدامها ف  الوضوء، وهذا يثبت ليس فقط من القواعد والجرار الحجرية، لك ن  

وه و   ؛د الكلجة بإحدى حيل معالجة المياهأيًضا من خالل ميزة خاصة؛ وه  تزوي
انحدار مائل من قاع سا  التجويف إلى مستوى الحوض، عبارة عن السلسبيل؛ وهو 

سا ، وكثيًرا ما يتم تشكيله على ش كل  والذي يمر تحت الفتحة المعقودة ف  هذا ال
مجموعة مصغرة من درجات السلم، تشتمل على جزء أوسط أكثر اتساًعا، يحيط به 
قطاع أضي  من المدرجات، وف  بعض األحيان يستبدل المدرج األوسط بتص ميم  
على شكل خطوط متكسرة، وهذا التصميم سيكون بال جدوى إذا لم يكن الغ رض  

متقطر من أسفل اإلناء ف  التجويف إلى الح وض، وأن ريي ة   منه توجيه الماء ال
يعج ب أو  ( السلس بيل )وسماع السائل النق  يتقاطر إلى أسفل خالل درجات السلم 

يريح كًلا من العين واألذن، وأن وجود السلسبيل ودوره الجوهري يح دد نوعي ة   
 .استخدام قواعد األزيار أي ف  عملية الشرب

بع ض   يعاندثار خدوش ف  ق -ف  بعض األحيان-نا  كانت هذكر ناور أنه  -3
أن ذل  كان  -على حد قوله-أحواض الكلجات، أو توجد فيها ثقوب، ومن الواضح 

    .(38) بسبب احتكا  الكيزان المعدنية الت  تستخدم ف  إخراج الماء منها

  :لوصول إلى بعض االستنتاجات؛ من أجل االسابقة وسنناقش اآلراء

بأن قواعد األزيار مع األزيار األصلية الت  كان ت  »لرأي القائل فيما يتعل  با
بسبب ورود ذل  ف  ن ص ألح د    ؛تحملها مرتبطة بالوضوء أكثر من شرب الماء

، فالواضح أن هذا الرأي فيه ش ء من التعميم الذي يحتاج «العصر الفاطم  وثائ 
ا تبًع  - تإن كانت قد خصص  و ،المذكورةفتل  األزيار ؛ إلى شئ من التخصيص

قد ال يتحق  ذل  ف  كثير من الحاالت أي للوضوء، ف ؛لهذا االستخدام -لنص الوثيقة
وال يصل  ،أن استخدام األزيار ف  الوضوء أمر ليس بالكثير الحدوث، كما األخرى

هنا ف  هذه الحال ة  زيار األ متاستخدوإن  ا،ليس منعدًموإن كان ؛ لدرجة االعتياد
أي  ؛للماء الج اري كون عند االفتقار ي -ذكرت الوثيقة كما– فإن ذل  ؛ف  الوضوء

 .قاعدة عامةالمذكور  االستخدامهذا اعتبار وبالتال  ال ينبغ  ؛ عند االضطرار لذل 

أما بالنسبة للرأي القائل بأن الغرض األساس  من قواعد األزيار كان يتمثل ف  
م  الذي صنعت من ه  حمل وتدعيم الجرار الفخارية غير المطلية، وأن الطين المسا

ينزل إلى  ؛ حيثالجرار يسمح لبعض للماء الموجود ف  الزير بالتسرب إلى الخارج
                                                 

(28)
 Knauer (E.R), "Marble jar-stands", pp. 69- 72, 76. 
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يمكن الغ رف   ؛ حيثالجزء المجوف من الكلجة، ثم يتم تجميعه ف  الحوض البارز
منطقي ة   «حمل وتدعيم الجرار»فكرة أن من بعد ذل  حسب الحاجة للشرب، فيبدو 

الكلجة  طارتبا، و«الجرار الفخارية غير المطلية»على ، أما قصرها وال مشكلة فيها
الماء المترشح من الجرار أو األزيار والذي ينزل إلى الجزء المجوف م ن  ب» فقط

من وجهة - هذين القولين، فإن «لشربه ف  الحوض البارز لالكلجة، ثم يتم تجميع
  :، وسأقوم بمناقشتهما فيما يل إلى مناقشة انحتاجي -نظر الباحث

قتصر عل ى  يالغرض األساس  من قواعد األزيار كان »بالقول بأن يما يتعل  ف
س هنا  إنه ليفف  البداية يمكن القول ب ،«حمل وتدعيم الجرار الفخارية غير المطلية

من  فقط هذا النوععلى حمل وتدعيم ألزيار اقتصار قواعد ا -بشكل قاطع-ما يثبت 
ح ول   (35)قريزي والطبيب ابن رض وان كالم المب، وإن كان استدالل ناور الجرار

 ماء النيل يفضل أن ال يتم الشرب من» هاستخدام اآلنية الفخارية ف  هذا األمر، وأن
ف  جرة، والماء الذي ينضح من  ه عدة مرات، ثم يوضع الماء الُمنّقىحتى تتم تنقيت

عن ا نقًل-، فيبدو أن كالم المقريزي «مسام هذه الجرة هو الذي يستخدم ف  الشرب
استخدام الم اء المرش ح م ن     -بشكل ميكد-ال يفهم منه  -الطبيب ابن رضوان

ف  هذا -األزيار والذي يتجمع ف  أحواض الكلجات للشرب، وربما يفضل أن نذكر 
يق ول   -ا عن ابن رض وان نقًل-ف  خططه لمقريزي ا هوردأالنص الذي  -المقام

ذي فيااج جريااج أشااد   وينبغااي أن يسااتقي مااال النياال ماان المو ااع الاا»: المقري  زي

وينبغاي .... والعفونة فيج أقل  ويصفي كل إنسان اذا المال بحسب ما يوافق مزاجاج
ق ويشاارب وإن شاا ت أن تصاافيج باالن تجعلااج فااي آنيااة الخاازف    أن ينظااف مااا ياارو 

والفخار والجلود  وما يمصل من ذلك بالرشح  وإن ش ت طبختج بالنار  وجعلتج في 
وإذا ظهرت فياج كيفياات . ظفت منج ما يروق واستعملتجاوال الليل حتى يروق  ثم ن

ه تحت السمال في برودة الليل  وصفج بالخالط األدوياة  ردي ات فاطبخج بالنار ثم برد 
ا  وذلك بلن يسخنج أو يطبخج  التي ذكرتها وأجود ما اتخذ اذا المال أن يصفى مرار  

ده في اوال الليل  ويقطاف ماا ياروق مناج فتصافيج ا ثم يبر  ثام   بابع  األدوياة اأي  

                                                 
هو أبو الحسن عل  بن رضوان ب ن  (: م1132 -583/ ه 131 -623)بن رضوان  عل  (35)

جيزة ونشأ ف  القاهرة، وحظ  بمرتبة رئاسة اطباء مصر وه و ف     عل  بن جعفر، ولد ف  ال
، وقيل (م1131 - 553/ ه 111 - 683) ف  زمن الحاكم بأمر اهلل ،الثانية والثالثين من عمره
، وتر  تراثا طبيا كبي را، وم ن   (م1151 -1163/ ه 182 -132) ف  زمن المستنصر باهلل

كت اب  »و ، «دفع مضار األبدان عن أرض مصرمقالة ف  »و ، «األصول ف  الطب»: ميلفاته
عبد  :، انظروف  تاريخ والدته ووفاته اختالف كبير، «كفاية الطبيب فيما صح لدي من التجاريب

الكريم شحادة، صفحات من تاريخ التراث الطب  العرب  اإلسالم ، ت م تأليف ه تح ت رعاي ة     
ترناشيونال، بيروت، توسط، أكاديميا انوإشراف المكتب اإلقليم  لمنظمة الصحة العالمية لشر  الم

 .183، 181، ص(ت.د)
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تلخذ ما يروق فتجعلج في آنية تمصل في برد الليل  وتلخذ الرشاح فتشاربج  واجعال 
آنيااة اااذا المااال فاااي الصاايف الخاازف  والفخااار المعماااولين فااي طوبااة والظاااروف 

والماداون  وماا   وفاي الشاتال اآلنياة الزجاا . الحجرية  والقرب ونحواا مما يبارد
  .(61) «والخزفعمل في الصيف من الفخار  ي  

ومقارنت ه  ، -عن ابن رض وان نقًلا  من كالم المقريزي- وبتحليل هذا النص
  :اآلت تضح لنا ، يبكالم ناور

ا عديدة لتنقية ماء النيل الذي يشتمل على رواس ب  يحمل النص ف  طياته طرًق -1
 ؛مأخوذة من كالم أحد أطباء العصر الف اطم  وهذه الطر   أو شوائب قبل شربه،

  .(م1132 -583/ ه 131 -623)ابن رضوان طبيب الوهو 

ا  وذلك بلن يسخنج أو وأجود ما اتخذ اذا المال أن يصفى مرار  »: بالنسبة لقوله -3

ده في اوال الليل  ويقطف ما يروق منج فتصفيج ا يطبخج  ثم يبر  ببع  األدوية  أي  
؛ فإن «فتشربج ثم تلخذ ما يروق فتجعلج في آنية تمصل في برد الليل  وتلخذ الرشح

ا ع ن كونه ا   فضًل ؛هنا لفظ عام، ال يدل داللة قاطعة على أنها أزيار «آنياة»لفظ 
واجعال آنياة ااذا الماال فاي » :ن قول ه كم ا أ ، تنضح الماء ف  قواعد لها أحواض

الصيف الخزف  والفخار المعمولين في طوبة والظروف الحجرية  والقرب ونحوااا 
عمل في الصيف من الفخاار  والمداون  وما ي    لزجا وفي الشتال اآلنية ا .مما يبرد
ق د  ا الغرض ف  الصيف قد بين بوضوح أن األوان  المستخدمة ف  هذ «والخازف

ألن منتج ات   ،قد تكون منها األزيار أو غيره ا و ؛خزفية وأفخارية  تكون أوان 
ا الخزف والفخار المستخدمة ف  هذا المنوال كثيرة ومتعددة، وق د تك ون ظروًف    

قد تكون أوان  زجاجية، أو ب، أو غير ذل ، وف  الشتاء جرية، أو عبارة عن ِقَرح
وإن كان  فيبدو أن النص، ،عمل ف  الصيفخزفية ُت وأ ،فخارية مدهونة، أو أوان 

لم يقتصر على األزيار أو الجرار ؛ إال أنه يتضمن إشارة متضمنة لألوان  الراشحة
 .فقط

عن ابن نقًلا - من كالم المقريزي المذكورالنص  كان كالم ناور يتواف  مع إذا -6
قد يك ون  على اعتبار أن اإلناء المذكور ف  النص -بعض النواح   ف  -رضوان

وأن الكلجة تحق  تجمي ع الم اء    ،ر أو الجرة الذي تستخدم الكلجة ف  حملهمازيال
 وخاصة أن ؛؛ فإن هذا ال يستدع  قصر استخدامها على هذا األمر-شح لشربهالمر

ك ر  ِذأي )كالم الطبيب ابن رضوان هو مما قيل على سبيل النصيحة أو التوجي ه  
                                                 

، المواع  ظ  (ه   819بن عبد القادر ت   العباس أحمد بن عل  الدين أب  تق)المقريزي  (61)
ة محمد زينهم، مديح: ، تحقي (المقريزيةالمعروف بالخ طط )ع تبار بذكر الخ طط واآلثار واال

 .133 -131، ص1م، ج1558، هرة ، القامكتبة مدبول ،أجزاء 6، يالشرقاو
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وقد ال يكون هو الواقع المعمول  ؛«وينبغاي»كما يدل عليه لفظ ، (األفضل أو المحبذ
ا، ويض ع ل ه   ا معيًنوضًع وينتقد أي أن الطبيب يشخص ؛به ف  كثير من األحيان

 .ومعالجات احلوًل

يعتبر  (م1132 -583/ ه 131 -623)ابن رضوان رغم أن كالم الطبيب  -1
والميرخ ة بالعص ر    ،ا لفترة صناعة كثير من الكلجات الواص لة إلين ا  معاصًر

بشكل -الفاطم ، فإنه يجب أن ييخذ ف  االعتبار أنه إذا كان هذا الكالم قد عمل به 
رج ا قبل أن يخفإن األمر قد يكون مختلًف ؛من كالم وتوجيهات هذا الطبيب -أساس 

وال مانع من أن يكون هنا  العديد من  ،وينتشر بين العامة ،كالم هذا الطبيب للنور
ق د ال   هالكلجات قد صنعت ف  فترة زمنية سابقة لكالم ابن رضوان، إضافة إلى أن

يتم االلتزام بكالمه بعد معرفته ف  بعض األحيان، أو األوساط، أو أثن اء بع ض   
 .الظروف المعينة

د ناور بإحدى الميزات التصميمية الخاصة الت  تمثلت ف  تزويأما عن استدالل 
انحدار مائل »عبارة عن ؛ وهو «السلسبيل»وهو ؛ الكلجة بإحدى حيل معالجة المياه

من قاع سا  التجويف إلى مستوى الحوض؛ والذي يمر تحت الفتحة المعقودة ف    
خط وط   هذا السا ؛ سواء تم تشكيله على شكل درجات الس لم، أو عل ى ش كل   

متكسرة، وأن هذا التصميم سيكون بال جدوى إذا لم يكن الغرض منه توجيه الم اء  
، ف ال  «المتقطر من أسفل اإلناء ف  الجزء المجوف من هذا الجزء إلى الح وض 

اعتراض على أن هذا التصميم يوح  بأن هذا الجزء يستخدم ف  تنقية الماء الجاري 
جزء بوظيفة السلسبيل الذي يوج د ف     تشبيها لذل  ال ؛من التجويف إلى الحوض

، ولكن ينبغ  أن نأخذ ف  االعتبار أننا سنحتاج (61)ويستخدم ف  تبريد الماء ؛السبيل
 الكلج ة  إلى تفسير لعدم وجود سلسبيل ف  بعض نماذج الكلج ات، والت   منه ا   

، وإن وجود السلسبيل ف  بعض النماذج ال يعمم (1لوحة رقم ) ،(موضوع الدراسة)
وج ود  »حت ى إن ك ان   وم كل الكلجات ف  تجميع الماء الُمنّقى للش رب،  استخدا

 «السلسبيل ودوره الجوهري يحدد نوعية استخدام قواعد األزيار ف  عملية الشرب
فإن هذا ال يعمم هذه الصفة أو الخاصية على ك ل نم اذج    -على حد قول ناور-

                                                 
جزء من الشاذروان، وهو لوح من حجر أو رخام، مثبت ف  وضع مائل، علي ه  : السلسبيل (61)

 للتفص يل ع ن  نقوش، ينحدر عليه الماء من أعاله ليبرد، وأحيانا يقال للش اذروان سلس بيل،   
الوث ائ   ف    ة محمد محمد أمين و ليلى عل  إبراهيم، المصطلحات المعماري   :انظر السلسبيل،

معج م   ،عاص م رز   ؛35، 38، 33ص، م1551جامعة األمريكي ة بالق اهرة،   المملوكية، ال
 بمدين ة  العثماني ة  األسبلة الحسين ، حامد محمود؛ 198، 192لحات العمارة والفنون، صمصط
 .612ص ،(ت.د) القاهرة، مدبول ، مكتبة م،1258 -1912 - القاهرة
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 «سلس بيل »ة عل ى  القول بصالحية نماذج الكلجات المش تمل إنما يمكن  الكلجات؛
 .لالستخدام ف  تنقية الماء للشرب، إذا لم يكن هنا  ما ينف  ذل 

دثار خدوش ف     -ف  بعض األحيان-كانت هنا  »أما فيما يتعل  بالقول بأنه 
بسبب احتكا  الكيزان المعدنية الت   ؛أو وجود ثقوب ،قاع بعض أحواض الكلجات
هذا االستدالل ما يثبت أو ينف  صفة فال يوجد ف  ، «تستخدم ف  إخراج الماء منها

ليس هنا  ما يمنع ف  حال ة ام تالء   و؛ (ال هو مستخدم للشرب أمهل )هذا الماء 
غرف ه  أن ي تم   -ال ما للش رب أ كان ذل  الماء مس تخدمً  سواًء-الحوض بالماء 

غرف بكيزان معدنية، ق د  أنه ف  كلتا الحالتين يمكن أن ُيو الحوض، من وإخراجه
أي أن استخدام تل  الكي زان  ء؛ ف  الحوض المشتمل على ذل  الما اتحدث خدوًش

لشرب، أو غير مس تخدم للش رب   لا ا مستخدًمسيكون ف  حالة ما إذا كان الماء نقًي
  .ف  الحالتينالمستخدم وسيتم التخلص منه، وإن اختلفت حالة الكوز 

يتجمع بعد قصر وظيفة األزيار على ترشيح الماء منها لك  »والحقيقة أن فكرة 
تتعارض مع عادة اجتماعية حيوية هامة، قد تعارف الناس  «ذل  ف  الكلجة للشرب

ف   -بشكل رئيس-عليها منذ الِقدم، وحتى العصر الحديث، وه  استخدام األزيار 
عن طري  أخذ  -عادة-، وأن عملية الشرب تتم (63)احتواء الماء المخصص للشرب

كما أن الماء . ن أو ما شابه من األوان ، وشربهاالماء من داخل هذه األزيار بالكيزا
يتجمع ف  الحوض؛ حيث ي تم   -بسبب خاصية المسامية فيها-المرشح من األزيار 

التخلص منه، أو استخدامه ف  غرض دخر، وليس هنا  ما ينف  اس تخدامه ف     
كاإلشارات التاريخية، أو تصميم : الشرب ف  بعض الحاالت؛ بناًء على بعض األدلة

 . يستخدم ف  تنقية الماء( سلسبيل)عض قواعد األزيار باشتمالها على ب

كما أن وجود أزيار رخامية، كانت تستخدم لتخزين الماء أو للشرب منها ع ن  
؛ ألن عام ة  طري  األكواب أو الكيزان يقوي الفكرة المتعلقة بالشرب من األزيار

فكرة تنقية الماء وتجميع ه   تل  األزيار الرخامية غير راشحة للماء؛ مما ينفى معها
ف  حوض الكلجة؛ وخاصة إذا كان الماء الموضوع ف  تل  األزيار الرخامية ه و  
من نفس نوع الماء الموضوع ف  تل  األزيار الفخارية، وغالًبا ما كان يتحق  ذل ، 

                                                 
أبى الحسن على بن إس ماعيل النح وي اللغ وي األندلس   ت     )ابن ِسيَده : لتفصيلانظر ل (63)

دار إحياء التراث العرب ، الطبعة  ،أجزاء 9خليل إبراهم جفال، : ، تحقي المخصص ،(ه 198
األفريق    ب ن عل     محمد بن مك رم  )ابن منظور  ؛155، ص6، جم1553لى، بيروت، األو

م، 1551، ، بي روت الثالثةبعة در، الطجزء، دار صا 19، لسان العرب، ( ه 211المصري ت 
  .12ص، 1المقريزي، الخطط، ج؛ 665ص، 1ج، (زير)مادة 
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سواء كان ت   :؛ أي أن األزيار(66)ويكون ف  غالبية األحيان من ماء النيل أو اآلبار
ن الفخار، أو الرخام، وتم مليها بالماء، فستقوم الكلجة بوظيفتها كقاعدة مصنوعة م

ترش يح   ت   ييدي إلى تعطيل عمليسلها؛ رغم أن عدم مسامية األوان  الرخامية 
 .  ماء مرشح -ف  هذه الحالة-وتجميع الماء ف  الحوض؛ ألنه لن يكون هنا  

ل  الحال بالنس بة لألزي ار   وكذ ،كما أنه أثناء تزويد األزيار الرخامية بالماء 
الفخارية، فعند امتالء الزير، وفيضان الماء منه؛ بسبب وضع كمية أكبر من سعته 
من الماء؛ فإن ذل  الماء الزائد سينزل، ويتجمع ف  حوض الكلجة، وذل  يس اعد  
على عدم إحداث ضرر أو أي نتيجة غير مرغوب فيها للمكان الذي يوجد فيه ذل  

الفخاري مع الكلجة؛ وخاصة إذا كان المكان ش ديد الت أثر أو    الزير الرخام  أو
 .  التضرر من الماء

وتجدر اإلشارة إلى أن الزير كان يستخدام ف  أمور عديدة؛ بحسب الحاجة إلى 
وفي سنة »: استخدام الماء الموجود فيه إلطفاء الحرائ ، يقول المقريزي: ذل ، مثل

م منها ة  خمس وأربعما ة تزايد في المحر  وقوع النار في البلد وكثر الحرياق فاي عاد 
فاالمر الحاااكم باالمر س الناااس باتخاااذ القنادياال علااى الحوانياات وأزيااار المااال  ؛أماااكن

استخدام األزيار ف  حفظ أنواع : -كذل -، ومن هذه االستخدامات (61)«مملولة مال
إذا ما ت وافرت  من المواد الثمينة، أو األطعمة؛ فاألزيار من األوان  الكبيرة، الت  

لدى الناس استخدموها ف  تخزين أي ش ء لديهم؛ فاستخدمت ف  تخزين الفض ة،  
فجالني فاي موسام عياد الفطار » :يقول المقريزي ؛(69)واستخدمت ف  تخزين الكع 

من الجيران أطباق الكعك والخشكنانج علاى عاادة أاال مصار فاي ذلاك  فما ت زيارا 
-أي أن الزير اس تخدم  . (63) «نج خاصاةكبيرا كان عندي مما جالني من الخشكنا

كبعض األطعمة، وليس هنا  ما : ف  احتواء وحفظ أشياء أخرى؛ غير الماء -أيًضا
: يمنع استخدام إحدى الكلجات ف  حمله، رغم أنه إذا لم يكن ف  الزير مادة ُترّش ح 

، دون تجم ع  -ليس أكثر-وظيفة قاعدة للزير  -فقط-كالماء؛ فإن الكلجة ستيدي 
 . ف  الحوضش ء 

                                                 
يحيى الخشاب، األلف : ، سفر نامة، ترجمة(ه 181ت) ناصر خسرو علوي: انظر للتفصيل (66)

 ،المقريزي؛ 113ص، م1556ة للكتاب، القاهرة، العام ، الهيئة المصرية 133، العدد كتاب الثان 
  .86، ص1الخطط، ج

  .153، 6المقريزي، الخطط، ج (61)
عص ر س الطين   ف    مصر ف  فايزة محمود عبد الخال  الوكيل، الشوار جهاز العروس  (69)

 .115صم، 3111الممالي ، دار نهضة الشر ، الطبعة األولى، 
 .21، ص6المقريزي، الخطط، ج (63)
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بما ف  ذل  -ومما سب  يمكن القول بأن الغرض األساس  من صناعة الكلجات 
 -بشكل رئيس-هو استخدامها كقاعدة لحمل األزيار، الت  تستخدم  -نموذج الدراسة

ف  احتواء الماء بداخلها؛ للشرب منه، مع إمكانية استخدام الماء الموجود ف  تل    
، وإمكانية ترشح الماء من األزيار الفخارية إلى األزيار ف  بعض الحاالت للوضوء

 . تجويف الكلجة، وتجمعه ف  الحوض؛ حيث يتم الشرب منه ف  بعض الحاالت

 :كما يل  وذل ، (موضوع الدراسة)زخارف الكلجة نأت  إلى تحليل 

من خالل مقارنة األجزاء ف  أركان تجويف الكلجة، وما بها من بقايا أش كال  
ف  نماذج أخرى من نماذج الكلجات الرخامية، يظهر أنها كان ت  منحوتة بنظائرها 

مزخرفة بأشكال ددمية عبارة عن نساء عاريات؛ فمن خالل مقارنة األج زاء ف     
الجزءين اللذين على شكل ربع دائ رة والج زءين الب ارزين    -الركنين األماميين 

م ع   ،(3، 1لوح ات أرق ام   ) ،(موضوع الدراسة)من تجويف الكلجة  -أسفلهما
          (62)بمتح ف الف ن اإلس الم  بالق اهرة    ( 1638رقم س جل  )نظيريهما بالكلجة 

، يمكن مالحظة التشابه بين األجزاء ف  الركنين األم اميين ف     (11لوحة رقم )
نموذج الدراسة مع نظيريهما ف  النموذج اآلخر، واستنتاج أنهما كانا يشتمالن على 

ر أجزاء من أجسادهن، وم ن  رسوم نساء عاريات ف  وضع الجلوس، يحاولن ست
الجزءين اللذين على شكل ربع دائ رة  -خالل مقارنة األجزاء ف  الركنين الخلفيين 

           ،(موض وع الدراس ة  )م ن تجوي ف الكلج ة     -والجزءين الب ارزين أس فلهما  
بمتحف الف ن اإلس الم    ( 119رقم سجل )، مع نظيريهما بالكلجة (9لوحة رقم )

ابه بين األجزاء ف  الركنين الخلفيين ف  نم وذج  ، يمكن مالحظة التش(68)بالقاهرة 
الدراسة مع نظيريهما ف  النموذج اآلخر، واستنتاج أنهما كانا يشتمالن على رسوم 

 . نساء عاريات ف  وضع الوقوف، يحاولن ستر أجزاء من أجسادهن

بناء على استخدام تل  الرسوم اآلدمية المحفورة حفًرا مجسًما ف  -وال يستبعد 
أن تكون هذه الكلجة قد صنعت لتستخدم ف  مكان غير مخص ص   -الكلجةزخرفة 
كالمس اجد   :المنش تت الديني ة   الخ؛ أي بعيدا عن...أو البيوت  ،كالقصور :للتعبد
 .(65)مثًلا

والت  يبلغ عددها ثالث حط ات   لى هذه الكلجة،أما عن حطات المقرنصات ع
               ف   فق د اس تخدمت كش كل زخر    ف  ك ل ض لع م ن أض الع التجوي ف،     

                                                 
 .من هذه الدراسة( 11)انظر الحاشية رقم  (62)

(38)
 Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 82, figs. 24, 25. 

عن المساجد، وما يدخل فيها، أو ف  األدوات المستعملة بها من  ظل النقش والتصوير بعيدين (65)
 .82زينة وزخارف، زك  حسن، كنوز الفاطميين، ص
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ف   ه ذه   هن ا   (11)، والمقرنصات(6، 1 أشكال أرقام) ،(9، 3، 1 لوحات أرقام)
، وفيما يتعل  بأشكال «العرب »أو  ،«البلدي»بالمقرنص من النوع المعروف الكلجة 

قب ل   ،المقرنصات الزخرفية، فالمقرنصات الزخرفية قد ظهرت ف  ب الد ف ارس  
، وأول ظهور لها كان ف  عض د ب اب   م هورها ف  مصر خالل العصر الفاطظ

وبعد ذل   ،(م1112  1113 /ه 652)رجان بإيران مدفن جنبادي كابوس ف  جو
 ،(م1192  1193 /ه 118)رقوه بإيران ف  كورنيش مدفن جنباري عل  ف  أب

أق دم  عن أما  ،(11)(م1126 /ه 133  139)ن  ف  أرمينيا ثم ف  مئذنة مسجد د
               ق د ظه رت ف   مئذن ة مش هد الجيوش         ف، نماذج المقرنصات ف   مص ر  

ينته  الطاب  األول ف  مئذنة ؛ حيث من العصر الفاطم  ،(13)(م1189/ ه 128)
الت    ( الش رفة )لترتكز عليهما الدروة  ؛مشهد الجيوش  بحطتين من المقرنصات

  . (16)تحيط بالطاب  الثان  المربع للمئذنة

الجانبيين م ن تجوي ف   المنفذة ف  الضلعين المقرنصات تشابه شكل  ويالحظ
مع المقرنصات المنفذة على الواجهة الحجرية للج امع   (موضوع الدراسة) الكلجة
   (.3، 1لوحات أرقام ) (11)(م1139/ ه 915) األقمر

                                                 
أو غيره على شكل عق ود   ،أو الخشب ،حلية معمارية تتكون من قطع من الحجر :مقرنصال (11)

فتك ون ك رنيش    ؛الجزء العلوي منها بارز عن الجزء األسفل، وتوضع بجوار بعضها؛ صغيرة
حطات، وتستعمل لهذا الغرض أعل ى   :أي ؛«نهضات»أو  ،«كسرات»وقد تكون من عدة  ،بارز

منها ما  :والمقرنصات لها عدة أشكال .وبمنطقة االنتقال للقباب ،أو البوابات ،أو الحنيات ،الحوائط
وهو المقرنص الذي عقوده مستديرة، والمق رنص   ؛«الحلب »أو  ،«الشام »ن يسميه الصناع اآل

  محمد محمد أم ين و ليل ى عل    : انظر، ركسنوعقوده تشبه العقد الم ؛«العرب » أو ،«البلدي»
  .116إبراهيم، المصطلحات المعمارية، ص

اع ة  ية للطب، التراث المعماري اإلسالم  ف  مصر، دار النهضة العربصالح لمع  مصطفى (11)
 .938الفنون الزخرفية، ص ،عبد الناصر ياسين، 65، صم1581والنشر، بيروت، 

 .611أثر رقم  (13)
ب ل وف      ؛ويعتبر استخدام المقرنصات ف  هذا الطاب  أقدم مثل ف  متذن مصر اإلسالمية (16)

خل ف ب اب    ؛، يليه المثل الموجود ف  أسوار القاهرة الفاطميةف  مصر اإلسالمية أيًضا العمائر
مص ر  ف    دمال العمرى وعلى أحمد الطايش، العمارة : الفتوح، ثم واجهة جامع األقمر، انظر

 .112، صم1553مكتبة الجبالوى، القاهرة، ، ( واأليوب  العصرين الفاطم)اإلسالمية 
على كل جانب  -الت  تشتمل على فتحة المدخل-يكتنف الدخلة المعقودة حيث  ؛66أثر رقم  (11)

 ،ذات صدر مقرنص ،السفل  منهما عبارة عن دخلة مستطيلة ؛ها مستويان من الدخالتجانبيمن 
تعتب ر المث ل   )ذات العقود المنكسرة، ترتكز على ذيل ه ابط   ،ثالث حطات من المقرنصات ذو

دم ال   :انظ ر  ،(الثان  بعد باب الفتوح الذي شيده بدر الجمال  بالسور الشمال  لمدينة الق اهرة 
 .85ايش، العمارة ف  مصر اإلسالمية، صوعل  الط يالعمر
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، فقد وج دت عل ى   على الكلجات وبالنسبة لتنفيذ المقرنصات كعنصر زخرف 
         الكلج ة  س واء كان ت متش ابهة م ع    : إلين ا  صلتوت  بعض نماذج الكلجات ال

على كلجة م ن  مقرنصات : ، ومن نماذج ذل أو مختلفة عنها ،(موضوع الدراسة)
الثان  عشر الميالدي، / الرخام، من صناعة مصر، ميرخة بالقرن السادس الهجري

ن حي ث ع دد   ، وم  (11لوحة رقم ) (19)محفوظة بمتحف الفن اإلسالم  بالقاهرة
، فإن ع ددها ث الث   (اسةموضوع الدر) ف  الكلجةالمقرنصات ( صفوف)حطات 
فقد  :، وعدد حطات المقرنصات يتنوع من كلجة ألخرىالثالثة األضالعف   حطات

كلجة من الرخام، من صناعة مصر، محفوظة بمتحف الفن  كما ف ، يكون حطتان
كلجة من الرخام، من ص ناعة  كما ف   ،يزيد عددها أو قد ،(13)اإلسالم  بالقاهرة

، وهنا  نماذج من الكلجات (11لوحة رقم ) (12)ثينامصر، محفوظة بمتحف بناك  بأ
كشكل العقد  :وإنما يوجد محلها عناصر زخرفية أخرى ؛ال تشتمل على مقرنصات

كما ف  كلجة من الرخام، من ص ناعة مص ر، محفوظ ة     ،المحمول على أعمدة
  .(18)بمتحف الفن اإلسالم  بالقاهرة

صات إطار بالحفر الغائر أحاط بصفوف المقرن (موضوع الدراسة)الكلجة وف  
، ورسم اإلطارات حول العناصر الزخرفي ة  (1شكل رقم ) ،(3، 1لوحات أرقام )

 ات الغائرة والبارزةاإلطار توقد استخدم ها،وإحساًسا أكبر بجمال ،لهاا   تحديًديعط
كما ف     ،الزخرفية ف  بعض نماذج العمارة اإلسالميةالمعمارية ولتحديد العناصر 
يعل و  ب ارًزا  ا ا حجرًي  من واجهة الجامع األقمر؛ حيث نجد إطاًر القسم األوسط
 .(15)الت  تشتمل على فتحة المدخل الدخلة المعقودةالمقرنصات و

لوح ات  )للزخرفة  ، فهما مستخدمتانالكلجة على تينالمعقود لحنيتينلوبالنسبة 
مع  -ماإلى حد -تتشابه هاتان الحنيتان المعقودتان و، (1شكل رقم ) ،(3، 1أرقام 

، (م1113 -1119/ ه   911)هد السيدة نفيس ة  الخشب  من مشحنية المحراب 

                                                 
 .من هذه الدراسة( 11)انظر الحاشية رقم  (19)
  :، انظر111رقم سجل  (13)

Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 85, figs. 31-32. 
 :، انظر131 سجل رقم (12)

Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 86, fig. 34. 
 :، انظر11152رقم سجل  (18)

Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 78, fig. 17. 
 .85وعل  الطايش، العمارة ف  مصر اإلسالمية، ص يدمال العمر: انظر (15)
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، وحنية المحراب الخشب  من مش هد  (91) رةهبالقا  المسن اإلفمحفوظ بمتحف الال
  .(91)متحفبنفس ال فوظمحال، (م1131 - 1191 /ه 999 -915) السيدة رقية

فقد استخدم ف  زخرفتها وبالنسبة ألشكال العقود المستخدمة ف  زخرفة الكلجة، 
، والنص ف دائ ري،   (الم دائن  )كالعقد الثالث  : أكثر من شكل من أشكال العقود

، وم ن  (8، 2، 1 -1أشكال أرق ام  )، (9 -1 لوحات أرقام)والمدبب، والبصل  
كشكل زخرف  على المنتجات التطبيقية اإلسالمية بدأ  (93)المعلوم أن استخدام العقود
رسوم عقود مدببة منفذة عل ى بع ض   : ومن ذل  ،المبكرة منذ العصور اإلسالمية

م ن ص ناعة    ،م ن العص ر العباس      ،القطع من الخزف ذي البري  المعدن 
 واستخدم العقد المدبب والعقد المفصص ف  زخرفة منبر جامع القيروان، (96)العرا 

   .(91) (م833/ ه 318)

، فق د تمثل ت ف      (موضوع الدراسة) وبالنسبة للزخارف الكتابية ف  الكلجة
أشكال أرق ام  )، (5، 3، 1لوحات أرقام )الذي يلتف حول الحوض  الشريط الكتاب 

م ن حي ث   ف :تحليل هذه الكتابات من حيث الشكل والمض مون وسنقوم ب، (5 -1
كم ا  ، (99) المزهرقد نفذت الكتابات ف  هذا الشريط الكتاب  بالخط الكوف  الشكل، 

                                                 
، أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اإلس المية،  حسن محمد زك  :انظر، 131رقم السجل (91)

خرون، مع رض الف ن   أحمد ممدوح حمدى ود؛ 631، شكل(ت.د)ئد العرب ، بيروت، دار الرا
 .333، لوحة611، صم1535، وزارة الثقافة، القاهرة، م1912م إلى 535اإلسالم  من 

 :انظر، 113رقم السجل  (91)
Wiet (G.), Album du Musée Arabe du Caire, p. 24. 

 .636شكلأطلس الفنون الزخرفية،  زك  حسن،
؛ 81م، المصطلحات المعمارية، صإبراهي  عل ىمحمد محمد أمين و ليل: ، انظرعقودعن ال (93)

 .151-151عاصم رز ، معجم مصطلحات العمارة والفنون، ص
عل  أحمد الطايش، الفنون الزخرفي ة  ؛ 16أطلس الفنون الزخرفية، شكل، زك  حسن: انظر (96)

، مكتبة زهراء الش ر ، الطبع ة األول ى،    (ف  العصرين األموي والعباس )اإلسالمية المبكرة 
 .13، صم3113القاهرة، 

حسن  محمد نويصر، ؛ 389، 386، 381أطلس الفنون الزخرفية، أشكال زك  حسن،: انظر( 91)
 .613، 611، صم1558اآلثار اإلسالمية، مكتبة زهراء الشر ، القاهرة، 

، ينبث  منها أنص اف  فيه قوائم الحروف بفروع نباتية  تنتههو نوع  :المزهرالخط الكوف   (99)
الكتابات العربية على اآلثار اإلس المية   ،مايسة محمود داود :انظر، اتيةوأورا  نب مراوح نخيلية

النهض ة  ، مكتب ة  (م13 - 2)عشر للهج رة    قرن الثانمن القرن األول للهجرة حتى أواخر ال
 ؛ 191ص ،1551، المصرية، القاهرة

Grohmann (A.), "The origin and early development of floriated Kūfic", Ars Orientalis, vol. 

2, 1957, p. 183. 
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كما ف   ،(93)استخدم ف  تنفيذ كتابات بعض الكلجات األخرى الخط الكوف  المور 
 .(92)كلجة من الرخام، من صناعة مصر، محفوظة بمتحف الفن اإلسالم  بالقاهرة

-وبالنسبة ألماكن تنفيذ الكتابات على الكلجات، فقد كانت متنوعة، ومن ذل    
كم ا ف   الكلج ة     ،الحوض فقط قد يلتف شريط كتاب  حول: -على سبيل المثال

، وكما ف  كلجة من الرخام، من ص ناعة مص ر، محفوظ ة    (موضوع الدراسة)
، وأحياًنا يلتف الشريط الكتاب  حول الحوض، ثم (98)بمتحف الفن اإلسالم  بالقاهرة

كما ف  كلجة من الرخام، من صناعة مصر، ميرخ ة   ،أعلى جانب  التجويف فقط
ان  عشر الميالدي، محفوظة بمتحف الفن اإلس الم   الث/ بالقرن السادس الهجري

، وقد يلتف الشريط الكتاب  حول الحوض، ث م ح ول   (11لوحة رقم ) (95)بالقاهرة
إلى أعلى التجويف، ثم أعلى جانب  التجويف، ثم يهبط إل ى  يصعد التجويف؛ بأن 

كما ف  كلجة من الرخام، من ص ناعة مص ر، محفوظ ة     ،أسفل جانب  التجويف
وقد تشتمل الكلجة على كتاب ات ف   بع ض     ،(31)لفنون الجميلة ببوسطنبمتحف ا

كما ف     ،ف  الجزءين األماميين -على سبيل المثال-كأن تكون  ؛أركان التجويف
 .(31)كلجة من الرخام، من صناعة مصر، محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن

 ؛فق ط  دعائيةعلى كتابات الشريط الكتاب  اشتمل فقد أما من حيث المضمون، 
وق د كان ت الكتاب ات     ،اشتمل على الدعاء بالبركة الكاملة والنعمة الشاملة ثحي

ومن أن واع   لت  وصلتنا على الكلجات الرخامية،الدعائية من أكثر أنواع الكتابات ا
وتب ين   الكتابات التسجيلية، :الكتابات األخرى الت  وصلتنا على الكلجات الرخامية

كما ف  كلجة من الرخام، م ن ص ناعة    ،صناعة الكلجة ف  بعض األحيان تاريخ
، محفوظة بمتح ف  الثان  عشر الميالدي/ القرن السادس الهجريمصر، ميرخة ب

تم الجمع بين الكتابات التسجيلية والكتابات الدعائي ة  حيث  ؛الفن اإلسالم  بالقاهرة

                                                 
أنصاف مراوح أو ، (أورا  الشجر)لحقه زخارف األورا  تهو نوع  :المور الخط الكوف   (93)

فنرى  ؛وخاصة الحروف األخيرة منها ،ه القائمة، وحروفه المستقلةحيث تنبعث من حروف؛ نخيلية
محمد حسام ال دين   ؛96، صبيةالكتابات العر ،مايسة داود :انظر، سيقان رفيعة متنوعة األشكال

إسماعيل، الكتابات العربية حتى القرن السادس الهجري، دار القاهرة، الطبعة األولى، الق اهرة،  
 .113، صم3113

  :، انظر111رقم سجل  (92)
Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 85, fig. 31. 

 .من هذه الدراسة( 13)انظر الحاشية رقم  (98)
 .من هذه الدراسة( 11)اشية رقم انظر الح (95)

(60)
 Knauer (E.R), "Marble jar-stands", p. 69, fig. 4. 
(61)
 Graves (M.S.), "The monumental miniature: liquid architecture in the kilgas of Cairo", 

Art History, 2015, pp. 310, 312, fig. 6. 



 18حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

633 

 

كاشتمالها  :بوقد تكون الكتابات متعلقة بالشر، (11لوحة رقم ) (33)ف  هذا النموذج
كما ف  كلجة من الرخام، من صناعة مصر، محفوظة بمتحف ، «اشرب»على كلمة 

تم الجمع بين الكتابات المتعلقة بالش رب والكتاب ات   حيث  ؛فيكتوريا وألبرت بلندن
  .(36)الدعائية ف  هذا النموذج

جدت الكتابات الدعائية على الفنون التطبيقية اإلسالمية ف  مص ر من ذ   ووقد 
ء بالبرك ة،  ال دعا ك: والعباس  يصور المبكرة، واستمرت ف  العصرين األموالع

فأما عن الدعاء بالبركة، فهو من أكث ر أن واع الكتاب ات     وكذل  الدعاء بالنعمة؛
 :فقد يرد بص يغة  ،ا ف  نماذج المنتجات التطبيقية اإلسالميةا وتنوًعالدعائية وروًد

 :م ن أمثلت ه  و، أو بصيغ أخرى، «بركاة مان س»، أو «بركة كاملة»، أو «بركة»
 حيث ؛من الكتان ، مصنوعةيالتذكار يعلى قطعة من النسيج المصر دعاء بالبركة

بسام س بركاة مان س لعباد س جعفار » :نص باسم الخليفة المتوكل بص يغة  يوجد

اإلمااام المتوكاال علااى س أمياار الماا منين أيااده س ممااا عماال بمصاار ساانة أربعااين 
  .(31)«وما تين

: ومن ذل    ،ووجدت عبارات الدعاء بالبركة ف  نماذج من العصر الطولون 
، ينسب للعصر الطولون  إناء من الخ زف ذي البري  المعدن على جزء من قاع 

، «بركاة»د كلم ة  توج   ؛ حي ث (ع الم يالدي التاس/ نهاية القرن الثالث الهجري)
من نسيج من الكتان، قطعة  وورد الدعاء بالبركة على ،(39)الكوف مك توبة بالخط 

، محفوظة بمجموع ة جامع ة   ه 618، ميرخة بعام  من العصر العباس ،الطراز
 .(33)ضمن كتابات القطعة ؛«بركة من س» :ميتشجين، بصيغة

ف  العصر الفاطم ، ونجده على نماذج  -بشكل كبير-وانتشر الدعاء بالبركة 
من الخزف المرس وم تح ت   على قدر : ومن ذل ، من منتجات ذل  العصر عديدة

ظ ، محف و العاشر الم يالدي / القرن الرابع الهجري، الطالء، من العصر الفاطم 
 .(32) الكوف ، بالخط «بركة كاملة»توجد عبارة بالقاهرة، اإلسالم  بمتحف الفن 

                                                 
 .من هذه الدراسة( 11)انظر الحاشية رقم  (33)

(63)
 Graves (M.S.), "The monumental miniature", p. 312, fig. 6. 

 .328حسنى نويصر، اآلثار اإلسالمية، ص (31)
عزة عبد المعط  عبده محمد، الزخرفة على التحف الفنية ف  مصر اإلسالمية حتى نهاي ة   (39)

مخط وط  دة، فنية ف  ضوء مجموعة جدي   دراسة  -العاش ر الميالدي  -القرن الرابع الهجري
 .313، 311، صم 3113ة اآلثار، جامعة القاهرة، كليمقدمة إلى رسالة دكتوراة، 

(66)
 Day (F.E.), "Dated Ṭirāz in the collection of the University of Michigan", Ars Islamica, 

vol. 4, 1937, pp. 429- 430, fig. 9. 
  .38لفنون الزخرفية، شكلأطلس ا زك  محمد حسن، :، انظر19151رقم سجل  (32)
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منذ العصور المبكرة على المنتج ات   -أيضا-أما عن الدعاء بالنعمة، قد ورد 
نعماة »أو  ،«نعماة شااملة»أو  ،«نعماة» :مث ل متنوعة،  غبصي التطبيقية اإلسالمية

م ن   على قطع ة  :، أو غير ذل  من الصيغ، ومن ذل «نعمة من س»أو ، «كاملة
ساعادة ونعماة كاملاة لصااحبج مماا عمال فاي طاراز الخاصاة »: انص ه كتابة النسيج 

  .(38) «بمطمـور من قرى كورة الفيوم

، ميرخة بعام ، من نسيج الطرازلكتانمن االدعاء بالنعمة على قطعة  وقد ورد
ض من   ؛«نعماة مان س»: ، محفوظة بمجموعة جامعة ميتشجين، بصيغةه 323

، بمتح ف الف ن    على طب  من الخزف من العصر الف اطم و، (35)كتابات القطعة
نعماة شااملة لاج وةبطاة لصااحبج » :نص ه  ؛يوجد شريط كتاب  بالقاهرة،اإلسالم  

ةبطاة لصااحبج »: فيق رأ  غير ذل أما  ؛نص والطائر معتدلهذا إذا قرأنا ال ،«كاملج

  .(21) «كاملج ونعمة شاملة لج

ا عل ى المنتج ات   وف  كثير من األحيان يقترن الدعاء بالبركة والنعمة مًع  
التطبيقية اإلسالمية، وقد أرجعت بعض اآلراء بداي ة ه ذه العب ارات الدعائي ة     

لطولونيين، وقد نشر البعض مجموعة المتضمنة الدعاء بالبركة والنعمة إلى زمن ا
م ن حي ث كتاباته ا    -منها، محفوظة بمتحف الفن اإلسالم  بالق اهرة، وه     

، كما وج دت نف س   التاسع الميالدي/ الثالث الهجري ميرخة بالقرن -وزخارفها
التاس ع والعاش ر   / بارات ف  عقود ملكية من القرنين الثالث والرابع الهجريينالع

لى لوحات خشبية كانت تعل  عل ى المب ان  لاش ارة إل ى     ، نقشت عالميالديين
،  ، من العصر الفاطمالبري  المعدن  يى طب  من الخزف ذعلوتوجد  ،(21)مالكيها

نعماة شااملة وبركاة » :نص ها  عب ارة  بالق اهرة،  اإلسالم محفوظ بمتحف الفن 

،  ، من العص ر الف اطم   البري  المعدن يوعلى طب  من الخزف ذ ،(23)«كاملاة

                                                 
  .113عل  الطايش، الفنون الزخرفية، ص (38)

(69)
 Day (F.E.), "Dated Ṭirāz", p. 423, fig. 2. 

محمود إبراهيم حسين، الفنون اإلسالمية ف  العصرين الفاطم  واأليوب ، دار الثقافة : انظر (21)
محمد السيد البسطويس ،  ؛36، 33، صم3115الطبعة الثالثة، القاهرة،  العربية، جامعة القاهرة،

رس الة   مخط وط  ،"دراس ة مقارن ة  "مصر ف  الكتابات العربية على النقود والتحف الفاطمية 
 .131، صم3119ة اآلثار، جامعة القاهرة، كلي مقدمة إلى ماجستير،

(71)
 Glidden (H.W.), "Fatimid carved-wood inscriptions in the collections of the University 

of Michigan", Ars Islamica, vol. 6, No. 1, 1939, p. 94. 
 :انظر، 19598رقم سجل  (23)

Jenkins (M.), "Muslim: an early Fatimid ceramist", the Metropolitan Museum of Art 

Bulletin, new series, vol. 26, No. 9, 1968, p. 368, fig. 12; 

  .118، صاإلسالم الفن  ودخرون، معرض يأحمد ممدوح حمد
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ةبطاة شااملة » :وظ بمتحف الفرير جاليرى للفن بواشنطن، عبارات يميز منهامحف

 :كما ظهرت عب ارة ، (26) «شااملة -بركة كاملاة ونعماة شااملة  -ةبطة  -لصاحبج 
ضمن كتاب ات دعائي ة    ،منفذة بالخط الكوف  المزهر «بركة كاملة ونعمة شااملة»

القرن السادس من النصف األول ترجع إلى  حشوات خشبية، من مصر،خمس على 
، محفوظة بمجموعة جامعة ميتش جين، وتتض من   الثان  عشر الميالدي/ الهجري

م ع تك رار    ؛«بركاة كاملاة ونعماة شااملة وساعادة دا ماة» :الكتابات العب ارات 
 (.13لوحة رقم ) (21)بعضها

نماذج  مع نظيره على (موضوع الدراسة)الكلجة نص الكتابات على  تشابهوقد 
كلجة من الرخام، من صناعة مص ر، محفوظ ة    كما ف  ،(29) أخرى من الكلجات

 .(23) بمتحف الفن اإلسالم  ببرلين

 .(22)ويالحظ ارتباط مضمون الكتابات المسجلة على هذه الكلجة بوظيفتها

تنته   م ن أس فل    ة مس تطيل أشكال أما عن الزخارف الت  ه  عبارة عن 
 فر الغائر يلتف ح ول ، ووجود خط بالحومن أعلى بشكل مسلوب مدببباستدارة، 

، (6 -1أشكال أرقام ) ،(2، 3، 9، 3، 1 لوحات أرقام)أسفل األرجل األربعة من 
األشكال هذه وقد وجدت  ،تعط  قيمة جمالية للكلجة ،فقد استخدمت كأشكال زخرفية
كلجة : ومنها ،إلينا الت  وصلتالكلجات الرخامية بعض الزخرفية منفذة على أرجل 

  . (28)ة مصر، محفوظة بمتحف الفن اإلسالم  بالقاهرة من الرخام، من صناع

، فاس تناًدا  (موضوع الدراسة) وفيما يتعل  بتأريخ وتحديد مكان صناعة الكلجة
إلى ما تم ذكره ف  الدراسة التحليلية، والمقارنة بنم اذج أخ رى م ن الكلج ات     

فإنن   ؛الرخامية، وبنماذج من التحف التطبيقية األخرى ف  مصر ف  فترات عديدة
وذل   بس بب    ؛أميل إلى إرجاع هذه الكلجة إلى فترة العصر الفاطم  ف  مص ر 

مع نماذج أخرى من نماذج الكلجات المصنوعة ف  مصر،  -بشكل كبير-تشابهها 

                                                 
(73)
 Hillenbrand (R.), Islamic art and architecture, London, 1991, p. 81, fig. 41. 
(74)
 Glidden (H.W.), "Fatimid carved-wood inscriptions", pp. 93, 94, figs. 1-5. 

 .613صعبد الرءوف عل  يوسف، النحت، كتاب القاهرة،  (29)
(76)
 Graves (M.S.), "The monumental miniature", p. 309, fig. 3. 

يمن مصطفى إدريس محمد، العالقة بين النص والوظيف ة عل ى الفن ون    أ: انظر للتوضيح (22)
 - 31)وحتى نهاية العصر الممل وك   اإلسالم  مصر منذ بداية العصر ف  التطبيقية اإلسالمية 

 جامعة حلوان، ،دابكلية اآلى مقدمة إلرسالة ماجستير، مخطوط ، (م1912 - 311( )ه 536
 .355 -359ص، م3111

 .من هذه الدراسة( 16)راجع الحاشية رقم  (28)
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 ؛وذل  من حيث التصميم الفن ، والعناصر الزخرفية ؛والت  ترجع إلى نفس العصر
 .ال سيما الكتابية من حيث الشكل والمضمون

من حيث التصميم، فقد ُوجد أن التصميم السائد ف  ص ناعة الكلج ات ه و    ف
، وحوض، وترتكز الكلج ة  (مكان ارتكاز الزير)التصميم الذي يتكون من تجويف 

على أربع أرجل، وهو ما وجد ف  نموذج الدراسة، كما تشابهت بعض األجزاء ف  
كما هو الحال ف   ،تصميم حوض الكلجة مع نظائرها ف  نماذج أخرى من الكلجات

 .واللذين قد شكل كل منهما على شكل نصف دائرة ،الجزءين البارزين من الحوض

مع  -بشكل كبير-ومن حيث العناصر الزخرفية، توجد عناصر زخرفية تتشابه 
كما ف  التشابه الكبي ر   :بعض العناصر الزخرفية على العمائر ف  العصر الفاطم 

المقرنصات الموجودة عل ى  بين ذه الكلجة وبين المقرنصات على جانب  تجويف ه
، ه ذا إض افة إل ى    (م1139/ ه 915)القسم األوسط من واجهة الجامع األقمر 

ا على نماذج ائرهالتشابه الشديد بين بعض العناصر الزخرفية على هذه الكلجة ونظ
كما ف   أش كال العق ود،     :أخرى من الكلجات الواصلة إلينا من العصر الفاطم 

المعقودة، والمقرنصات، واألشكال الب ارزة ف   أض الع التجوي ف،     والحنيات 
 .واألشكال الهندسية على أرجل الكلجة

فتجدر اإلش ارة   ،(موضوع الدراسة)ومن حيث العبارات الواردة على الكلجة 
على بع ض نم اذج الكلج ات     -بشكل مشابه أو مماثل-إلى ورود هذه العبارات 

 .  فاطم الرخامية الت  ترجع إلى العصر ال

بنظائرها على بعض التحف  (موضوع الدراسة)وبمقارنة الكتابات على الكلجة 
كما ف  الحشوات الخشبية الخمسة، الت  ترجع للنصف األول م ن  ، الفنية األخرى

الثان  عشر الميالدي، والمحفوظ ة بمجموع ة جامع ة    / القرن السادس الهجري
، المنفذ به النص الكت اب   الكوف  طيتضح التشابه الكبير بين حروف الخ ؛ميتشجين

 (.13لوحة رقم )الحالتين كال ف   -بشكل كبير-نص العبارات تشاُبه إضافة إلى 

كانت من العب ارات   «بركة كاملة ونعمة شااملة» :ة الدعائيةالعبار هذهكما أن 
ف  العصر الفاطم ، ونراها على بعض تحف الخ زف ذي   -بشكل كبير-الرائجة 

غيره من المنتجات التطبيقية األخ رى  على الفاطم ، ف  مصر، والبري  المعدن  
 . ف  ذل  العصر

 ه ذه الكلج ة   إرج اع يمكن  ا؛ومن خالل مقارنة تل  األدلة المذكورة ببعضه
            ف   وبالتحدي د   ،(العص ر الف اطم   )ف     ،إل ى ص ناعة مص ر    الرخامية

 (.الثان  عشر الميالدي/ النصف األول من القرن السادس الهجري)
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 ا ج الدراسةنت

، األشمونينبمخزن المتحف  البمحفوظة ال يةكلجة الرخامهذه الدراسة من خالل 
 :النتائج التاليةباط ناست تم

من حي ث نوعي ة الم ادة     :باألزيار -بشكل رئيس-الكلجات تتأثر استخدامات  -
مما يبين ارتباط األداتين بعض هما   ؛الغرض من استخدامهالمصنوع منها الزير، و

 .كبير بشكل ،ببعض

العص ر   ف    الكلجات الرخامي ة إلينا من الت  وصلت النماذج غالبية رغم أن  -
التك وين   ناحي ة متشابهة من  كانت -(موضوع الدراسة)الكلجة ومنها -اإلسالم  

، (مكان ارتكاز الزي ر ) التجويف: ماه جزءينوذل  من حيث اشتمالها على  ؛العام
تعد ميدانا واسعا للتنوع ف  التص ميم   أنها ؛ إالوترتكز على أربع أرجل، والحوض
ماكن صميمات الزخرفية، وأوكيفية توزيع الت نوعية الزخارف،من حيث : الزخرف 
 ابغيرهمن الناحية الزخرفية  (موضوع الدراسة)الكلجة ومن خالل مقارنة ، تنفيذها

لك ن ل م    ؛األخرى الكلجاتوبين بعض  ايتضح تشابها بينه ؛من الكلجات األخرى
  .التماثل التامحد لى إ ذل يصل 

            الكلج ة  وف   ض وء    ،دي دة م ن الزخ ارف   الكلجات على أنواع ع الاشتم -
 الزخارف المعماريةتضح أن ا، بها اوالنماذج الت  تمت مقارنته (موضوع الدراسة)

، ات، والمقرنص  ك العقود  :على الكلج ات  رف تنفيًذامن أكثر أنواع الزخا كانت
 .والحنيات المعقودة

الكلج ة  بما ف   ذل     -الكلجات أثر الزخارف المنفذة على كثير من تضح تي -
من الكلجات أو ف  غيرها  تل بالعمائر الت  كانت توجد فيها  -(موضوع الدراسة)

 :المعمارية المنف ذة عليه ا   الزخارف كثرة وجود ويتضح ذل  من خاللالعمائر، 
 .المحاريبأشكال ، والمقرنصات، وكالعقود

أنواع ا من ا هاًمنوًع -(موضوع الدراسة)الكلجة ومنها - جات الرخاميةتمثل الكل -
-الت  يوازن فيها الفنان بين الجانبين الوظيف  والجمال ، وهذا  تطبيقيةالمنتجات ال

أحد أهم سمات الفنون التطبيقية بوجه عام، والفنون التطبيقية اإلس المية   -بال ش 
 .بوجه خاص

أخرى من الكلجات الرخامية، وبنماذج من المنتج ات  من خالل المقارنة بنماذج  -
إل ى  ( موضوع الدراسة)التطبيقية اإلسالمية األخرى، يمكن َنسبة الكلجة الرخامية 

صناعة مصر، وتأريخها بالعصر الفاطم ، وتحديدا بالنصف األول م ن الق رن   
 .الثان  عشر الميالدي/ السادس الهجري
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 اللوحات واألشكال التو يحية

  اللوحات :أوال

 

 

 كلجة من الرخام  من صناعة مصر  العصر الفاطميصورة تو ح  (:1)لوحة رقم 

مخزن ال  محفوظة ب(الثاني عشر الميالدي/ النصف األول من القرن السادس الهجري)
 (.تنشر ألول مرة)مصر   -محافظة المنيا -مركز ملوي -األشمونينالمتحفي بقرية 

 

 
 .(تصوير الباحث)آخر من الكلجة الرخاميةنظر مصورة تو ح (: 2)لوحة رقم 



 18حتاد العام لآلثاريني العرب جملة االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

663 

 

 

منظر  صورة تو ح(: 3)لوحة رقم 
تصوير )علوي من الكلجة الرخامية

     .(الباحث

منظر  صورة تو ح (:4)لوحة رقم  
 من الكلجة الرخاميةآخر علوي 

 .(تصوير الباحث)
 

 

 .(ير الباحثتصو) .لكلجة الرخاميةمن امنظر خلفي  صورة تو ح (:5)لوحة رقم 
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 .الرخامية الرجلبين األماميتين من الكلجة صورة تو ح (:6)لوحة رقم 

 .(تصوير الباحث)

         
 .الرخامية الرجلبين الخلفيتين من الكلجة صورة تو ح (:7)لوحة رقم 

 .(تصوير الباحث)
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 .علوي من حو  الكلجة الرخامية صورة تو ح منظر (:8)لوحة رقم 

 (وير الباحثتص)

 

 .الرخامية على الكلجةالمنفذة الكتابات  صورة تو ح (:9) لوحة رقم

 .(تصوير الباحث)
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كلجة من الرخام  من  (:11) لوحة رقم
الفن اإلسالمي بالقاارة  مصر  بمتحف 

 :  عن4328رقم سجل

http://www.eternalegypt.org/images/el

ements/30049-4-IS--4328--

1_310x310.jpg 

 

كلجة من الرخام  من  (:11) لوحة رقم
مصر  بمتحف بناكي بلثينا  رقم 

 :  عن464سجل

Knauer (E.R), "Marble jar-stands 

from Egypt", Metropolitan Museum 

Journal, vol. 14, 1979, p. 86, fig. 34

 

 

النصف األول من القرن السادس    من مصر يتانخشبن اتحشو (:12) لوحة رقم
 :عن بمجموعة جامعة ميتشجين  تانالثاني عشر الميالدي  محفوظ/ جرياله

Glidden (H.W.), "Fatimid carved-wood inscriptions in the collections of the 

University of Michigan", Ars Islamica, vol. 6, No. 1, 1939, p. 94, figs. 1, 5. 

 

http://www.eternalegypt.org/images/elements/30049-4-IS--4328--1_310x310.jpg
http://www.eternalegypt.org/images/elements/30049-4-IS--4328--1_310x310.jpg
http://www.eternalegypt.org/images/elements/30049-4-IS--4328--1_310x310.jpg
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 التو يحية األشكال: ثانيا
 

 
جانب من تجويف كلجة من الرخام  من صناعة مصر  رسم تو يحي ل (:1)رقم  شكل

  (يالثاني عشر الميالد/ النصف األول من القرن السادس الهجري) العصر الفاطمي
تنشر )مصر   -ظة المنيامحاف -مركز ملوي -ألشمونينمحفوظة بالمخزن المتحفي بقرية ا

 .(ألول مرة

 

 .لجزل من الكلجة الرخاميةرسم تو يحي  (:2)رقم  شكل
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 .خلفي من الكلجة الرخاميةرسم تو يحي للجزل ال (:3)رقم  شكل
 

 

 

 

 جج

 .جة الرخاميةالكل كتابات علىمن ال رسم تو يحي لجزل (:4)رقم  شكل
 

 

 .الكلجة الرخامية كتابات علىمن ال رسم تو يحي لجزل (:5)رقم  شكل
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 .الكلجة الرخامية كتابات علىمن ال رسم تو يحي لجزل (:6)رقم  شكل
 

 

 .الكلجة الرخامية كتابات علىمن ال رسم تو يحي لجزل (:7)رقم  شكل
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 .الكلجة الرخامية كتابات علىمن ال و يحي لجزلرسم ت (:8)رقم  شكل
 

 

 .الكلجة الرخامية كتابات علىمن ال رسم تو يحي لجزل (:9)رقم  شكل
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 قا مة المصادر والمراجع

  :المصادر العربية -

 ،(ه   198 ت أبى الحسن على بن إسماعيل النح وي اللغ وي األندلس     )ِسيَده ابن  -
ث العرب  ، الطبع ة   دار إحياء الت را  ،أجزاء 9، خليل إبراهم جفال :، تحقي المخصص

  .م1553، األولى، بيروت

، (ه   819العباس أحمد بن عل ى ب ن عب د الق ادر ت      تقى الدين أب )المقريزي  -
 :، تحقي   (المعروف بالخ طط المقريزية)ار ع تبار بذكر الخ طط واآلثالمواع ظ واال

  .م1558، القاهرة، بول مكتبة مد، أجزاء 6هم، مديحة الشرقاوى، محمد زين

، لسان الع رب،  ( ه 211األفريق  المصري ت بن عل  محمد بن مكرم )منظور ابن  -
  .م1551، ، بيروتالثالثةدر، الطبعة جزء، دار صا 19

يحيى الخشاب، األل ف كت اب    :نامة، ترجمة سفر، (ه 181ت) يناصر خسرو علو -
 .م1556كتاب، القاهرة، العامة لل ، الهيئة المصرية 133العدد  ، الثان

  :المراجع العربية -

إبراهيم وجدي إبراهيم، أشغال الرخام ف  العمارة الدينية ف  مدينة القاهرة ف   عه د    -
كلية اآلثار، ماجستير، مقدمة إلى رسالة مخطوط ، (دراسة أثرية فنية)محمد عل  وخلفائه 

 . م3112، جامعة القاهرة

خامية ف  الموصل خالل العهدين األت ابك  واإليلخ ان ،   أحمد قاسم الجمعة، اآلثار الر -
 .م1529، كلية اآلثار، جامعة القاهرةمقدمة إلى مخطوط رسالة دكتوراه، 

، وزارة م1912م إل ى  535من  أحمد ممدوح حمدى ودخرون، معرض الفن اإلسالم  -
 .م1535القاهرة، الثقافة، 

  العص رين الف اطم  )ر اإلسالمية مص ف أحمد الطايش، العمارة   دمال العمرى وعل -
 .م1553، مكتبة الجبالوى، القاهرة، ( واأليوب

أمل مختار عل  الشهاوي، أوان  الشرب الفخارية والخزفية والمعدنية ف   العص رين    -
رس الة  مخطوط المملوك  والعثمان  ف  ضوء مجموعة متحف الفن اإلسالم  بالقاهرة، 

 .م3112، معة القاهرةاآلثار، جاكلية مقدمة إلى دكتوراه، 

أيمن مصطفى إدريس محمد، العالقة بين النص والوظيف ة عل ى الفن ون التطبيقي ة      -
 - 31)وحتى نهاية العص ر الممل وك      مصر منذ بداية العصر اإلسالم ف اإلسالمية 

جامع ة   ،اآلداب ماجستير، مقدمة إلى كليةرسالة مخطوط ، (م1912 - 311( )ه 536
 .م3111حلوان، 
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 س ام   :ترجم ة  العم ارة،  ف  اإلسالمية التقليدية والحرف المغرب ،(أندريه)كار با  
   .م1581 للنشر، 21تولي  أ دار جرجس،

العص رين األي وب     ف   جمال عبد الرحيم إبراهيم، الفن ون الزخرفي ة اإلس المية     -
 .م3111والمملوك ، القاهرة، 

 .م1558الشر ، القاهرة، حسن  محمد نويصر، اآلثار اإلسالمية، مكتبة زهراء  -

حسين مصطفى حسين رمضان، المحاريب الرخامية ف  قاهرة الممالي  البحرية دراسة  -
 .م1581اآلثار، جامعة القاهرة،  ماجستير، مقدمة إلى كليةأثرية فنية، مخطوط رسالة 

 .م1562زك  محمد حسن، كنوز الفاطميين، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  -

مية، دار الرائد العرب  ،  ، أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اإلسال................. -
 (. ت.د)، بيروت

العربي ة   ، التراث المعماري اإلسالم  ف  مصر، دار النهض ة مصطفى صالح لمع  -
 .م1581، للطباعة والنشر، بيروت

،  بولعاصم محمد رز ، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلس المية، مكتب ة م د    -
 .م3111 ،القاهرةالطبعة األولى، 

كتاب القاهرة تاريخها فنونها دثارها، مقاالن ب، ، الفخارتعبد الرءوف على يوسف، النح -
 .  م1521ميسسة األهرام، القاهرة، 

عبد الكريم شحادة، صفحات من تاريخ التراث الطب  العرب  اإلسالم ، تم تأليفه تحت  -
، أكاديمي ا  يم  لمنظمة الصحة العالمي ة لش ر  المتوس ط   رعاية وإشراف المكتب اإلقل

 (.ت.د)، انترناشيونال، بيروت

حت ى    اإلس الم مصر منذ الف تح   ف الفنون الزخرفية اإلسالمية  ،عبد الناصر ياسين -
، دراسة دثارية حضارية للتأثيرات الفنية الوافدة، دار الوفاء، الطبعة  نهاية العصر الفاطم
 . م3113ة، األولى، اإلسكندري

عزة عبد المعط  عبده محمد، الزخرفة على التحف الفنية ف  مصر اإلس المية حت ى    -
فنية ف  ضوء مجموعة جديدة،  دراسة  -العاش ر الميالدي  -نهاية القرن الرابع الهجري

 .م 3113كلية اآلثار، جامعة القاهرة، مقدمة إلى رسالة دكتوراة، مخطوط 

ف   العص رين األم وي    )الزخرفية اإلس المية المبك رة    عل  أحمد الطايش، الفنون -
 .م3113، مكتبة زهراء الشر ، الطبعة األولى، القاهرة، (والعباس 

عصر س الطين   ف مصر  ف فايزة محمود عبد الخال  الوكيل، الشوار جهاز العروس  -
 .م3111، القاهرة، الطبعة األولى ،ر نهضة الشر الممالي ، دا
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زك   اس كندر،    :المواد والصناعات عند قدماء المصريين، ترجم ة ، (ألفريد)لوكاس  -
 .م1551محمد زكريا غنيم، مكتبة مدبول ، الطبعة األولى، القاهرة، 

الكتابات العربية على اآلثار اإلسالمية من الق رن األول للهج رة    ،مايسة محمود داود -
المص رية، الق اهرة،   ة النهضة ، مكتب(م13 - 2)حتى أواخر القرن الثانى عشر للهجرة 

 .م1551

مص ر   ف   محمد السيد البسطويس ، الكتابات العربية على النقود والتحف الفاطمي ة   -
اآلث ار، جامع ة الق اهرة،     ماجستير، مقدمة إلى كلي ة رسالة مخطوط ، "دراسة مقارنة"

 . م3119

محمد حسام الدين إسماعيل، الكتابات العربية حت ى الق رن الس ادس الهج ري، دار      -
 .م3113القاهرة، الطبعة األولى، القاهرة، 

الوثائ  المملوكي ة،   ف محمد محمد أمين و ليلى عل  إبراهيم، المصطلحات المعمارية  -
 .م1551الجامعة األمريكية بالقاهرة، 

محمود إبراهيم حسين، الفنون اإلسالمية ف  العصرين الفاطم  واأليوب ، دار الثقاف ة   -
 .م3115، الطبعة الثالثة، القاهرة، العربية، جامعة القاهرة

م، مكتب ة  1258 -1912 -محمود حامد الحسين ، األسبلة العثمانية بمدينة الق اهرة   -
 .(ت.د)مدبول ، القاهرة، 

 اإلسالم  العصر بداية من والفخارية الخزفية المسارج ،اللطيف عبد الهادي عبد مرفت -
 مخط وط  ،بالقاهرة اإلسالم   الفن فمتح مجموعة خالل من الفاطم  العصر نهاية حتى
 .م1555 القاهرة ، جامعة اآلثار، كلية إلى مقدمة ماجستير، رسالة
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A marble jar-stand made of  

marble in Al-Ashmunein storehouse 

 (a comparative archaeological artistic study) 

Dr. Ayman Mustafa Edris

 

 

Abstract: 

This paper aims to study a marble jar-stand (kilga), in Al-

Ashmunein storehouse in Mallawi town - Minia governorate - 

Egypt, this kilga not published before, and it will be studied and 

published in this paper for the first time. The study includes 

description of this kilga and analysis of its industry material, 

techniques of industry, techniques of decoration, design, 

decorative elements and discussion of some opinions about the 

use of marble jar-stands (kilga). This paper will date this kilga 

and determine its provenance by a comparative study. 

 

Keywords: 

Kilga - Jars - Marble - Decorations - Inscriptions - Al-

Ashmunein. 
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