
    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٢ 

  فى القرن التاسع عشر فى ضوء مجموع متحف قصر عابدینالمرایا 

 دراسة فنیة اثاریة

  یة عبد المنعم خلیلوار/ د 

:الملخص  

یھدف البحث الى دراسة مجموعة من المرایا لم یسبق دراستھا موجودة بمتحف قصر 

بمدینة القاھرة دراسة اثاریة فنیة ویتمیز ھذا البحث بأنھ یمثل نماذج لم یتم عابدین 

  .عرضھا من قبل او عمل اى دراسة خاصة بھا 

وقد تم عمل دراسة تحلیلیة لھذه المجموعة من المرایا المعدنیة من حیث المواد الخام 

ت على ھذه التى صنعت بھا باالضافة الى االسالیب الزخرفیة المستخدمة والتى وجد

المجموعة وكذلك یوضح البحث مدى التأثیرات الفنیة االوربیة على العدید من التحف 

التى وجدت فى ھذه الفترة وذلك نظرا لحرس االمراء والبشوات فى ھذه الفترة على 

  .اقتناء العدید من التحف الفنیة المختلفة 

  :الكلمات الدالة 

 ،ةینفلا رصانعلا ،فراخزلا،تاریثأتلا المرایا، القرن التاسع عشر، قصر عابدین،

  .نونفلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  اإلسالمیةمدرس اآلثار والفنون 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٣ 

  :المقدمة 

عرفت مصر منذ قدم العصور صناعة المرایا المعدنیة ولیس أدل على ذلك ما یحتفظ 
بھ المتحف االسالمى من مرایا معدنیة تعود إلى أقدم العصور عالوة على ذلك ما 

من ملئ خزائن الجوھر والطیب والطرائف للدولة  )١(ذكره المؤرخ المقریزى
الفاطمیة بالعدید من الصنادیق الخشبیة التى تحوى مقتنیات سیدات قصر الخلیفة من 

  .)٢(مختلف أنواع الحلى الذھبیة وأطیب أنواع الجواھر وأدوات الزینة 

ویورى أنھ كان ثمن السوار أو الجھاز الخاص بالعروس فى العصر المملوكى 
یق یوضع فیھا الحلى الثمینة واألحجار الكریمة والمجوھرات الغالیة الخاصة صناد

  .)٣( بالمرأة ذات المكانة اإلجتماعیة الراقیة والمنزلة اإلقتصادیة العالیة

ونالت المرایا المعدنیة عنایة فائقة لدى الرجال والنساء على حد السواء نظراً لما لھا 
من أھمیة كبیرة فى التزیین فھى تعكس صورة الرأى ولقد أختلفت أشكال المرایا كا 

وتعددت أنواع وأشكال الزخارف الموجودة على ظھر  )٤(بین الدائرى  والبیضاوى 
لمرآة تحفة فنیة متناسقة ومناسبة من حیث الشكل وھكذا أصحبت ا وجوانب المرآة

  .)٥(العام والزحارف الموجودة علیھا 

  :ا ومضمونھا ھیفرالمرآة تع:  ثانیاً 

بلغت درجة عالیة من العنایة خالل  ىنالت المرأة مكانة رفیعة بین أدوات الزینة الت
درجة عالیة من الرقى بفضل  إلىالعصر العثمانى حیث أزدھرت صناعتھا ووصلت 

تناسق زخارفھا وعنایة الصانع بھا والمرآة من األدوات التى تھتم بھا المرأة والنساء 
عموما حیث جرت العادة أن تحمل كل إمرأة مرآة خاصة بھا كى ترى صورتھا من 

ستعمالھا بالنساء وقد ورد فى إخر ومن ھنا كانت أھمیة المرآة ولذا ألصق أن آل
  :ن األشعار ذكر المرآة وعالقتھا بالمرأة قال الشاعر العدید م

  فاعطیھ المرآة والمكحاال         ھواال إذا الفتى لم یركب إال

  واسع لھ وعدة عیاال         

ستخدامات المرآة حسب الشخص الذى یستعملھا فقد تكون مصدر سرور إوتعددت 
  .للشخص المتفائل 

  

                                                           
  . ١٧٦،  ١٧٥، ص "  المواعظ واإلعتبار فى ذكر الخطط واآلثار " المقریزى ،  ١
 . ١٨٥،  ١٨٤، ص " نماذج جدیدة من حلى المرأة فى العصر الفاطمى: "عائشة التھامى  ٢
  . ٧٨، ص "المرأة فى مصر المملوكیة : "أحمد عبدالرازق  ٣
 . ٣١٤،  ٣١٣،ص " التركیة أدوات الزینة : "راویة عبدالمنعم محمد  ٤
  .٤٢١، ص " المرایا المعدنیة اإلسالمیة: "جمال محرز  ٥



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٤ 

  :وقال الشاعر 

  انھ من ورد خدیھا سرق         كنت قد اھدیت وردا فادعت

  فإذا ورد كورد فى الطبق         مرآتھا  إلىومشت عجال 

من مصادر األلم  مصدراً  للسرور فقد تكون أیضاً  وعلى قدر ما كانت المرآة مصدراً 
لمن یأس من حیاتة فھو عندما ینظر فیھا الیرى سوى  أووالحزن للشخص المتشائم 
  .)٦(كھولتھ وشیخوختھ أمامھ 

  : قال الشاعر

  فانكرت مقلتاى كل ما رات      المرآة ان جلیت  إلىانى نظرت 

  وكنت اعھده من قبل ذلك الفتى       رأیت فیھا شیخا لست أعرفھ 

 أووتعددت أنواع المرایا المعدنیة اإلسالمیة وكانت مصنوعة من معدن البرونز 
ما إالفضة وكانت المرایا عبارة عن قرص مستدیر وكانت تمسك  -الصلب  - النحاس 

أن یكون بالمرآة جزءاً بارزاً فى وسط فى وسط  أومن مقبض یكون متصال بالمرآة 
المرآة من ناحیة الجزء المزخرف وھذا الجزء یكون بھ حلقة یمر بھا شریط كى تعلق 

مرآة یقال لھا الشیخة رقیة تئذر بمئذر أبیض إویذكر الجبرتى أن  )٧(منھ المرآة
البیوت ویفرح بھا الستات وكان لدیھا مرآة وبیدیھا خیرزانة ومسجة تطوف على 

  . )٨(وموس وملقاط

عد دوائر  إلىوكانت المرآة فى بعض األحیان یقسم الجزء الخلفى منھا أى الظھر 
نسخیة كما  أوكتابي كوفي  أوحیوانیة  أومركزیة ویزخرف كل دائرة رسوم آدمیة 

بدون تقسیم  كان الموضوع الزخرفى فى بعض األحیان یشكل سطح المرآة كلھ
  . )٩(ھندسى 

وخالل العصر العثمانى وبصفة خاصة فى عصر أسرة محمد على باشا حدثت 
ظاھرة كبیرة فى صناعة المرایا حیث أصبحت المرآة تصنع أحیانا من الفضة 
الخالصة وأحیانا أخرى من الفضة والذھب معا كما تعددت أنواع وأشكال الزخارف 

أصبحت المرآة تحفة فنیة متناسقة من حیث الشكل الموجودة على ظھر المرآة بحیث 
  .والزحارف الموجوده علیھا 

   

                                                           
 . ٦٠٩،  ٦٠٧، ص " القاھرة تاریخھا وفنونھا واثارھا :" حسن الباشا . د  ٦
 . ٧٥،  ٧٤،  ص " معدات التجمیل: "أحمد ممدوح حمدى  ٧
 .  ٢٩٢،  ٢٩١، ص " عجائب اآلثار فى التراجم واألخبار: "عبد الرحمن الجبرتى  ٨
 . ٤٢١، ص " مرجع سبق ذكره: "جمال محرز . د  ٩



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٥ 

  :الدراسة الوصفیة : الً أو

  كونسول بالمرآة  :أسم التحفة 

  متحف قصر عابدین : التحفة مكان

  القرن التاسع عشر : التاریخ

  )خشب  –رخام  –زجاج ( :  الخام المادة

  ١١٢تحفة اثاریة رقم  : السجل رقم

م  ٢،٧٠طول المرآة بالبرواز  : المقاسات
  .م  ١،١٥والعرض بالبرواز 

  

  

  

  : الوصف

كونسول بالمرآة كل منھما یتكون من واحد مرآة مستطیلة الشكل من الزجاج وھى 
مزخرف بزخارف نباتیة على ھیئة أوراق مثبتة على الحائط داخل برواز من الخشب 

نباتیة كبیرة وصغیرة ویعلوھا فرنتون یحتوى على اوراق نباتیة وتفریغات ویتوسطھ 
صغیرة الحجم والبرواز لھ نباتیة تفریعات ألوراق  یعلوهكبیرة الحجم  محارىشكل 

من زخارف  رف نباتیة على ھیئة أوراق نباتیة كبیرة الحجمازخ امن األربع زوای
  . ألظھار مالمح الشكل  الرومى منفذة بأسلوب الحفر المتعدد المستویات

أما الكونسول فھو من الخشب المطلى بالذھب على شكل مستطیل یعلوه قطعة من 
 ةالرخام األسود المجزع باللون األبیض وھو ذات زخارف نباتیة مفرغة ومجسم

ل یصل بینھم شیكاالت بأشكال ثمار وزھور وأشكال نباتیة ومحمول على أربعة أرج
  .یتقابلوا عند الوسط 

   

 ١لوحة رقم 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٦ 

  كونسول بالمرآة  :أسم التحفة 

  متحف قصر عابدین:  التحفة مكان

  القرن التاسع عشر:  التاریخ

  )خشب –رخام  –زجاج (:  الخام المادة

   ١١٣تحفة رقم  : السجل رقم

م  ٣،٥٢طول المرآة بالبرواز  : المقاسات
  م ٢،٣٩والعرض 

  

  

  

  

  : الوصف

مرآة مستطیلة الشكل داخل برواز من الخشب ینتھى من األعلى بشكل دائرتین 
ملتصقتین مفرغین وممزخرفین بزخارف نباتیة على شكل أوراق صغیرة الحجم 

من الزخارف النباتیة أیضاً والبرواز بالكامل  تاجواشكال لعناقید عنب ویعلوھا شكل 
النخل تحیط بالبرواز بالكامل ومن األركان مزخرف بأوراق نباتیة تشبھ سعف 

  .عن الطبیعةمزخرف بأشكال نباتیة محورة 

أما الكونسول فھو شبھ مستطیل من األعلى وھو بأربعة أرجل معكوفة من األسفل 
مرتبطھ بقطعة من الخشب بھا زخارف للداخل مزخرفة ألشكال نباتیة صغیرة الحجم 

بخلفة سیفان ویربطھم من الحربى درع الیشبھ األرابیسك البیسطة یتوسطھم شكل 
  .األسفل شیكاالت یتقابلوا عند الوسط 

 ٢رقم لوحة 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٧ 

  كونسول بالمرآة  :أسم التحفة 

  متحف قصر عابدین  : التحفة مكان

  القرن التاسع عشر  : التاریخ

 - رخام  –زجاج : (  الخام المادة
  )نحاس  -الجص 

   ٩٣تحفة رقم  : السجل رقم

واز طول المرآة بالبر : المقاسات
  م ١،١٠م والعرض بالبرواز  ١،٨٠

  

  

  

  

  

  : الوصف

المطعم بالنحاس على شكل  الجصمرآة مثبتة على الحائط یحیط بھا برواز من 
شكل جدائل تلتف فى األعلى حول نفسھا لتكون أوراق نباتیة تدور على البرواز ب

الجدران ویوجد أسفلھا دفایة من والبرواز مطلى بنفس لون شكل نصف دائرى 
  .الرخام 

أما الدفایة فھى من الرخام األسود المجذع باللون األبیض الخالص ال یدخل فیھا سوى 
الزخارف النحاسیة بطریقة التطعیم والتى تمیل إلى كونھا نباتیة وتزین معظم أجزاء 

  .الدفایة 

   

 ٣لوحة رقم 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٨ 

 ٤لوحة رقم 

  كونسول بالمرآة  :أسم التحفة 

متحف قصر :  التحفة مكان
  عابدین

  القرن التاسع عشر:  التاریخ

رخام  –زجاج ( :  الخام المادة
  )خشب  –

  ٢١تحفة رقم  : السجل رقم

برواز طول المرآة بال : المقاسات
  م١،٦٠والعرض بالبرواز ٢،٩٠

  

  

  : الوصف

مرآة ذات برواز من الخشب المثبت على الحائط المزخرف بزخارف نباتیة صغیرة 
الحجم المفرغة والبارزة وینتھى البرواز بالمرآة بشكل نصف دائرى من األعلى 
یتوسطھ شكل زخرفى یشبھ التاج أو الدرع أال أن البرواز الخشبى یمتد من بعد 

شكل نقط صغیرة مثبتة على المرآة لینتھى بشكل مربع یحتوى على زخارف على 
دفایة من الرخام الرصاصى اللون المجذع باللون الحائط باللون الذھبى أسفلھا 

   .الرمادى واألسود 

أما الدفایة فھى شبیھ جدا بالشكل السابق من حیث الزخارف والشكل العام وطریقة 
  .الزخرفة 

   



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٩ 

 ٥رقم  لوحة

  كونسول بالمرآة  :أسم التحفة 

  متحف قصر عابدین:  التحفة مكان

  القرن التاسع عشر:  التاریخ

 –رخام  –زجاج ( :  الخام المادة
  )جص

  ٥٤تحفة رقم  : السجل رقم

طول المرآة بالبرواز  : المقاسات
  م ١،٦٠م والعرض بالبرواز  ٢،١٠

  

  

  

    : الوصف

مرآة ذات برواز من الجص المزخرف بشریط ذھبى یلتف حولھا ویحیط بھ برواز 
أخر بھ زخارف نباتیة على شكل وریدات صغیرة الحجم ویحیط بھ من الخارج 
برواز أخر عبارة عن خط مذھب ومن األعلى یحد المرآة شكل زخرفى نصف 

على شكل دائرى من أوراق نباتیة صغیرة الحجم ویتوسطھ ورقھ كبیرة الحجم 
 تشبھ زخارف مستطیالت صغیرة متداخلةل اشكاوعلى جانبیھا عبارة عن  محارى

  .باللون الذھبى  االرابیسك الھندسى

أما الدفایة فھى شبیھ جدا بالشكل السابق من حیث الزخارف والشكل العام وطریقة 
  .الزخرفة 

   



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٠ 

كونسول  :أسم التحفة 
  بالمرآة 

متحف قصر :  التحفة مكان
  عابدین

  القرن التاسع عشر:  التاریخ

 –زجاج ( :  الخام المادة
  )خشب  –رخام 

  ٧٦تحفة رقم  : السجل رقم

طول التحفة  : المقاسات
  سم  ٨٠بالبرواز 

  سم ٥٥والعرض بالبرواز 

  : الوصف

مرآة مثبتة على الحائط یحیط بھا برواز مستطیل الشكل من الخشب المزخرف 
البرواز ومطلیة ب نفذت بأسلوب الحفر متعدد المستویات تحیطبزخارف نباتیة 

  .بالذھب

أما الدفایة فھى شبیھ جدا بالشكل السابق من حیث الزخارف والشكل العام وطریقة 
  .الزخرفة 

   

 ٦لوحة رقم 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩١ 

 ٧لوحة رقم 

كونسول  :أسم التحفة 
  بالمرآة 

متحف :  التحفة مكان
  قصر عابدین

القرن التاسع :  التاریخ
  عشر

زجاج ( :  الخام المادة
  )خشب  –

 تحفة رقم : السجل رقم
٨٠  

طول المرآة  : المقاسات
م  ٣،٥٠بالبرواز 

والعرض بالبرواز 
  م  ١،٧٠

  

  : الوصف

كونسول من الخشب مكون من جزئین الجزء األول منھ عبارة عن ثالث مستویات 
الجزء األمامى بھ ثمانى أعمدة أربعة بالواجھة أربعة بالجزء الخلفى منھ وعلى كل 
جانب توجد زخارف ھندسیة وزخارف نباتیة وینتھى ھذا الجزء بالقاعدة الخشبیة 

عریض ینقسم إلى حشوات مستطیلة ویرتكز الجزء الثانى من الكونسول على شریط 
الشكل بھا أفرع نباتیة متراكبة وبھا خیوط متقطعة وعلى جانبى ھذا الشریط حشوة 
ذو زخارف نباتیة تنتھى بحشوة مربعة صغیرة ویتوسط ھذا الشكل من الداخل وریدة 
كبیرة تحیط بھا وریدات صغیرة ذو اللون البنى داخل إطار ھندسى مثبت على القاعد 

ء العلوى الضخم ذو اإلرتفاع الشاھق مرآة كونسول التى یتقدم وجھتھا أربع والجز
أعمدة طویلة مستدیرة ذو زخارف ھندسیة بداخلھا وریدات باللون البنى الداكن أعلى 

وینتھى بتاج باللون األخضر مزخرف بعلم مصر فى العمود فھو خالى من الزخارف 
  .تلك الحقبة 

  

  

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٢ 

  :التحلیلیة الدراسة : ثانیا 

  :المواد الخام المصنوع منھا المرایا موضوع البحث 

  :  )١٠(الزجاج: أوالً 

یطلق الزجاج على المواد الشفافة التي تشبھ بنیتھا بنیة السوائل وصالبتھا في الدرجة 
ال یحتوي الزجاج في حالتھ . تعادل درجة صالبة األجسام الصلبةالعادیة من الحرارة 

نصھاره ألنھ یتحول من إالسائلة على بلورات وال یمكن تحدید درجة  أوالصلبة 
  . بمرحلة اللیونة التي تمتاز بدرجة لزوجة عالیة السائلة ماراً  إلىالحالة الصلبة 

اني والقطع ووكانت صناعة الزجاج في بادئ األمر محدودة وغامضة فلقد كانت األ
نتقلت صناعة إوقد . یمتلكھا األغنیاءف زجاجیة نادرة الزجاجیة تعتبر مجوھرات وتح

زدھرت في عھدھا أالدول الرومانیة حیث  إلىالزجاج من مصر و سوریا والعراق 
، ثم اإلسالمي خالل الخالفة العباسیة زدھرت في العصرأ، وبعد ذلك تلك الصناعة

لقد تم تحضیر األدوات  .فرنسا وألمانیة و إنجلترا إلىالبندقیة ومنھا  إلىنتقلت إ
الزجاجیة في بادئ األمر بطریقة النفخ وفي مطلع القرن العشرون اكتشفت اآلالت 

 . توماتیكیة في صناعة األدوات الزجاجیةواأل

 :ستخدامات الزجاج المتعددةإ

/ أكواب زجاجیة(مثلستعمل في العدید من المجاالت أستخدم الزجاج منذ القدم وقد إ
جي والفیزیاء وغیرھا من مختبرات البحث في الكیمیاء والبیولوالعمل في /المرایا

من  ختبار والعدسات ومعدات المختبرات ھي غالباً ، وقواریر وأنابیب األالمجاالت
 ) .الزجاج 

 :خواص الزجاج

  :الشفافیة  – ١

یمتاز الزجاج بشفافیة صافیة متجانسة، تمر من خاللھ جمیع األشعة الضوئیة من 
تحت الحمراء، كما أن للزجاج القدرة على عكس وكسر الضوء  إلىفوق البنفسجیة 

نكسار ویكون معامل اإل) ٢٫١٧٩-١٫٤٦٧(نكسار الزجاج بین إح معامل واویتر
  . الرصاص أكبر ما یمكن زجاج في

  :ه أوالقس  - ٢

الصدمة وتعّرف  أوالزجاج جسم ھش سریع التحطم ال یتغیر شكلھ عند الضغط 
ه الزجاج واوتختلف قس. حتكاك اإل أومة الخدش واه الزجاج بأنھا قدرتھ على مقواقس
 . تھواختالف تركیبھ حیث تعمل زیادة نسبة الجیر والسیلیكات على زیادة قسإب

                                                           
  . ١٦ص "  تكنولوجیا صناعة الزجاج: "محمد اسماعیل عمر  ١٠



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٣ 

  :متھ للمواد الكیمیائیة أومق - ٣

الزجاج بشكل عام المحالیل الكیمیائیة عدا حمض الفلوردریك والمصھرات م أویق
ویؤثر الماء على الزجاج بعد تماسھ لفترة طویلة . القلویة التي تحل الزجاج بسھولة 

  . جدا

  .٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢، ١وقد رأینا أستخدام مادة الزجاج فى جمیع المرایا رقم 

  :) ١١(الرخام : ثانیاً 

النقي جداً یستعمل في النحت،  الكالسیتكلسي متحول، یتكون من  صخرالرخام ھو 
بنائیة، وأیضاً في العدید من األغراض األخرى مثل إكساء وكذلك یستعمل كمادة 

وقد تكون تحت ظروف نادرة من الضغط . األرضیات والجدران وجدران الحمامات
 .والحرارة الھائلتین في جوف األرض

تشتھر عدة دول في إنتاجھ منھا، فلسطین، تركیا، إسبانیا، البرازیل وإیطالیا التي تعد 
ا یمیزه أیضا تفاعلھ مع األحماض وھو ینشأ في البیئات ومم.في المرتبة األولى

إستعمال الرخام قد عرف خالل العصور القدیمة التى عرفت المبانى . البحربة
والقصور الفاخرة المزینة بمشغوالت وتماثیل من الرخام، وقد سجل التاریخ أن 

وقد . دنیةالرخام كان یستعمل في إستعماالت كثیرة في جمیع العصور التى عرفت الم
وصف ھیرودوت أھرامات الجیزة بأنھا مكسیة من الرخام المجلى الذى أكسبھا جماال 
وعظمة، وقد ذكر في التوراة أن الرخام استخدم في بناء معابد أورشلیم ، زھذا یثبت 

وكان الرخام وسیلة . أن الرخام قد عرف من أكثر من أالف السنین قبل المیالد
في فن المعمار أوالنحت ومبانى الیونان القدیمة وتماثیل  الفنانین في التعبیر سواء

أالف سنة فقد أستخدم في  ٥روما وقد عرف الفراعنة الرخام في مصر منذ أكثر من 
تكسیة األھرامات وفى بناء المعابد وقصور الملوك وتماثیلھم والمسالت وأعمدة 

  . المعابد

   ٥،٦،  ٤، ٣، ٢، ١رقم  للمرایا الكنسول الحاملفى  الرخاموقد رأینا أستخدام مادة 

  : )١٢(مادة الخشب: ثالثاً 

. خشب الصناعة الخام یشمل جذوع األشجار والخشب غیر المعالج، وكذلك القائمة 
وھو أیًضا المصطلح الذي یطلق على األلواح واألجزاء الخشبیة الكبیرة المنشورة 

وُیستخدم بعض خشب الصناعة الخام في تشیید . من جذوع األشجار) المقطوعة(
وأعمال النجارة واألبواب وأجزاء  إذ یزود بمواد تغطیة األرضیات،. معظم المنازل

. وُیستخدم جزء كبیر منھ في الدول الصناعیة في صناعات التشیید. أخرى من البناء

                                                           
١١

 . ١٠٢،  ص " ثروتنا المعدنیة: "محمد فھیم  
  . ٢٩، ص  ٥،  ص  "ولوجیا صناعة االخشابتكن" :السید عزت قندیل ، ابراھیم خیرهللا  ١٢



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٤ 

المصانع التي تصنع الصنادیق مثل صنادیق الشحن  إلىویذھب الباقي من المناشر 
واألثاث ولُعب األطفال وعربات السكك الحدیدیة والقوارب ومئات من المنتجات 

  .األخرى

 : أنواع خشب الصناعة الخام 

الخشب اللین والخشب : نوعین رئیسیین إلىُیقّسم الخبراء خشب الصناعة الخام 
نوع  إلىفھم یشیرون . صالبة الخشب أوة أووالیعتمد ھذا التقسیم على رخ. الصلد

إذ إن بعض أنواع خشب الصناعة الخام . الشجرة التي جاء منھا خشب الصناعة الخام
كما أن بعض أنواع خشب . النشر من الخشب الصلد أواللین أقسى في القطع 

الصناعة الخام المأخوذ من أشجار الخشب الصلد أطرى من خشب الصناعة الخام 
 .لمعظم أشجار الخشب اللین

إذ یتمیز الخشب الخشن منھ بجوانب . عة الخام أیًضا حسب حالتھُیصنَّف خشب الصنا
ویأتي السوي منھ في ألواح خشبیة ناعمة . وحواف مستقیمة، إال أنھ خشن وشظيّ 

وخشب الصناعة الخام الُمصنع ھو خشب سوي مقطوع بتصمیم معین . ومستویة
 .لعمل ألواح تتوافق مع بعضھا  أوألغراض الزینة 

  . ٧،  ٦،  ٤،  ٢،  ١م مادة الخشب فى جمیع المرایا رقم وقد رأینا أستخدا

 : )١٣(الجص: رابعاً 

الجص أو الجبس ھو مادة صلبة مكونة من الخامات المتوفرة بكثرة في األرض وھو 
أكثر معدن كبریتي منتشر في الطبیعة بأحد شكلیھ المعدني أو صخر رسوبي وھو 

ویتواجد مع الدولومیت ) كبریتات الكالسیوم الالمائیة  (یتداخل مع معدن األنھدریت 
والطین والحجر الجیري وھو ذو لون رمادي أوأبیض ویمیل إلى اإلحمرار في بعض 

  . م  ٣٥٠األحیان وقد یكون وجوده على سطح األرض أو على أعماق قد تصل إلى

 :أنواع الجبس 

على شكل أجسام یوجد الجبس الطبیعي مع الصخر الملحي   :الجبس الطبیعي
مسطحة أو كتل لیفیة تتطابق مع الحجر الجیري أو الحجر الرملي أو الطین أو على 

بلورات  – ھیئة رواسب ذات طبقات سمیكة واسعة االمتداد بشكل اجسام عدسیة
وللجبس الطبیعي عدة أنواع نذكرھا على الشكل  . أحادیة طویلة ذات شكل منشوري 

 :التالي

 ضي غیر نقي دقیق الحبیبات مختلط بالرمل والطینوھو راسب أر:  جبسیت. 
 وھي عبارة عن كتل جبسیة كثیرة التشقق توجد على شكل ألیاف :  متوازیة ألیاف

 .متنوعة تتمیز بلمعة لؤلؤیة
                                                           

١٣
  . ٨٠، ص " مرجع سبق ذكره : " محمد فھیم  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٥ 

 نوع متماسك قشري أو محبب وغالباً یكون غیر نقي:  صخري جبس. 
 وھو من أجود أنواع الجبس حیث یتكون من بلورات أحادیة شفافة :  سیلینییت

 . كاملة وقلیلة التشقق
 یتكون من كتل دقیقة الحبیبات:  المرمر. 

  :صناعة الجبس 

 .إما باستعمال المتفجرات أو آلیاً ) الخام الطبیعي(بعد استخراج الجبس 

لتجنب تشویھ  عندما نستخدم طرق الحفر المفتوحة بعد إزالة الغطاء السطحي
الطبقات یراعى ثبات المنحدر وصغر المسافة الرأسیة في الحفر المفتوحة وعمل 
ضوابط أثناء استخراجھ وتحلیل العینات الجبسیة عند كل مستوى ونطلق على ھذه 

 .الطریقة اسم طریقة التعدین السطحي

لتعدین حیث أما إذا استخدمنا طریقة الدعائم والغرف والتي ھي األكثر انتشاراً في ا
تتطلب وفرة االحتیاط من الخام وأن یكون ذي جودة عالیة وقریباً من األسواق 
الطالبة لھ وتوفر وحدة معالجة الكلس ورخص أجور النقل والقدرة على منافسة 

لذلك كلھ  .المنتجات البدیلة حیث نسمي ھذه الطریقة بطریقة التعدین تحت السطحي 
كسیر الخامات المستخرجة إلى قطع صغیرة على ومن أجل صناعة الجبس نقوم بــت

 :مرحلتین

 تكسیر أولي إلنقاص الحجم إلى قطع صغیرة. 
  تكسیر ثانوي لیصبح بحجم العدسات وتخزن بالمستودعات إلرسالھ إلى المحمصة

 .فیما بعد

 .ویستخرج الجبس بعد أن یغسل ویغربل ونفصل الشوائب عنھ ومن بعدھا یجفف 
درجة  ١٣٠التحمیص ویوضع في الفرن عند درجة حرارة  بعد ذلك كلھ یرسل إلى

الماء الذي بداخلھ وعندھا ) ٣/٤(مئویة ویبقى في الفرن لفترة كافیة ریثما یطرد 
 :یظھر عندنا نوعان من الجبس

 جبس ألفا نصف مائي. 
 جبس بیتا نصف. 

لذلك حیث یتالقى النوعان في التبلور ولكن جبس ألفا أقل قابلیة للتفاعل والذوبان 
یتطلب كمیة كبیرة من الماء وفترة زمنیة أطول للتصلب وھو األكثر رواجاً 

  .واستخداماً وإنتاجاً 

 : مراحل إزالة الشوائب

 الغسل إلزالة الشوائب القابلة للذوبان وإزالة الشوائب العضویة بالطفو على الماء. 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٦ 

  ًالتجفیف بنزع الماء جزئیا . 
  الكالسیوم ثنائیة الماء والنصف مائیة وذلك تبلور المزیج المكون من كبریتات

 . إلیجاد شكل سھل لكي الیسبب صعوبات أثناء التصنیع
 والذوبان لذلك یتطلب كمیة كبیرة . طحن المنتج إلى جسیمات بالحجم المراد إیجاده

 .من الماء وفترة زمنیة أطول للتصلب وھو األكثر رواجاً واستخداماً وإنتاجاً 
 جبس إلى المطاحن لیتم طحنھ حسب الطلب ویرسل إلى بعد التحمیص یرسل ال

مستودعات خاصة لكي یتم تعبئتھ بأكیاس خاصة ، وذلك بعد أن تؤخذ منھ عینات 
وإجراء االختبارات لمعرفة النقاوة وزمن التصلب وقوة الدق وأنواع الشوائب 

 .ونسبتھا لیتم التصنیف

  . ٥،  ٣وقد رأینا أستخدام مادة الجص فى المرایا رقم 

  : )١٤(مادة الذھب : خامساً 

ستقرار إ لى بین المعادن ، فقد كان وجوده یعنى دائماً والمكانة األ حتل الذھب قدیماً إ
بمكانتھ حتى صار فى العصور الحدیثة  الدول ورخائھا ، ولقد ظل الذھب محتفظاً 

، ویبدو أن خصائص الذھب  )١٥( المقیاس الدولى للنظم النقدیة من سبائك ونقود
ل فمن المعروف أن الذھب یتمتع بلون والعدیدة قد أتاحت لھ أن یظل المعدن األ

أسالك رقیقة  إلىأصفر المع براق ، كما أنھ من أكثر الفلزات لدونھ ویمكن سحبھ 
فى زخرفة المنتجات  تورفیعة وھى المیزة التى ساعدت على ظھور فن التكفی

بالتسخین ، فیما یتمیز عن غیره من  كونھ معدن ال یتأثر كیمیائیاً  عن المعدنیة ، فضالً 
ستخالصھ من مركباتھ ، حیث بالتسخین البطئ یتصاعد إالمعادن بسھولة تحلیلھ و

، كما أن الماء ال یؤثر فى لونھ فال یتغیر  األكسجین ویترك المعدن حراً  أوالكلور 
  .وال یقتم لونھ الذھبى 

 إلى، فى حین یتغیر لونھ  الذھب یصبح لونھ أكثر لمعاناً  إلىوبإضافة النحاس 
، من الطبیعة ، ویصعب الحصول على الذھب نقیاً  )١٦(الشحوب بإضافة الفضة إلیھ 

  .من النحاس  إذ عادة ما یحتوى على نسبة من الفضة وآثار قلیلة جداً 

ة التى ویدخل الذھب فى تشكیل سبیكة یشترك فى تكوینھا مع الفضة ، وھى السبیك
ویكون ذلك بإضافة أى نسبة من الفلزین معا " الكتروم " أطلق علیھا الرومانیون 

  .وكلما زاد نسبة أحدھما على اآلخر ظھرت فى اللون النھائى للسبیكة 

، ١ھیب فى أطارات المرایا رقم وقد رأینا أستخدام مادة الذھب بإستخدام أسلوب التذ
٦،  ٥،  ٤،  ٣، ٢ .  

                                                           
 . ١١٧، ص " مرجع سبق ذكره: " محمد فھیم  ١٤
  . ٩٢،  ص " قصة المعادن الثمینة: "انور محمود عبد الدایم  ١٥
 . ١١٧،  ص " المصاغ الشعبى فى مصر: "على زین العابدین  ١٦



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٧ 

 : )١٧(مادة العاج : سادساً 

مادة نفیسة لھا استھواء فاتن نظرا لدفء لونھا ولمعانھا وكونھا مادة صلبة تقوى   
على العوامل الطبیعیة وتوفر إمكانیة الحفر علیھا لتماسك ذرات مادتھا وسھولة 
الحصول على سطوح صقیلة منھا أستخدمت في صناعة القطع الطینیة في األلف 

ین النھرین وخاصة في التطعیم أیضا وجدت في ماري م في بالد ماب.الثالث ق 
، تم العثور على لقى من العاج في ١٨)(واختفت صناعتھا في عصر سرجون األكدي

ساحل البحر األبیض المتوسط في مراكش ومجیة ورأس شمرا وفي أعالي 
نھرالفرات في أرسالن طاش أما في وادي النیل وجدت قبضة لسكین من العاج في 

وھي مزینة بصور ناتئة ألشخاص وحیوانات بطراز جمدة نصر بدایة وادي أراك 
  .األلف الثالث ق م 

فقد تم العثور على الكمیة األكبر من العاج ضمن تاریخ التنقیبات في مدینة نمرود 
العاصمة األولى ونینوى ) شرقاط(العاصمة الثالثة للملكة اآلشوریة بعد آشور

كم جنوب  ٣٧طقة التقاء الزاب األعلى بدجلة وتقع نمرود في من.العاصمة الثانیة 
كم مدعم بأبراج زأویتة الجنوبیة الغربیة تسمى تل نمرود  ٨الموصل طول سورھا 

مربع الشكل یسمى قصور الملوك وعلى الجھة الشرقیة تل یسمى تل آزرمقر حصن 
ریین منذ زمن الملك شلمنصر وقصر الملك شلمنصر الثالث وھي مركز لآلشو

  .األول

   ٧د رأینا إستخدام مادة العاج فى زخرفى األطباق النجمیة الموجودة باللوحة رقم وق

  :   )١٩(مادة النحاس: سابعاً 

سم إالعامة ب ھ، لذلك یعرفاألحمر الوردى إلىالنحاس معدن معتم ذو لون ممیز یمیل 
، حیث یعد أعلى إنتاج فى من أھمیة النحاس فى إنتاجھ الضخم، وتكالنحاس األحمر

أما لدونتھ فھى مرتفعة بشكل ، ومتانة النحاس غیر مرتفعة. یدیة المعادن غیر الحد
، كما یمكن تشكیلة بأكثر البارد أو، لذلك فھو سھل التشكیل سواء على الساخن كبیر

، إذ انعوا المعادن فى تشكیل منتجاتھملذلك فقد فضلھ ص )٢٠(من طریقة صناعیة 
ومن خصائص النحاس . معروفة نتیجة للدونتھ یتمكنون من أستعمال ادوات القطع ال

شكل كبیر فى ، لذلك یستخدم النحاس بن جید التوصیل للحرارة والكھرباءإنھ معد
فیعة، كما یمكن أسالك ر إلى، فضال عن تمتعھ بقابلیة السحب الصناعات الكھربائیة

ویدخل النحاس فى . ، وھو یتأكسد بشكل ضعیف فى الھواء والماء لحامھ بسھولة

                                                           
  .٢٣رقم " المنشورات العلمیھ لجمعیة الشرق االلمانیھ:"فالتر اندریھ  ١٧
 . ٥،  ص " العاج والمصنوعات العاجیة : "احمد رضا محمد سید  ١٨
 . ٣، ص  ١٩٦٥، " فنون اشغال المعادن والتحف: "محمد احمد زھران  ١٩
 . ٤٢، ص" االنسان والثروات المعدنیة: "محمد فتحى عوض  ٢٠



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٨ 

صنع السبائك المختلفة حیث تتحسن الخواص المیكانیكیة للمعدن عند إضافة بعض 
  . المواد لھ مثل الزنك والسلیكون وغیرھا 

وقد رأینا إستخدام مادة النحاس فى التلبیسات الموجودة فى الكونسول الحامل للمرایا 
وقد أختلفت أشكال التلبیسات ما بین أشكال محاریة .  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١رقم 

  . ة وزخارف نباتی

  :أسالیب تنفیذ الزخارف 

  :طریقة الحفر 

الحفر على المعادن ھى الطریقة التى یتكرر بھا نموذج معین من الزخارف بالدق 
سطح  على أداة حفر بضربات خفیفة من جاكوش النقش ویتحریك األداة على طول

الشغلة یتكون تصمیم زخرفى على سطح الشغلة من النموذج المتكرر وعملیة المعدن 
بالطرق على الزنب أو األجنة أو على زنب النقش بالمطرقة وتكون الزنبة عمودیة 

  . )٢١(تقریباً على لوح المعدن ویدق علیھا بحدة بالمطرقة 

  . ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١وقد إستخدام أسلوب الحفر فى اللوحات رقم 

  : )٢٢(الزخرفة بالحز

ھى أبسط األسالیب الفنیة على اإلطالق وأكثرھا سھولة وقد استخدمت على العدید 
من التحف قبل العصر االسالمى ، ثم انتشرت مع العدید من األسالیب الزخرفیة 
األخري في زخرفة التحف التي ترجع إلي العصر اإلسالمي وحتي القرن التاسع 

  .  )٢٣(عشر

ویقصد بالحز قیام الصانع عن طریق استخدام بعض األدوات البسیطة بزخرفة ونقش 
السطح المعدنى من خالل حزوز قلیلة العمق بحیث تظھر الخطوط المرسومة 
والعناصر الزخرفیة غیر غائرة على سطح السالح ، وكان الصانع یقوم بوضع 

ا على  القطعة المراد زخرفتھا تصمیم للزخارف التى یرید أن یحزھا ، ثم یقوم بنقلھ
مستخدما فى ذلك أقالم معدنیة ، أو مبارد صغیرة یختلف سمك كل منھا حسب 
اختالف الزخارف المراد تنفیذھا ، واختالف حجمھا ولكنھا كانت تمتاز بانھا ذات 
طرف مدبب وكان أسلوب الزخرفة بالحز یستخدم إلظھار التفاصیل الزخرفیة المنفذة 

  .بالحفر 

  . ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ١إستخدام أسلوب الحز فى اللوحات رقم  وقد

                                                           
 . ١٧٩،  ص " المعادن والصناعةفن أشكال : "عنایات المھدى  ٢١
 . ٢٢٢،  ص " تاریخ العمارة والفنون االسالمیة: "توفیق عبد الجواد  ٢٢
 . ٣٧١،  ص " فن تشغیل المعادن: "حسین علیوة  ٢٣



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٩ 

  : )٢٤( طریقة الطالء والتمویة بالذھب والفضة

تعتبر طریقة الطالء أو التمویة بالذھب والفضة أحدى الطرق التى إستخدمت على 
نطاق واسع فى زخرفة التحف والمعادن فى عصر أسرة محمد على وقد مال الفنانون 

إستخدام ھذه الطریقة بشكل كبیر لدرجة أن الفنان كان یصنع التحفة من معدن إلى 
  .ئھا بمعدن أغلى فى الثمن كالذھبغالى الثمن كالفضة مثالً ثم یقوم بطال

وتستخدم طریقة الطالء بالذھب أو الفضة لغرضین األول جمالى والثانى وظیفى وھو 
الطالء غالباً أثر مقاومة للتآكل من حمایة البنیة الداخلیة للمعدن حیث یكون معدن 

  .  )٢٥(المعدن المطلى تحتھ 

  . ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١فى اللوحات رقم  التذھیبوقد إستخدام أسلوب 

  : )٢٦(طریقة األسطر

تستعمل فى تشطیب دھان التحف المصنوعة من األخشاب الثمینة ومن أھم ممیزاتتھا 
أنھا تظھر جمال األلیاف وتجازیع الخشب وتكسب السطح المدھون لمعاناً عظیماً 
ویجعلھا أملساً ونظیفاً وتدھن بھ المشغوالت الخشبیة المصنوعة من األخشاب الثمینة 

وغیرھا وبالنسبة لطریقة الدھان الجوز ، الذان  جمیلة المنظر كالماھوجنى ، القرو ،
باألسطر فیجب أوال أن یتم صنفرة السطح المراد دھانھ بالصنفرة الخشنة ثم تمعجن 
األسطح وتسد الثقوب ویصنفر مرة أخرى بالصنفرة الناعمة التى تنعم السطح ثم یتم 

مرة أو  ویدھن السطح) القطنة ( بواسطة السطبة دھان السطح بمخلوط األسطر 
  .مرتین باألسطر 

  . ٧وقد إستخدام أسلوب الدھان باألسطر فى اللوحة رقم  

  

  

                                                           
) م١١(والبیرونى فى القرن ) م١٠(أشار إلى ھذا األسلوب الصناعى كل من الھمذانى فى القرن  ٢٤

كما أخرجت الحفائر التى تم القیام بھا فى مدینة نیسابور ) م١٣(وأبوالقاسم القاشانى فى القرن 
بعض األوانى النحاسیة وسروج وأحزمة للجیاد مصنوعة من النحاس المطلى بالذھب كما عرف 

وأیضاً فى أواخر العصر ) م١٣-ھـ٧(ھذا األسلوب فى عھد السالجقة األناضول فى القرن 
لعثمانیون یطلقون على النحاس المطلى بالذھب فى مصر والشام وكان ا) م١٥-ھـ٩(المملوكى 

  :أنظر ) التومباك(
، " فنون القاھرة فى العھد العثمانى"،  ١٩٩٢، " الفنون الزخرفیة المعدنیة: "ربیع حامد خلیفة . د

  . ١٣٧ - ١٣٦، ص  ٢٠٠١
 ١٣٧، ص " مرجع سبق ذكره: "ربیع حامد خلیفة  ٢٥
٢٦

األسطر ھو مادة تتكون من مقدار من الجملكة الممزوجة بالكحول بمقدار معین من االاللین  
 .  ١٢٥، ص " األخشاب فى العمائر الدینیة: "حسب اللون المطلوب ، شادیة الدسوقى 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٠٠ 

  :طریقة التفریغ أو القطع 

تعتبر طریقة التفریغ من أھم طرق الزخارف التى لجأ إلیھا الفنانیین فى عصر أسرة 
  .محمد عل سواء أكانوا فنانیین أوروبیین أو فنانیین مصؤیین 

ویتم تنفیذ الزخار بھذه الطریقة عن طریق تفریغ الزخرفة بواسطة آلھ حادة یطرق 
الصب فى القالب ، ومن المعروف أن ھذه الطریقة إستخدمت على علیھا أو بواسطة 

نطاق واسع فى زخرفة كثیر من التحف المعدنیة فى عھد السالجقة األناضول وورثھا 
  .مد على فى مصر العثمانیون ثم إنتقلت إلى عصر أسرة مح

  . ٧،  ٢وقد إستخدام طرقة التفریغ والقطع فى اللوحات رقم 

  :أنواع الزخارف المستخدمة 

  :الزخارف النباتیة : أوالً 

أعتبرت الزخارف النباتیة منذ البدایة من أھم عناصر الزخارف حیث كان الفنان 
مختلفة وقد یرى مصدر الجمال فى ھذه الزخارف وما بھا من أوراق وزھور وأفرع 

  .رسمت الزخارف النباتیة بأسلوبین 

  .زخارف نباتیة منفذة بأسلوب الباروك والروكوكو : األول 

  .زخارف نباتیة منفذة بأسلوب محور : الثانى 

  :وسوف نقوم بدراسة كل نوع من أنواع ھذه الزخارف النباتیة على حدة كما یلى 

وقد تمیزت  )٢٨(والركوكو  )٢٧(روك الزخارف النباتیة المنفذة بأسلوب البا: أوالً 
الزخارف النباتیة المنفذة بألوب الباروك والروكوكو األوروبى بعدة ممیزات نجملھا 

  :فیما یلى 

                                                           
على الطراز الذى ساد أوروبا فى  Baroqueیطلق مؤرخو الفنون كلمة باروك : الباروك   ٢٧

م وقد أستمرت ھذه اللفظة مستخدمة فى اللغة األسبانیة وتطلق ١٧٥٠ – ١٦٠٠الفترة من سنة 
الكلمة على اللؤلؤة غیر المنتظمة األستدارة وقد أطلق ھذا اللفظ على ذلك الطراز نظراً لما یتمیز بھ 
من مخالفة للتقالید الكالسیكیة وكثیراً ما یوصف الباروك بإنھ عمارة المنحنیات من حیث المبالغة 

  :فة العمائر باألشكال المتعرجة والحلیات المقوسة واألشكال المتحررة من القیود أنظر فى زخر
  . ١٤٧، ص " فنون الغرب فى العصور الوسطى والنھضة والباروك: "نعمت أسماعیل عالم 

ھذه الكلمة تعنى األشكال المحاریة حیث تعتبر األشكال المحاریة ھى األشكال : طراز الروكوكو  ٢٨
ى ھذا الطراز الفنى وقد تختلف مسمیات طراز الروكوكو فى أوروبا حیث أطلق علیھ المفضلة ف

كما سمى بطراز لویس  Reygenceبلدان أوروبا أسم روكوكو أما فى فرنسا فأطلق علیھا أسم 
الخامس عشر فى فترة حكمھ وكذلك لویس السادس عشر وكلمة روكوكو تستعمل للتعبیر عن 

ویتمیز طراز الروكوكو  Rocolleوك وأخذت كلمة روكوكو من كلمة المرحلة األخیرة من البار
بإزدیاد العنایة بالزخارف مع اإلفراط فى اإلنحناءات والتشابك وكذلك األكالیل فى األصداف وغیر 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٠١ 

نفذت الزخارف النباتیة سواء أكانت أوراق أو فروع أو أزھار أو ثمار فاكھة  -
واءات فى بشكل قریب من الطبیعة ولكن بصورة مبالغ فیھا حیث أكثر الفنان من األلت

 .رسم الفروع النباتیة 
إستخدام عقود األزھار واألكالیل المتنوعة إذ تعد الوحدات الزخرفیة التى تمثل  -

األزھار واألكالیل من العناصر ذات الجذور القدیمة فھى متطورة أساساً من فروع 
والفواكھ فى عصر النھضة وقد أنتشرت عقود األزھار واألكالیل وباقات النباتات 

الزھور بشكل كبیر فى طراز الباروك وكانت ھذه العقود تشكل بھیئة مقوسة أو 
  .مستقیمة أو متدلیة 

  :الزخارف النبایتة المحورة : ثانیاً 

یقوم الفنان فى ھذا األسلوب برسم العناصر النباتیة بطریقة محورة بعیدة عن محاكاة 
  . )٢٩( الطبیعة ویندرح تحت ھذا النوع من الزخارف زخارف الرومى

وھذا النوع من الزخرفة قد أطلقة األتراك على األسلوب الزخرفى المكون من 
العناصر النباتیة والحیوانیة المحورة والذى یعرفھ األوروبییون بأسم األرابیسك 
وأغلب ھذه الزخارف تستخدم فى الغالب مع العناصر الزخرفیة األخرى أى أن ھذا 

  . )٣٠(طرز الفن العثمانى الطراز الزخرفى كان طراز مشتركاً مع بقیة 

  

  

                                                                                                                                                    

ذلك من العناصر الزخرفیة التى یندر أن نجدھا فى الطراز الكالسیكي ویتمیز أیضاً بإستخدام 
ذات الخطوط الملفوفة وقد أطلق على ھذا الطراز فى انجلترا اسم تشبیندیل الزخارف اللولبیة الشكل 

  :على أسم أحد المھندسین البارعیین أنظر 
  . ١٧٩،  ص " الموجز فى تاریخ الفن العام: "صالح األلفى 

  . ٣٧،  ص " فنون عصر النھضة والباروك: "ثروت عكاشة 
ة مرسومة بطریقة خاصة ال تخضع فى شكلھا قوام الزخرفة فیھا فروع نباتی: زخرفة الرومى  ٢٩

وإتجاھاتھا ونموھا لنظام الطبیعة مما جعل لھا طابعاً خاص بھا ومن ھنا أطلق علیھا الدكتور 
عبدالعزیز مرزوق أنھا تعرف بأسم زخرفة التوریق العثمانیة أو االرابیسك العثمانیة زكلمة رومى 

إذ أطلق العرب كلمة الروم "بیزنطى"اللغة العربیة التى تطلق علي ھذا النوع من الزخرفة تعنى فى 
على البیزنطیین وأغلب الظن أن األتراك السالجقة لما أستقر بھم المقام فى آسیا الصغرى أو فى 
بالد الروم وجدوا ھناك زخرفة سمیت بتلك التى تحمل أسم الرومى ویرى الدكتور عبدالعزیز 

لمسلمین فى سامراء وتطورت على أیدى السالجقة مرزوق أن ھذه الزخرفة قد ولدت على أیدى ا
فى العراق وإیران ثم جاءت معھم إلى آسیا الصغرى وسمیت بالرومى وھى من قبیل إختصار 
عبارة سالجقة الروم وقد تطور العثمانیون بزخرفة الرومى حتى صار لھا صوة رائعة على أیدیھم 

  : أنظر . شدیدة التعقید 
 . ٢٦،  ص " اإلسالمى تاریخھ وخصائصھ الفن: "عبد العزیز مرزوق 

  . ١٣٢، ص " التحف الخزفیة التركیة والمدافئ فى القصور العثمانیة بمصر: "حسام ھزاع  ٣٠



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٠٢ 

  :المراوح النخیلیة وأنصافھا 

وھى تمثل جزءاً من شجرة النخیل التى تتكون من عدة أجزاء تتمثل فى الجذر 
والساق واألوراق واألزھار والثمار ، یھمنا من ھذا التركیب األوراق أو ما یعرف 

الساسان حیث كانت ، ویرجع أصل ھذه الزخرفة إلى  )٣١(بالجرید أو سعف النخیل
من أھم الرسوم النباتیة التى أستخدمھا األیرانیون فى زخارفھم وھى تشبھ العناصر 

وریدة ذحة الموجودة على تیجان حكام فارس ، وكان قوام ھذا العنصر الزخرفى المج
طویلة تحیط بھا أوراق كأسیة غیر محدودة العدد ، وكانت المراوح النھیلیة تنفذ كثیراً 

وظھرت  ورقھ مقسومة إلى قسمین یربطھما ساق أو فرع نباتى واحد ، على ھیئة
مالمح الشخصیة اإلسالمیة لزخارف المرواح النخیلیة وأنصافھا فى القرن الثالث 

على نحو ما ظھر فى نماذج زخارف مدینة سامراء ثم التاسع المیالدى / الھجرى 
نباتیة المحورة فى تشابك النخیلیة تشكل مع الفروع ال أخذت أشكال أنصاف المراوح

وعندما أنتقل ھذا الطراز  )٣٢(ھندسى بدیع نظام الزخرفة المعروف بأسم األرابیسك 
من الزخارف النباتیة من سامراء إلى مصر فى عھد الدولة الفاطمیة أنتقلت معھ 
زخارف المراوح النخیلیة وأنصافھا وتناولھا ید الفنان المسلم فى مصر بالتطویر 

ودمجھا فى الفروع النباتیة والعناصر الزخرفیة وطورھا حتى  والتبسیطوالتجرید 
فن زخرفى فى الفنون اإلسالمیة وھو أصبحت عنصراً أساسیاً فى إخراج أروع 

  .زخرفة األرابیسك 

  . ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١وقد إستخدامت الزخارف النباتیة فى اللوحات رقم 

  :عقود األزھار واألكالیل النباتیة 

تعد عقود االزھار واالكالیل النباتیة من العناصر ذات الجذور القدیمة فھى متطورة 
اساسا من فروع النباتات و الفواكھھ عن عصر النھضة وقد انتشرت عقود االزھار 
واالكالیل بشكل كبیر فى طراز الباروك وكانت ھذه العقود تشكل بھیئة مقوسة أو 

ھم من استخدموا الزخارف النباتیة بشكل عقود او بشكل  متدلیة ویعتبر االغریق
شریط وكانت تتكون بصفة اساسیة من الفواكھھ واورایق االشجار وتتمیز باالناقة 
والمھارة ، واصبحت عقود الفاكھھ واالزھار فى العصر الرومانى تتمیز بالتنوع 

  .ة الشدید اال انھا اصبحت اكبر حجما واكثر جماال واصبحت اكثر لیون

تعتبر زخارف عقود االزھار او اكالیل االزھار من التاثیرات االوروبیة التى وردت 
من ضمن زخارف الباروك والروكو ، ویرجع اصل استخدامھا الى االغریق ھم اول 

استخم الزخارف النباتیة بشكل عقود او بشكل شریط وكانت تتكون بصفة اساسیة من 

                                                           
٣١

 ٢٦٤،  ص " الزخارف النباتیة على الفنون التطبیقیة فى آسیا الصغرى: "ھند على محمد سعید  
. 

 . ٢٤٢، ص " مدخل إلى اآلثار اإلسالمیة: "حسن الباشا  ٣٢
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قة ، وقد نفذت ھذه العقود باشكال مختلفة فمنھا ما الفواكھ واوراق الشجر وتتسم باالنا
یاخذ شكل منحنى او یتدلى بین نقطتین متباعدتین لعمل قوس منحنى او یتدلى بشكل 
راسى ویطلق علیھا اسم متساقطة االوراق اما اذا كانت بشكل افقى فیطلق علیھا اسم 

  .)٣٣(ة تصبح اكلیالشریطى واذا كانت مستدیرة یطلق علیھا اسم دائرى وفى ھذه الحال

  . ٢وقد أستخدم ھذا االسلوب فى اللوحة رقم 

  : )٣٤(الزخارف الھندسیة

كان المسلمون قد وجدوا فى زخارفھم النباتیة ملجأ یعوضھم عن تقلید الكائنات الحیة 
ومحاكاتھا كما ذكرنا أنفا ، ولكن كان علیھم أن یحوروا ویجردوا كل العناصر 

والزخارف . فى الزخارف خشیة القرب من الطبیعة النباتیة التى یستخدموھا 
الھندسیة یقصد بھا كل نقش اعتمد فى رسمھ على األشكال الھندسیة ابتداءاً بالخط 
والزأویة واألشكال المستویة المجسمة المرسومة بمقاسات أو بشكل فطرى ادى إلى 

  .)٣٥(تكوین اشكال متعددة

ا بسیطة أو معقدة ، وقد حملت أدوات والزخارف الھندسیة على الفنون االسالمیة أم
الزینة فى الفترة موضوع الدراسة ھذه التكوینات البسیطة من مثلثات متعددة أو دوائر 
ومعینات ومربعات ومستطیالت واألشكال المتعددة االضالع المستقیمة ، وأیضا 

د مثل األشكال الھندسیة البسیطة التى تتداخل فیما بینھا لكى تشكل عنصرا ھندسیا جدی
  .النجوم المتعددة األضالع باالضافة إلى الجدائل والعصائب 

  . ٧،  ٤،  ١وقد إستخدام أسلوب الحفر فى اللوحات رقم 

:الخاتمة   

ھا خأظھرت دراسة مجموعة المرایا الموجودة بمتحف قصر عابدین والتى یرجع تاری
  :لى القرن التاسع عشر ما یلى إ

  التاسع عشر إحیاء جمیع الطرز المعماریة والفنیة شھدت مدینة القاھرة فى القرن
 .التى كانت منتشرة فى أوروبا فى ذلك الوقت 

  أسھم المسلمون وشاركوا فى موكب الحضارة بنصیب كبیر وكان اإلسالم أعظم
 .حافز لھم للمساھمة فى مجال الحضاة 

 ناك ھرت مجموعة دراسة المرایا ظاھرة التأثیر والتأثر بین الفنون جعلت ھظأ
ویقتبس منھ كما ھو روابط قویة بین الشعوب فكل فن یأخذ من الفنون السابقة علیھ 

 .الحال فى الفن اإلسالمى 

                                                           
 . ١١٤، ص " قصور األمراء والباشوات :" عبد المنصف سالم  ٣٣
 .١٤٣،  ص " الزخارف النباتیة والھندسیة: "كاظم الجنابى  ٣٤
 .  ١٩، ص " مرجع سبق ذكره: "توفیق عبد الجواد  ٣٥
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  إن العالقات المنفتحة على العالم الغربى أدى إلى ظھور كثیر من التأثیرات
 .األوروبیة التى وجدت على كثیر من التحف 

  الغرب أثر واضح فى كل  لتقرب حكام القرن التاسع عشر فى مصر إلىكان
 .مناحى الحیاة 

  كانت معظم مقتنیات األسرة الحاكمة یتم الحصول علیھا أما عن طریق اإلستیراد
أو عن طریق الجالیات األوروبیة  من الخارج بأمر من الحكام أو عن طریق الھدایا

 .التى تعمل فى مصر 
 ل أمراً یقضى وجدت فى مدونات قصر عابدین ما یفید إصدار الخدیوى إسماعی

تحمل األحرف األولى من بشراء أطقم جدیدة من الكریستال وأوانى الفضة للمائدة 
 .أسمھ
  ظھرت التأثیرات األوروبیة على الحف الفنیة موضوع الدراسة فى إستخدام

  .المرایا الجصیة التى تزین القاعة 
  القصر لم یكن إستخدام المرایا المختلفة األحجام التى أنتشرت فى أجزاء كثیرة من

ر منھا كان یستخدم للمراقبة یالھدف منھا إستخدامھا كأداة من أدوات الزینة ولكن الكث
 .لمؤدى إلى حجرة مكتب الملك فاروقكما ھو الحال فى الممر ا

  تعددت المواد الخام المستخدمة فى صناعة مجموعة المرایا ما بین الخشب
 .والجص والزجاج والنحاس والرخام 

  طعیم والتى الیب الزخرفیة التى تنوعت بین حفر وحز وتذھیب وتاألسكثرة
 .أختلفت أشكالھا وأحجامھا على المرایا 

  إستخدام الكونسوالت الحاملة للمرایا المعدنیة والتى كانت تتنوع ما بین كونسول
 .عادى ومدفئة 

  اختلف العناصر الزخرفیة التى وجدت على مجموعة الكنسوالت ما بین زخارف
 .وزخارف محاریة وزخارف ھندسیة ) الرومى والركوكو ( نباتیة 
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Mirrors in the 19th century In view of the Collection 
of Abdeen Palace Museum 

An archaeological study 
Dr.Rawiaa khaleel 

Abstract: 

A group study of mirrors in the museum 'Abdeen' Palace a 

influencing and influenced phenomenon by the arts than there 

has made strong links between the peoples every art  takes from 

the prior art him and quotes as is the case in Islamic art, also 

open to the western world relations led to the emergency of many 

European influences found on many of the artifacts and was 

closer to the rulers of the nineteenth century in Egypt to the west 

a clear impact on all walks of life art and was the most 

collectibles ruling family is obtained either by imports from 

abroad by order of or through gifts or for using the European 

communities, which operates in Egypt.  

 

 


