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ثریة فنیة فى ضوء أأدوات المائدة فى القرن التاسع عشر دراسة 
  مجموعة سكاكین محفوظة بمتحف قصر عابدین

  یة عبد المنعم خلیلوار/ د
  :المقدمة 

ا مجموعة ھفى العصر المملوكى ومن اھم المعدنیةازدھرت صناعة المنتجات 
یة والتقدم السكاكین وھى تلك التى تعطینا صورة واضحة عن الحیاة االجتماع

قمة نضجھا  إلىالصناعى والفنى خالل تلك الفترة حیث وصلت صناعة السكاكین 
  .شكالھا تبعا الختالف وظیفة كل منھا أوتنوعت 

ث وصل العثمانى حی الحكمعة المنتجات المعدنیة خالل قد حدثت طفرة فى صنالو
سالیب                      ي تنوعت أشكالھا وألینا العدید من المنتجات والتحف المعدنیة التإ

ل من القرن ووإزدھرت صناعة المشغوالت المعدنیة خالل النصف األصناعتھا، 
 السكاكین التاسع عشر ولعل من أھم المنتجات المعدنیة التي وصلتنا ھي مجموعة 

تھا من قبلوقد لم یسبق دراس دھا ستة سكاكینالموجودة بمتحف قصر عابدین ویبلغ عد
  .ه المجموعةھذقمت بدراسة 

سطح التى یمكن دوات المعدنیة على زخرفة األانى واألووقد حرص صناع األ
  .واضحة بالنسبة للمشاھد  غیر جزاء التى قد تكونزخرفتھا حتى تلك األ

  :دوات المعدنیة األصناعة ومن العوامل التى ساعدت فى ازدھار 
ن واألدوات صناع السكاكیمصرمن بینھم  إلىالجالیات التركیة التى جاءت  .١

 .المعدنیة
 أوالفضة ، البرونزأولحدید لصناعة التحف المعدنیة مثالر المواد الخام الالزمة توف .٢

 .الذھب 
انى المعدنیة وحرصھم على وباقتناء األدوات واأل األمراء والباشواتاھتمام  .٣

 .لقابھم أسمائھم وأتسجیل 
  : )١(التعریف بالسكین

معظم البالد  ھوقد عرف )٢(العصور الماضیة  الت القتالیة فىحد األأكان السكین 
  .روبیة واستخدموه وسالمیة واألاإل

 أووكان یصنع من الحدید . دائما بحد واحد  ویتكون السكین من نصل قصیر ھ
فى المقبض الذى اختلفت مواد  لالصلب ویتمیز نصلھ بصغر حجمھ ویثبت ھذا النص

اكین ككما فى مجموعة الس).٢ھلوح(حجر الیشب  أو)١لوحة( صنعھ سواء من العاج
                                                             

مدرس اآلثار والفنون اإلسالمیة  
ن حركة الحیوان وتوقف حركتھ وھى األلة التى یذبح ویقطع سمیت السكین بھذا االسم ألنھا تسك) ١(

 .بھا والجمع سكاكین وتسمى أیضا المدیة ألنھا تقطع مدى األرجل 
، صبح األعشى فى صناعة اإلنشا، م ١٤١٨ -ھـ  ٨٢١ت )الشیخ أبى العباس أحمد ( القلقشندى ) ٢(

 . ١٩٢٨، ، دار الكتب المصریة١٤١ص ٢الطبعة الثانیة ،ج، أجزاء ٦
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 ویبلغ عددھا القرن الثانى عشر الھجرى الثامن عشر المیالدى إلىترجع التركیة التي 
  ثالث سكاكین 

 أومن العاج  أویضا أبھا كانت تصنع من المعدن  ةماد خاصغأوتحفظ السكاكین فى 
كریمة حجار الاألبالترصیع بما إغماد تزخرف بزخارف وكانت تلك األ. بنوس األ
الذى یناسب  إلىالتكفیت لكى تعطى الشكل الجم أوعن طریق الحفر  أوالیاقوت و

  . حامل السكین 
ً أو   :الدراسة الوصفیة : ال
  

  ١:   اللوحة رقم 
  سكین :     النوع 

  متحف قصر عابدین:   مكان الحفظ 
  الھند :   الموطن 

  ٤١٨:   رقم السجل 
  ھـ ١٢٦٣/  ١٩ق :     التاریخ 
 - :الوصف 

مصنوع من مادة العاج ومرصع باالحجار الكریمة الیاقوت والمرجان :  قبضالم
سمت على شكل وریدات دائریة التى ر

  .الشكل
 لھ نصل مصنوع من المعدن: لنصل ا

 ةویحتوى على كتابات مذھبة تحمل عبار
وبعض ) مین أحمد شاه بھرام بو الأحاشرین (

راق أوكونھا فروع و إلىالنقوش التى تمیل 
  .یرة الحجمشجر صغ

خضر المحلى بالیشب وفصوص من مصنوع من الخشب المكسو بالجلد األ:  الغمد
الزمرد و الیاقوت وبھ حلیتان من الفضة المذھبة ویصاحب السكین ختم من الیشب 

  ) .تبو الحمد شاه بھرام ( علیھ اسم 
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  ٢: اللوحة رقم 
  سكین : النوع 

  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 
  تركیا :    طنالمو

  ٤٦٣: رقم السجل 
  ھـ ١٨/  ١٢ق : التاریخ 
  - :الوصف 
مصنوع من حجر الیشب ذو اللون :  المقبض

  .ى زخارف أخضر الفاتح وال یحتوى على األ
مزخرف مصنوع من المعدن و: النصل

متشابكة  ةباسلوب التكفیت بزخارف نباتی
ما شاء ( ربسكیة یتخللھا كتابات أوزخارف 

  .لثلث وینتھى النصل بسن مدبببخط ا) هللا 
  ٣: اللوحة رقم 

  سكین : النوع 
  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 

  تركیا : الموطن 
  ٥٠١: رقم السجل 

  ھـ ١٩/  ١٣ق : التاریخ 
 - :الوصف 
مصنوع من حجر الیشب :  المقبص

حجار خضر الغامق والمرصع باألاأل
شكال أالكریمة الیاقوت والزمرد التى شكلت 

حجار لوان األأصغیر الحجم بورود 
  .یتوسطھا حجر الماس بارز 

ى أمن  إلىمعدن الخالع من ومصن:  النصل
  .زخارف 

مصنوع من الخشب المكسو بمصاغ من معدن النحاس المزخرف بطریقة :  الغمد
  .خرىشكال الزخرفیة األراق شجر وبعض األإلىأوشكال تمیل أالطرق لعمل 
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  ٤: اللوحة رقم 
  سكین : النوع 

  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 
 تركیا : الموطن 

  ٥٢٨: رقم السجل 
  ھـ ١٩/  ١٣ق : التاریخ 
  - : الوصف
ى ذال) الساج الھندى(مصنوع من الخشب:المقبض

المزخرفة بخطوط ھندسیة سود اللون األ إلىیمیل 
حمر الداكن التى تمتد باللون األ صغیرة الحجم

على مجموعة من األویوجد بھ من ، نھایة الغمدإلى
  .خیوط ترتبط بالمقبض بحلقة دائریةال

  .ى خارفأمن  إلىالخالمعدن مصنوع من :  النصل
  .مصنوع من نفس نوع ولون خشب المقبض وبھ نفس الزخارف الھندسیة :  الغمد

  
  ٥: اللوحة رقم 

  سكین : النوع 
  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 

 تركیا : الموطن 
  ٥٢٩: رقم السجل 

  ھـ ١٩/  ١٣ق : لتاریخ ا
 - :الوصف 
مصنوع من مادة العاج وبنتھى من :  المقبض

سفل بنھایة معقوفة ومزخرف بزخارف نباتیة األ
عبارة عن وریدات صغیرة الحجم منفذة باللون 

فھى عبارة عن صفوف من الوریدات یتخللھا نقاط دائریة ذات لون ، خضر الداكناأل
تى شاعت فى العصور العثمانیة كما وجدت ھذه لوان الطماطمى وھو من األ رحمأ

، والجزء العلوى العصر العثمانى إلىحف التى ترجع الزخارف على مجموعة من الت
راق نباتیة أوربسكیة على ھیئة أمن المقبض من مادة النحاس علیھ زخارف نباتیة 

  .متشابكة 
ة من ربسكیة من مجموعأالظاھر منھ مزخرف بزخارف نباتیة  ءالجز:النصل 

  .فرع النباتیة المتشابكة راق واألواأل
تشبھ جزاء أمصنوع من مادة النحاس ومزخرف بزخارف نباتیة مع : الغمد 

زخرفت جمیعھا بالنقوش المذھبة بالزخارف النباتیة وھو ما یعرف باسم  البخاریات
  .التكفیت حیث كفتت جزء من النصل والغمد بمادة الذھب 
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  ٦: اللوحة رقم 
  سكین  :النوع 

  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 
 تركى : الموطن 

  ٩٢٦: رقم السجل 
  ھـ ١٩/  ١٣ق : التاریخ 
  - :الوصف 
  .تمام من الزخارف  إلىسطوانى وخأمصنوع من مادة العاج على شكل :  المقبض
مصنوع من المعدن وھو مدبب : النصل 
مام ویحتوى على العدید من من األ

بكة ویتخللھا كتابات الزخارف النباتیة المتشا
بخط الثلث وبھا ) ما شاء هللا ( التى تحمل

ربسكیة الشكل بعض الزخارف النباتیة األ
  . )ما شاء هللا(وبتوسط النصل بخاریة تحمل فى ثنایاھا لفظ 

  
  ٧: اللوحة رقم 

  سكین : النوع 
  متحف قصر عابدین: مكان الحفظ 

 افغانستان: الموطن 
  ٥٤٩: رقم السجل 

  ھـ ١٩/  ١٣ق : التاریخ 
  - :الوصف 
صنوع من مادة الفضة بالكامل م:  المقبض

سفل بجزء معقوف وینتھى المقبض بحلقة دائریة ربما كان یوضع بھا أتنتھى من 
سلسلة للتعلیق ویوجد شریط زخرفى من 
الزخارف النباتیة یحیط بالمقبض من طرفھ فقط 

  .راق نباتیة صغیرة الحجم أوشكال أب
بالكامل من معدن الفضة مصنوع :  النصل

السكاكین ومتصل  ىباق إلىوكبیر الحجم نسبة 
اتصال تام بالمقبض من حیث الزخارف ولكنھا 
تعتبر قلیلة عن المقبض وبھا فى نھایة النصل 
من طرف المقبض جزء زخرفى تشبھ نصف 

البخاریة الموجودة على جلود المصاحف وھى العناصر التى انتشرت فى العصر 
 .العثمانى 
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  :الدراسة التحلیلیة : ثانیا 
  المواد الخام التي صنعت منھا السكاكین:ال أو

  : )٣(مادة الحدید 
دوات القتال المختلفة من سیوف أحیث صنعت منھ ، ھم المعادن قدیماأحد أیعد الحدید 
طبار ودبابیس وخوذ ودروع وذلك نظرا لتوافر وجودة بالطبیعة وسھولة أوخناجر و

ھمیة الحدید فى أفیما ظلت ، قدرتھ العالیة على التحمل إلىضافة ألتصنیعة وتشكیلة با
ساسیا فى التشكیل المعدنى للعدید من أصبح عنصرا أحین ، عصرنا الحدیث

الت الحربیة الحدیثة من مدافع وطائرات وغیرھا المنتجات ومن بینھا صناعة األ
  .یرة منھ صبحت على درجة كبأصابھا التقدم والتطور التكنولوجى وأوالتى 

نصال السكاكین أم نصر أساسى فى صناعة معظوقد استخدمت مادة الحدید كع
ھمیة الحدید من كونھ المعدن الوحید الذى شرف أدل على أولیس ، موضوع الدراسة

  .طالق اسمھ على سورة قرآنیة كاملة إب
شكال فقد یكون على ھیئة حبیبات صغیرة تكون مختلطة أوالحدید یوجد على عدة 

ویكون ذلك بشكل قلیل وھو ما ، على ھیئة كتل كبیرة أوالبركانیة ض الصخور ببع
 أوعلى ھیئة قطع صغیرة  أو، ")٤( رضىالحدید األ" طلق علیھ العلماء المعادن أ

تحتوى على نسب كبیرة منھ وذلك عن طریق الشھب  أومساحیق مركبة من الحدید 
وقد استخدم معدن  .ى أود السمالحدی أویة وھو ما یعرف بالحدید الشھابى أوالسم

  .٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١كما في اللوحات  الحدید فى صناعة نصول السكاكین
  : )٥(الذھبمادة 

التي وردت باللوحة مثل السكین نصال قد استخدمت مادة الذھب فى تطعیم بعض األو
احتل الذھب ) ٣(وكذلك مقابض السكاكین نفسھا المعروضة بالفاترینة رقم  ٥، ٢رقم 

فقد كان وجوده یعنى دائما استقرار الدول ، لى بین المعادنودیما المكانة األق
ولقد ظل الذھب محتفظا بمكانتھ حتى صار فى العصور الحدیثة المقیاس ، ورخائھا

تاحت أن خصائص الذھب العدیدة قد أویبدو ، )٦(الدولى للنظم النقدیة من سبائك ونقود
كما ، صفر المع براقأن الذھب یتمتع بلون أ ل فمن المعروفون یظل المعدن األألھ 

سالك رقیقة ورفیعة وھى المیزة التى أإلىزات لدونھ ویمكن سحبھ لكثر الفأنھ من أ
فضال عن كونھ معدن ، ساعدت على ظھور فن التكفین فى زخرفة المنتجات المعدنیة

                                                             
عبر هللا عن الحدید بالبأس الشدید : قال العلماء " وأنزلنا الحدید فیھ بأس شدید " قال عز وجل ) ٣(

أما ، وما نحوھا، والنصال، والسیوف، الرماح، ألنھ المادة التى تصنع منھا األالت الحربیة كالدروع
ألزمیل والمحرقة واألالت منافع للناس ذلك ألنھم استخدموه فى معایشھم كالسكین والفأس والقدوم وا

 . التى یستعان بھا فى الحراثة والحیاكة والطبخ 
محمد زكریا ، ترجمة زكى اسكندر، المواد والصناعات عند قدماء المصریین: الفرید لوكاس ) ٤(

  . ٣٧٥ص ، ١٩٥٧، القاھرة، دار الكتاب المصرى، غنیم
 . ١١٧ص ، ١٩٦٣، القاھرة، ٩٤د عد، المكتبة الثقافیة، ثروتنا المعدنیة: محمد فھیم ) ٥(
  . ٩٢ص ، ١٩٦٣، دار العلم، وزارة الثقافة، قصة المعادن الثمینة: انور محمود عبد الدایم ) ٦(
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 ھیلھولة تحلسفیما یتمیز عن غیره من المعادن ب، ال یتأثر كیمیائیا بالتسخین
األكسجین ویترك  أون البطئ یتصاعد الكلور یخسحیث بالت، واستخالصھ من مركباتھ

  .ن الماء ال یؤثر فى لونھ فال یتغیر وال یقتم لونھ الذھبى أكما ، المعدن حرا
 إلىفى حین یتغیر لونھ ، كثر لمعاناأالذھب یصبح لونھ  إلىضافة النحاس إوب

ذ إ، الحصول على الذھب نقیا من الطبیعة ویصعب، )٧(لیھ إضافة الفضة إالشحوب ب
  .ثار قلیلة جدا من النحاس آعادة ما یحتوى على نسبة من الفضة و

وھى السبیكة التى ، ویدخل الذھب فى تشكیل سبیكة یشترك فى تكوینھا مع الفضة
ى نسبة من الفلزین معا وكلما أضافة إویكون ذلك ب" الكتروم"طلق علیھا الرومانیون أ

ولم یصنع منھ نصول النھائى للسبیكة حدھما على اآلخر ظھرت فى اللون أزاد نسبة 
  .٥، ١التي باللوحة رقم للسكاكین بل تمت زخرفت السكاكین بھ مثل السكاكین 

  : )٨(الیشبحجر 
سالمیة حیث استخدمھ الصناع فى العدید من المنتجات عرف الیشب فى العصور األ

یرانى سلحة اإلولم یجد صانع األ، النسائیةترصیع الحلى  أوسواء فى صنع التمائم 
وقد صنعت مقابض السكاكین .تھ القتالیة أودأوالتركى بغضا من استخدامھ فى تشكیل 

بخرة ناتجة عن الفضة أویتكون حجر الیشب من .من حجر الیشب  ٣، ٢باللوحة رقم
كسید أویتركب الیشب كیمیائیا من ثانى ، )٩(النقصان فى الرطوبة أوسواء بالزیادة 

حجار الیشب فى بالد الترك فى منطقة التركستان أوقد استخدمت ، السلیكون المتبلور
ما صانعوا المجموعة موضوع الدراسة فقد استعانوا بھ فى تشكیل كثیر من أقدیما 

مقابض بھ  ىصنعوھو الحجر الذ .السكاكین  أوالخناجر  أوالمقابض سواء للسیوف 
  . ٢رقم وردت باللوحة  التيلبعض السكاكین مثل السكین 

  : )١٠(الفضةمادة 
یوجد فى الطبیعة بصورة فلز خالص فى تكوینات عرقیة مستطیلة ، فلز ذو لون معتم

بحیث یكون متحد ، متوسطة وبصورة فلز غیر خالص أوتكونت عند اعماق ضحلة 
والزنك والنحاس حیث یحصل على كمیات  صالسیما الرصا، خرىأمن عناصر 

وزخرفت بھ بعض  ٧وقدصنع منھ السكین باللوحة رقم . )١١(كبیرة من الفضة
والفضة من المعادن التى ، ١رقم التي وردت باللوحة السكاكین مثل السكین 

وقد القت ، صنع العملة إلىضافة دوات باإلنسان فى تشكیل الحلى واألاستخدمھا األ
  .استحسان الصانع لكثرة خصائصھا وممیزتھا وسھولة تشكیلھا

                                                             
 . ١١٧ص ، ١٩٧٤، القاھرة، المصاغ الشعبى فى مصر: على زین العابدین ) ٧(
 . ٥٦ص ، ١٩٧٦، مطبعة دار الكتب، الجواھر وصفاتھا، یحیى بن ماسویة) ٨(
 . ١٦ورقة رقم ، محفوظة بدار الكتب المصریة، رسالة المعادن: مؤلف مجھول ) ٩(
  . ١٩٧٠، مؤسسة األھرام، وفنونھا واثارھا وتاریخھاالقاھرة ، المعادن: حسین علیوة ) ١٠(
  .  ١٢١ص ، المرجع السابق: انور محمود عبدالدایم ) ١١(
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  :   )١٢(اسمادة النح
لذلك یعرفة العامة باسم ، حمر الوردىاأل إلىالنحاس معدن معتم ذو لون ممیز یمیل 

نتاج فى إعلى أحیث یعد ، نتاجھ الضخمإوتكمن أھمیة النحاس فى ، النحاس األحمر
ما لدونتھ فھى مرتفعة بشكل أ، ومتانة النحاس غیر مرتفعة.المعادن غیر الحدیدیة 

كما یمكن تشكیلة بأكثر ، ردأو الباشكیل سواء على الساخن لذلك فھو سھل الت، كبیر
ذ إ، لذلك فقد فضلھ صانعوا المعادن فى تشكیل منتجاتھم )١٣(من طریقة صناعیة 

ومن خصائص النحاس .ستعمال ادوات القطع المعروفة نتیجة للدونتھ أیتمكنون من 
بشكل كبیر فى لذلك یستخدم النحاس ، نھ معدن جید التوصیل للحرارة والكھرباءإ

كما یمكن ، سالك رفیعةإلىأفضال عن تمتعھ بقابلیة السحب ، الصناعات الكھربائیة
ویدخل النحاس فى .وھو یتأكسد بشكل ضعیف فى الھواء والماء ، لحامھ بسھولة

ضافة بعض إصنع السبائك المختلفة حیث تتحسن الخواص المیكانیكیة للمعدن عند 
وقد صنع منھ المقابض مثل السكین  .وغیرھا  المواد لھ مثل الزنك والسلیكون

غماد مثل السكین وزخرف بھ بعض األغمد تلك السكین  ھوصنع ب٥باللوحة رقم 
  . ٥٠١باللوحة رقم 

  : )١٤(الخشبمادة 
. خشب الصناعة الخام یشمل جذوع األشجار والخشب غیر المعالج، وكذلك القائمة 

األجزاء الخشبیة الكبیرة المنشورة وھو أیًضا المصطلح الذي یطلق على األلواح و
وُیستخدم بعض خشب الصناعة الخام في تشیید . من جذوع األشجار) المقطوعة(

إذ یزود بمواد تغطیة األرضیات، وأعمال النجارة واألبواب وأجزاء . معظم المنازل
. وُیستخدم جزء كبیر منھ في الدول الصناعیة في صناعات التشیید. أخرى من البناء

المصانع التي تصنع الصنادیق مثل صنادیق الشحن  إلىالباقي من المناشر  ویذھب
ُعب األطفال وعربات السكك الحدیدیة والقوارب ومئات  واألثاث وآالت المزارع ول

  .من المنتجات األخرى
 :  أنواع خشب الصناعة الخام

ب الخشب اللین والخش: 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 

                                                             
 . ٣ص ، ١٩٦٥، االنجلو المصریة مكتبة، فنون اشغال المعادن والتحف: محمد احمد زھران ) ١٢(
سلسلة عالم المعرفة،العدد ، الكویت، االنسان والثروات المعدنیة: محمد فتحى عوض ) ١٣(

 . ٤٢،ص٣٣
ص ، ١٩٩٩، مكتبة المدینة، تكنولوجیا صناعة االخشاب، ابراھیم خیرهللا، السید عزت قندیل) ١٤(

  . ٢٩ص ، ٥
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د أطرى من خشب الصناعة الخام الصناعة الخام المأخوذ من أشجار الخشب الصل
 .لمعظم أشجار الخشب اللین

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

یم معین وخشب الصناعة الخام الُمصنع ھو خشب سوي مقطوع بتصم. ومستویة
غماد لبعض نع منھ األوقد ص لعمل ألواح تتوافق مع بعضھا أوألغراض الزینة 

وصنع منھ مقبض للسكین باللوحة رقم  ٤، ١م ات رقاللوحالسكاكینالتي وردت ب
 .یضا أ٤

  : )١٥(مادة العاج 
تقوى على  ةصلب ةستھواء فاتن نظرا لدفء لونھا ولمعانھاوكونھا مادالھا  ةنفیس ةماد 

مكانیة الحفر علیھا لتماسك ذرات مادتھا وسھولة الحصول إوتوفر  ةل الطبیعیالعوام
م .لف الثالث ق في األ ةستخدمت في صناعة القطع الطینیأمنھا  ةعلى سطوح صقیل

یضا وجدت في ماري واختفت صناعتھا أفي بالد مابین النھرین وخاصة في التطعیم 
من العاج في ساحل البحر تم العثور على لقى ، ١٦)(كديفي عصر سرجون األ

رسالن أعالي نھرالفرات في أس شمرا وفي أور ةبیض المتوسط في مراكش ومجیاأل
 ةراك وھي مزینألسكین من العاج في وادي  ةما في وادي النیل وجدت قبضأطاش 

  .لف الثالث ق م شخاص وحیوانات بطراز جمدة نصر بدایة األأل ةبصور ناتئ
كبر من العاج ضمن تاریخ التنقیبات في مدینة نمرود األ ةفقد تم العثور على الكمی 

لى ونینوى واأل ةالعاصم) شرقاط(بعد آشور ةاآلشوری ةللملك ةالثالث ةالعاصم
كم جنوب  ٣٧ ةعلى بدجللتقاء الزاب األاوتقع نمرود في منطقة . ةالثانی ةالعاصم

ى تل نمرود تسم ةالغربی ةالجنوبی ةیتأوبراج زأكم مدعم ب ٨الموصل طول سورھا 
تل یسمى تل آزرمقر حصن  ةالشرقی ةمربع الشكل یسمى قصور الملوك وعلى الجھ

شوریین منذ زمن الملك شلمنصر وقصر الملك شلمنصر الثالث وھي مركز لآل
وبعض المقابض للسكاكین  ٤١٨وصنع من العاج الغمد الموجود باللوحة رقم  .لواأل

  .٥م ات رقباللوح
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ٢٣الشرق االلمانیھ رقم  فالتر اندریھ،المنشورات العلمیھ لجمعیة) ١٥(
العاج والمصنوعات العاجیة فى مصر القدیمة حتى نھایة العصر : احمد رضا محمد سید ) ١٦(

  . ٥ص ، ١٩٨٩، جانعة المنصورة، كلیة االداب، العتیق
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  : زخرفة السكاكینیة المستخدمة فى ومن األحجار الكر
  : )١٧(الیاقوت 

حجار الكریمة التى وھو من األ، حجر نفیس استخدم فى تحلیة السیوف والخناجر
حمر اللون ألھا أوصناف أربع أوالیاقوت على  )١٨(شرفت بنزولھا فى القرآن الكریم

حسنھ أن إونواع أنفسھا وقد وصفتھ المصادر القدیمة على عدة أنواع وغلى األأوھو 
وقد تكون الیاقوت كما تذكر المصادر من تراكم ، حمر الشفافةبلون حبة الرمان األ

تربة فلما ن تخلط باألأمیاة األمطار فى جبال الكھوف منذ مئات السنین وذلك دون 
والیاقوت  )١٩(زمنة طویلة تحجرت وتزاید صفائھا وثقلت بفعل الحرارة أتركت 

وقد زخرف بھ ، ھ فى النار وال یؤثر فیھ الحدیدعلی ذا نفخإحمرار إاألحمر یزداد 
  .١اللوحة رقم بتي وردت الومقبض السكین غمد

  : )٢٠(زمردال
، ختلفتأخضر اللون تعددت خضرتھ وأوھو حجر ، یعد الزمرد من االحجار النفیسة

وھو ، صاف خاصةأونواع اختص كل منھا بأنھ عدة أوقد صنفتھ المصادر على 
حجار یف األوال على ھیئة عروق خضراء اللون فى تجحجر یتكون فى الجبا

نفس منا یخرج أقطع صغیرة وھى  إلىالبیضاء ویتم استخراجھ عن طریق تكسیره 
قل أفیتم غسلھ كما یغسل تراب الفضة وھو ، ثم ینخل التراب فیوجد بھ، )٢١(منھ 

ین ن الزمرد ھو الزبرجد فى حأ)٢٢(جودة فى ھذه الحالة ویرى كثیر من المؤرخین 
ومقبض السكین وقد استخدم فى زخرفة غمد ، ن كال منھما نوع مختلف عن اآلخرأ

  . ٣ومقبض السكین الموجود باللوحة رقم  ١باللوحة رقم 
  : )٢٣(الماس 

یوجد الماس فى الجبال مختلطا ببعض األحجار الكریمة مھا یاقوتى اللون وكذلك مع 
 إلىحجار الكریمة الماس فة باألصحاب المعرأوقد قسم ، الذھب فى الرواسب الطینیة

وكل منھا یختلف فى درجة البیاض عن اآلخر وذلك لوجود ، نوعین الزیتى والبلورى
لوان على تكوین ھذه األ إلىفأدت ، بعض الشوائب من العناصر األخرى قد علقت بھ

                                                             
المصدر : البیرونى ، "یاكندا " كلمة معربة اختلف فى اصلھا حیث یرى البیرونى انھا فارسیة ) ١٧(

 . ٣٣ص ، السابق
 .  ٥٨ایة ، سورة الرحمن، قرآن كریم" كأنھن الیاقوت والمرجان "  ) ١٨(
 . ٣٣ص ، المصدر السابق: البیرونى ، ٥٥الورقة : رسالة المعادن ) ١٩(
، اطلقت على عدد من االحجار الصغیرة ذات اللون االخضر، لفظة معربة قدیما عن الیونانیة) ٢٠(

  .  ١ھامش  ٥٤ص ، المرجع السابق: انظر یحیى بن ماسویة 
 .  ١٦٢ – ١٦٠ص ، المصدر السابق: البیرونى ) ٢١(
 . ١٦٩ص ، المرجع السابق: السید طھ ابو سریده ) ٢٢(
وھى تعنى المنیع الذى ال ینكسر وقد " أدا ماس " كلمة لیست عربیة حیث عربت من الیونانیة ) ٢٣(

صالبة كالیاقوت ثم اختص بھ اطلق ھذا االسم منذ البدایة على مجموعة من االحجار التى تتسم بال
  .الماس وحده 
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، جودصل عدیم اللون لتكوینة من الكربون النقى والزیتى ھو األنھ فى األأالرغم من 
وزخرف بھ غمد السكین ، صالبة ویعد اصلب مادة فى العالمتاز الماس بالویم

  . ٣الموجود باللوحة رقم 
  :  )٢٤(المرجان 

نھ أوعن تكوینھ تذكر المصادر  CORALروبا باسم وأحمر اللون ویعرف فى أحجر 
ة غصان خضر متشعبأنباتا بحریا ینبت فى قاع البحر على ھیئة شجر لھ جذور و

مرجان اللؤلؤ فى تركیبة الكیمیائى من كربونات الكالسیوم ویعتبر ویشبة ال، )٢٥(
ماكن الستخراجھ وخاصة الجزء المحازى لفرنسا حیث یعتبر جود األأالبحر المتوسط 

علماء باسم بیئة صالحة للھیاكل العظمیة للكائنات البحریة التى تعرف لدى ال
مد السكین الموجود باللوحة وقد استخدم المرجان فى تزیین غ، الحیوانات المرجانیة

  . ومقبضھا  ١رقم 
  : )٢٦(لفیروزا

، خرحدھما مختلط باألأأو، زرقاأل أوحجر كریم یمتاز بلونھ الصافى األخضر 
العلماء بأنھ نوعان ویمتاز بلونھ االخضر ویتركب الفیروز من فوسفات  ھویعرف

حجرا نحاسیا حیث  ن یعتبرهأإلىوھو ما دعا العلماء ، لمونیوم النحاسیة المائیةاأل
نھ من أوذكرت المصادر . بخرة النحاس المتصاعدة فى معدنھ أتكون نتیجة لتصاعد 

  .یران إكانیة القریبة من المدینة یوجد بنیسابور حیث كان بالصخور البر
  :  سكاكینزخرفة ال أسالیب

  : )٢٧(التكفیتبالزخرفة 
ي منھ في الثمن وأعلي ھو زخرفة المعدن بمعدن أخر أغلسلوب الزخرفة بالتكفیت أ

كثر الطرق المستخدمة فى تنفیذ الزخارف والنقوش على أمن في القیمة وھو  
سلحتھم أمنة بعیدة على تزین زأفقد اعتاد الناس منذ ، سلحة خاصةالمعادن عامة واأل

ھم ما لدیھم فھو أجمیلة وعناصر زخرفیة متنوعة وال غرو فقد كان السالح  بنقوش
  . )٢٨(وسیلة الدفاع والھجوم

مراء ذا كانت تخص الملوك واألإالذھب خاصة  أوسلحة تكفت بالفضة وكانت األ
، المكفتة متنوعة ما بین الزخارف العربیة المورقةوكانت العناصر الزخرفیة 

كثر العناصر التى أن أعلى ، والزخارف الھندسیة من جامات ومستطیالت وغیرھا
" م التكفیت فى تنفیذھا كانت العناصر الكتابیة سواء كانت العربیة بنوعیھا استخد

                                                             
المصدر : البیرونى ، عرف فى المصادر العربیة القدیمة بأسم البسذ، المرجان حجر كریم) ٢٤(

  . ١٩٢ص : السابق 
  . ٥٨ص ، المرجع السابق: یحیى بن ماسویة ، ١٩٣ص ، المصدر السابق: البیرونى ) ٢٥(
الجماھیر فى معرفة : البیرونى ، وكان یعنى النصر الفیروز كلمة معربة من الفارسیة بیروزة) ٢٦(

  . ١٧٠ص ، الجواھر
 .حیث ان التكفیت ارتبط بالصناعات المعدنیة ولم یرد ذكره فى صناعة غیرھا  ) ٢٧(
 .كلمة فارسیة تعنى الدق انتقلت من الفارسیة إلى التركیة وكفت الشئ اى ضمھ ) ٢٨(
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سلوب التكفییت فى زخرفة غمد أواستخدم .تركیة  أوفارسیة  أو" الكوفى والثلث 
  . ٢ونصل السكین الموجود باللوحة رقم  ١السكین الموجود باللوحة رقم 

  :)٢٩(الحفربالزخرفة 
، السكاكینخدمة فى تنفیذ الزخارف والنقوش على سالیب الصناعیة المستتنوعت األ

األسلوب الزخرفي وھو ، سلوب الحفرأاستخدم ، اینجانب التكفیت والزخرفة بالم إلىف
الذى ساد وانتشر فى العصور االسالمیة فكان من الطرق الفنیة الشائعة فى زخرفة 

ز وحفر والحفر نوعان حفر بار)٣٠(العدید من التحف االسالمیة وخاصة المعادن
أما الحفر ، الحفر البارز یتم عن طریق حفر األرضیة وترك الزخرفة بارزة، غائر

  .لزخرفة نفسھا وترك األرضیة بارزةالغائر فیتم عن طریق حفر ا
ن أویراعى فیھا ، الرسوم المتعددة حفر بداع فىإمر یتطلب من الصانع وكان األ

  .)٣١(فاءة عالیة ا بكضح ودقیق حتى یتمكن من تنفیذھتكون منفذة بشكل وا
وقد استخدم الصانع فى رسوماتھ العدید من العناصر الزخرفیة على السالح من 

راق أووما یرتبط بھا من جدائل و، متفرعة أوعناصر نباتیة متشابكة ومتضافرة 
الكتابات  إلىرابیسك العثمانى باالضافة شجار وزخارف التوریق العربى واألأو

یة والتى احتلت مساحات كبیرة على نصال االسلحة العربیة والفارسیة والترك
  .سلحة منذ عصور بعیدة وھى السمة التى الزمت األ، ومقابضھا
  : )٣٢(الحزبالزخرفة 

خدمت على العدید است كثرھا سھولة وقدأطالق وى اإلسالیب الفنیة علبسط األأھى 
خرفیة نتشرت مع العدید من األسالیب الزاثم، قبل العصر االسالمىمن التحف 

األخري في زخرفة التحف التي ترجع إلي العصر اإلسالمي وحتي القرن التاسع 
  . )٣٣(عشر

بزخرفة ونقش  دوات البسیطةویقصد بالحز قیام الصانع عن طریق استخدام بعض األ
بحیث تظھر الخطوط المرسومة قلیلة العمق الل حزوز السطح المعدنى من خ

وكان الصانع یقوم بوضع ، السالح والعناصر الزخرفیة غیر غائرة على سطح
مقبض السكین  أوثم یقوم بنقلھا على نصل ، ن یحزھاأتصمیم للزخارف التى یرید 

مبارد صغیرة یختلف سمك كل منھا حسب  أو، قالم معدنیةأمستخدما فى ذلك 
ا كانت تمتاز بانھا ذات واختالف حجمھا ولكنھ، اختالف الزخارف المراد تنفیذھا

                                                             
 . ١٩ص ، مرجع سبق ذكرة: محمد بكرى یحیى ) ٢٩(
 . ٥٩ص ، مرجع سبق ذكرة: نادیة الشال ) ٣٠(
كلیة ، مخطوطة رسالة ماجستیر، المشكأوات الزجاجیة فى العصر المملوكى: مایسة دأود ) ٣١(

 . ٢٤٦ص ، ١٩٧٠جامعة القاھرة، ، االثار
دار وھدان ، القاھرة، الجزء الثالث، تاریخ العمارة والفنون االسالمیة: توفیق عبد الجواد ) ٣٢(

 . ٢٢٢ص ، ١٩٧٠، ة والنشرللطباع
 .٣٧١ص ، ١٩٧٠، القاھرة وتاریخھا وفنونھا واثارھا ،مؤسسة االھرام، المعادن:حسین علیوة ) ٣٣(
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أسلوب الزخرفة بالحز یستخدم إلظھار التفاصیل الزخرفیة المنفذة وكان طرف مدبب 
  بالحفر 

  : )٣٤(بالترصیعالزخرفة 
سالمیة العصور اإلحجار الكریمة فى تحلیة المنتجات المعدنیة فى استخدمت األ

نتشر ھذا األسلوب في زخرفة التحف في القرن التاسع اوولكنھا كانت بشكل قلیل ،
  .)٣٥(ین موضوع البحثعشر ومنھا زخرفة السكاك

كان یضیف ، سلحة خاصةحجار الكریمة فى تحلیة المعادن عامة واألواستخدمت األ
ناحیة جمالیة زخرفیة جدیدة على تلك القطع عن طریق الخواص الفیزیائیة التى 

  . )٣٦(والبریق اآلخاذ، ھمھا لونھا الجذابأحجار والتى كان تمتعت بھا ھذه األ
حجار الكریمة منھا الیقوت نوعا محدودة من األأنع سلحة استخدم الصاوفى األ

مة عالیة أوذات مق ألحجارن ھذه اأوالماس والمرجان والفیروز ویالحظ والزمرد 
واستخدم ھذا . طالق حجار النفیسة على اإلغلى األأكونھا  إلىللتأكل باالضافة 

  .  ٥، ١م ة رقسلوب فى زخرفة مقابض السكاكین الموجود باللوحاأل
  : )٣٧(التذھیب برفة الزخ

خارفھ حیث تقوم ز، المعدنیةسطح ستخدم لزخرفة وتزیین األی، سلوب فنى صناعىأ
، ثم یتم تذھیبھا بعد ذلكغماد والمقابض واأل ال علي األنصالأوعلى رسمھا وتحدیدھا 

لذلك لجأ الیھ صانع ، سطح المعدنیة وخاصة الحدیدوالتذھیب فن مالئم فى تنفیذه لأل
  . ٣٨لى فى تنفیذ زخارفھول واحتل المكانة األدوات القتاأ

  :)٣٩(التفریغ بالزخرفة 
التى خاصة سلوب التفریغ فى زخرفة المنتجات المعدنیة أعرفت الفنون الساسانیة 

دنى قبل المیالد سلوب الفنى الذى عرف فى الشرق األصنعت من البرونز وھو األ
ن مادة الذھب بالعدید من سطح المعدنیة المصنوعة محیث قام الصانع بتزیین األ
  .)٤٠(شكاال زخرفیة جمیلة أالخروم والثقوب التى تكون 

، والتفریغ زخرفة تقوم على رسم الزخارف المطلوبة والمعدة سابقا على سطح التحفة
دقماق لقطع الزخارف والرسوم  أووباستخدام قلم معدنى خاص یدق علیھا بمطرقة 

                                                             
 . ١٤٩ص ، ١٩٦٥، بغداد، الفن االسالمى تایخھ وخصائصھ: عبد العزیز مرزوق ) ٣٤(
 .  ٩٤ص ، مرجع سبق ذكره: حسین علیوة ) ٣٥(
 . ١١٦ص ، ١٩٥٩، مطابع اخبار الیوم، ل التشكیل المعدنىاصو: ناصف عبد السید ابراھیم ) ٣٦(
فن قدیم عرف فى مصر القدیمة فى عصر الدولة الحدیثة وقد اسنخدمھ المصریون بصورة قائق ) ٣٧(

 .لزخرفة المعادن 
اشغال المعادن فى القاھرة العثمانیة فى ضوء مجموعات متحف القاھرة : محمد عبد الحفیظ ) ٣٨(

 .  ١٨٣ص ، ١٩٩٥، كلي االثار، جامعة القاھرة، مخطوطة رسالة ماجستیر، وعمائرھا االثاریة
 . ٩٥ص ، مرجع سبق ذكرة: حسین علیوة ) ٣٩(
، الدار المصریة اللبنانیة، الفنون الزخرفیة الیمنیة فى العصر االسالمى:ربیع حامد خلیفة ) ٤٠(

 ٤٤ص ، ١٩٩٢، الطبعة األولى، القاھرة
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وكان الصانع یقوم فى ، نما فرغ ما حولھاعلى سطح المعدن فتبدو حدود الزخارف بی
  .حیان بتفیرغ جزء من الزخارف نفسھا وترك ما حولھا بعض األ

  أنواع الزخارف التي تزین السكاكین 
  : )٤١(الزخارف النباتیة 

جزاء من النبات أأویقصد بھا كل نقش زخرفى یعتمد فى رسمھ على عناصر 
شكالھا وصورھا أوذلك بمختلف ، عزھار والثمار والفروراق واألوكالسیقان واأل

بشكلھا  أوصلى بھیئة رموز سواء كانت بطریقة محورة تجردھا من شكلھا األ
الطبیعى وھى بذلك تمثل براءة الطبیعة ونقاء العقیدة وصفاء النفس وال تعكس بأى 

برز المظاھر أحدى إوالزخارف النباتیة ھى ، رمز یدل على غیر ذلك أوشارة إل حا
، الفنان المسلم عن البعد عن محاكاه الطبیعة والنقل منھا نقال صریحاالتى ساعدت 

  .حیث جاءت بدیال مقنعا استطاع الفنان استغاللھ بصورة جیدة 
رقام أاتحباللوالموجودة  غمادیة فى زخرفة العدید من األوقد استخدمت الزخارف النبات

یضا استخدم فى أو ٥و  ٣و  ١یضا بعض المقابض الموجودة باللوح ارقام أو ٥و  ٣
  .٦و  ٥و  ٢نصال الموجودة باللوح ارقام زخرفة األ

  : )٤٢(الزخارف الھندسیة
كان المسلمون قد وجدوا فى زخارفھم النباتیة ملجأ یعوضھم عن تقلید الكائنات الحیة 

العناصر النباتیة  لن یحوروا ویجردوا كأولكن كان علیھم ، نفاأومحاكاتھا كما ذكرنا 
والزخارف الھندسیة یقصد .ا فى الزخارف خشیة القرب من الطبیعة التى یستخدموھ

ً شكال الھندسیة ابتداءبھا كل نقش اعتمد فى رسمھ على األ شكال یة واألأوبالخط والز ا
تكوین اشكال  إلىبشكل فطرى ادى  أوالمستویة المجسمة المرسومة بمقاسات 

  . )٤٣(متعددة
وقد حملت ادوات ، معقدة أوما بسیطة أوالزخارف الھندسیة على الفنون االسالمیة 

دوائر  أوالقتال فى الفترة موضوع الدراسة ھذه التكوینات البسیطة من مثلثات متعددة 
شكال أشكال المتعددة االضالع المستقیمة وومعینات ومربعات ومستطیالت واأل

شكال الھندسیة البسیطة یضا األأو، الخراطیش التى حملت بداخلھا كتابات متنوعة
 ضالعالتى تتداخل فیما بینھا لكى تشكل عنصرا ھندسیا جدید مثل النجوم المتعددة األ

نواع من الزخارف فى وقد استخدمت تلك األ، الجدائل والعصائب إلىباالضافة 
  .یضا مقبضھا أو ٤زخرفة الغمد الموجود بالسیكن باللوحة رقم 

                                                             
المجلد ، الجزء األول والثانى، مجلة سومر، النباتیة والھندسیةالزخارف : كاظم الجنابى ) ٤١(

 .١٤٣ص ،  ١٩٧٨،الثالث
، ٤٣مجلد ، الجزء األول والثان، مجلة سومر، الزخارف النباتیة والھندسیة: كاظم الجنابى ) ٤٢(

 .١٤٣ص ، ١٩٧٨
 .  ١٩ص ، مرجع سبق ذكره: توفیق عبد الجواد ) ٤٣(
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 الخاتمة

التاسع عشر المیالدى  –شر الھجرى دوات المائدة خالل القرن الثالث عأبعد دراسة 
ل مرة ولقاء الضوء على مجموعة السكاكین موضوع البحث والتى تنشر ألإو

  :سفرت الدراسة عن النتائج االتیة أوالموجودة بمتحف قصر عابدین بالقاھرة 
شھدت مجموعة السكاكین تنوعا كبیرا من حیث الشكل والمواد الخام التى صنعت  .١

 .منھا 
نصال الخاصة بالسكاكین حیث ینتھى بعضھا بالحافة المدببة ة األاختلفت مجموع .٢

 .رفیعة والبعض االخر بحافة عریضة سمیكة 
بعناصر زخرفیة مختلفة بعضھا زخارف كتابیة بالخط  لنصازخرفت بعض األ .٣

 .الثلث والبعض االخر بالزخارف النباتیة 
 .ماشاء هللا ةعبارعمال على شكل البخاریات التى تحتوى بداخلھا احتوت بعض األ .٤
شكال أنصال باستخدمت الزخارف الھندسیة فى زخرفة الحواف الداخلیة لبعض األ .٥

 .ھندسیة بسیطة مثل الخطوط الطولیة والعرضیة 
اء من النصل باستخدام مادة جزأسلوب التكفیت فى زخرفة بعض أاستخدام  .٦

 .الذھب
 .غیر الحجم نصال ما بین كبیرة الحجم والبعض االخر صحجام األأاختلفت  .٧
نصال توجد سالیب الزخرفة من حیث المساحة المستخدمة ففى بعض األأاختلفت  .٨

خر یزخرف الحافة الزخرفة فى الجزء الذى یصل النصل بالمقبض والبعض األ
 .كملھا أالداخلیة ب

اختلفت مجموعة المقابض المستخدمة فى تلك السكاكین من حیث الحجم بعضھا  .٩
 .صغیر الحجم تبعا الختالف حجم السكین خر كبیر الحجم والبعض األ

بعض المقابض صنعت من مادة العاج وزخرفت بعناصر نباتیة على ھیئة  .١٠
 .وریدات صغیرة الحجم 

سفل بتلبیسة أخضر وانتھت من بعض المقابض صنعت من حجر الیشب األ .١١
 .دائریة من مادة الفضة 

ة على بعض المقابض صنعت من مادة الخشب وزخرفت بالزخارف الھندسی .١٢
 .ھیئة خطوط طولیة 

زخرفت بعض المقابض بمادة الفضة من خالل عمل تلبیسة دائري الشكل  .١٣
 .لحمایة المقبض من عوامل التأكل 

 .غماد لوضع السكاكین داخلھا استخدمت مجموعة من األ .١٤
خضر والمطعم بفصوص من الیاقوت غماد مصنوعة من مادة الجلد األبعض األ .١٥

 .لماس والمرجان واأل
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غماد صنعت من مادة النحاس وطعمت بفصوص من الزمرد والیاقوت ألبعض ا .١٦
 .والمرجان 

غماد مصنوعة من الخشب الساج الھندى وزخرفت بخطوط ھندسیة أوجدت  .١٧
 .بعنصر زخرفى یشبھ الشرابیة من الخیوط على أطولیة وانتھت من 

 دوات مائدة دقیقة الصنع وحافلةأحرص حكام القرن التاسع عشر على استخدام  .١٨
 .بالعناصر الزخرفیة كنوع من العظمة 

الحكام باستخدام ادوات مائدة تدخل على النفس البھجة والسرور عند  إصرار .١٩
 .طعمة ل األأوتن

ظھرت بعض مالمح الحیاة الفنیة فى تلك الحقبة الزمنیة والتى تدل على مدى  .٢٠
 . التقدم الصناعى والفنى فى صناعة المعادن 

ظھرت مدى الرقى االقتصادى أة من السكاكین من خالل دراسة ھذه المجموع .٢١
 .والحیاة المنعمة التى كان یعیشھا حكام ھذه الفترة 
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  قائمة المصادر
  
دوات الرب الخذفیة والفخاریة والمعدنیة فى أ: ى أومل مختار على الشھأ .١

 ٢٠٠٧، العصرین المملوكى والعثماى فى ضوء مجموعة متحف الفن االسالمى
الجماھیر فى ، ھـ ٤٤٠، بو الریحان عمر بن احمد الخوارزمىأ: البیرونى  .٢

 . ١٨٧٤ – ١٣٥٥، مطبعة المعارف العثمانیة، معرفة الجواھر
، القاھرة، الجزء الثالث، تاریخ العمارة والفنون االسالمیة: توفیق عبد الجواد  .٣

 .  ١٩٧٠، دار وھدان للطباعة والنشر
 .١٩٧٠، القاھرة، رامھمؤسسة اال، ثارھاآو القاھرة تاریخھا، حسن الباشا .٤
مؤسسة ، ثارھاآالقاھرة وتاریخھا وخصائصھا وفنونھا و، المعادن: حسین علیوة  .٥

 . ١٩٧٠، االھرام
الطبعة ، الدار المصریة اللبنانیة، الفنون الزخرفیة المعدنیة: ربیع حامد حلیفة  .٦
الطبعة ، ھراء الشرقمكتبة ز، فنون القاھرة فى العھد العثمانى، ١٩٩٢، لىواأل

 . ٢٠٠١، الثانیة
 . ١٩٦١، ترجمة فاروق عثمان، حدادة وتشكیل المعادن: روزیشوف  .٧
 .١٩٤٨، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، سالمفنون اإل: زكى عمر حسن  .٨
 .سجالت متحف قصر عابدین  .٩

 ١٩٨٣، المملوكى رنى المطبخ المعدنیة بالعصأودوات وأ: سعید محمد مصلحى  .١٠
 . ١٩٩٩، مكتبة مدبولى، حجار الكریمةاأل: الحمیلى السید  .١١
 . ١٩٦٥، بغداد، سالمى تاریخھ وخصائصھإلاالفن : عبد العزیز مرزوق  .١٢
 . ١٩٤٠، دار الھالل، السیف فى العالم االسالمى: عبدالرحمن زكى  .١٣
، مكتبة االنجلو المصریة، شكال المعادن والتحفأفنون ،حمد زھرانأعمر  .١٤

١٩٦٥ . 
 .١٩٥٢، القاھرة، مكتبة ابن سینا، شكال المعادن والصناعةأفن : ىعنایات المھد .١٥
ترجمة زكى انور ، المواد والصناعات عند قدماء المصریون: الفرید لوكاس  .١٦

 .١٩٦٧، القاھرة، لىوالطبعة األ، عالم الكتاب، طرق تشكیل المعادن، عمر عبدالدالیم
مخطوطة رسالة  ،ات الزجاجیة فى العصر المملوكىأوالمشك: د أومایسة د .١٧

  .  ١٩٧١، جامعة القاھرة، كلیة االثار، ماجستیر
، مؤسسة الرسالة، یوبى فى عھد صالح الدینالجیش األ، محسن محمد حسین .١٨

 . ١٩٨٦، لىوالطبعة األ
 ١٩٦٥: مكتبة االنجلو ، فنون اشال المعادن والتحف: محمد احمد زھران  .١٩
نون واالداب والعلوم فن المینا المجلس االعلى لرعایة الف: محمد بكرى  .٢٠

 .  ١٩٦٨، القاھرة، االجتماعیة



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٤٠٣ 
 

شغال المعادن فى القاھرة العثمانیة فى ضوء مجموعات أ: محمد عبد الحفیظ  .٢١
كلیة ، جامعة القاھرة، مخطوطة سالة ماجستیر، متحف القاھرة وعمائرھا االثریة

 . ١٩٩٥، ثاراآل
بكلیة  محفوظة یررسالة ماجیست، سالمیةفى مصر اإل المبخرة: نادیة الشال  .٢٢
 . ١٩٨٤: ثار اآل

 .١٩٥٩، مطابع اخبار الیوم، صول التشكیل المعدنىأ:ناصف عبد السید ابراھیم  .٢٣
دب دب فى فنون األنھایة األ: حمد عبدالوھاب بن محمد أحسام الدین : النویرى  .٢٤

 . ١٩٤٣ – ١٩٢٣، القاھرة، مطبعة دار الكتب المصریة، المصنوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٤٠٤ 
 

  :اللوحات 

    
  )  ١( شكل 
  ھندي -سكین 

  ) ٢( شكل 
  تركى  - یاطجان    -سكین 

    
  )  ١( شكل 

  غمد السكین
  ) ٢( شكل 

  نصل السكین

    
  )  ١( شكل 

  مقبض السكین
  ) ٢( شكل 

  مقبض السكین
  
  
  



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٤٠٥ 
 

    
  )  ٣( شكل 
  تركى -سكین 

  ) ٤( شكل 
  تركى  -سكین 

    
  )  ٣( شكل 

  غمد السكین
  ) ٤( شكل 

  غمد السكین

    
  )  ٣( شكل 

  مقبض السكین
  ) ٤( شكل 

  مقبض السكین
  
  



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٤٠٦ 
 

    
  )  ٥( شكل 

  تركى -یاطجان  –سكین 
  )  ٦( شكل 

  افغانى - باراتیتى  –سكین 

    
  )  ٥( شكل 

  غمد السكین 
  )  ٦( شكل 

  نصل السكین

    
  )  ٥( شكل 

  مقبض السكین 
  )  ٦( شكل 

  مقبض السكین
  
  



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٤٠٧ 
 

  
  )  ٧( شكل 

  تركى -یاطجان  –سكین 

  
  )  ٧( شكل 

  نصل السكین

  
  )  ٧( شكل 

 مقبض السكین
  
  
  
  



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٤٠٨ 
 

  : االشكالدلیل 

    
  )  ١( شكل 
  ھندي -سكین 

  ) ٢( شكل 
  تركى  - یاطجان    -سكین 

    
  )  ١( شكل 

  غمد السكین
  ) ٢( شكل 

  نصل السكین

    
  )  ١( شكل 

  مقبض السكین
  ) ٢( شكل 

  مقبض السكین
  
  
  



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٤٠٩ 
 

    
  )  ٣( شكل 
  تركى -سكین 

  ) ٤( شكل 
  تركى  -سكین 

    
  )  ٣( شكل 

  غمد السكین
  ) ٤( شكل 

  غمد السكین

    
  )  ٣( شكل 

  مقبض السكین
  ) ٤( شكل 

  مقبض السكین
  
  
  



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٤١٠ 
 

    
  )  ٥( شكل 

  تركى -یاطجان  –سكین 
  )  ٦( شكل 

  افغانى - باراتیتى  –سكین 

    
  )  ٥( شكل 

  غمد السكین 
  )  ٦( شكل 

  نصل السكین

  
  )  ٥( شكل 

  مقبض السكین 
  )  ٦( شكل 

  مقبض السكین
  
  
  



١٦لوطن العربي دراسات في آثار ا  

٤١١ 
 

  
  )  ٧( شكل 

  تركى -یاطجان  –سكین 

  
  )  ٧( شكل 

  نصل السكین

  
  )  ٧( شكل 

 مقبض السكین
  
  


