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  الفخاریة شبابیك القللمن عة جمو م
  متحف كلیة اآلثار والسیاحة، الجامعة األردنیةمحفوظة بال

  ھناء محمد عدلى حسن. د
  :ملخص البحث

 رنشرھا محفوظة فى متحف كلیة اآلثاشباك قلة، لم یسبق ) ٥(عدد  یضم البحث
ھا وتصویرھا ووصفوقد قمت بفحصھا ودراستھا  ١والسیاحة بالجامعة األردنیة،

بالمملكة أثناء تواجدى  الخزفیةالفخاریة وضمن مجموعة من القطع ) ١لوحة (
على  وبعد الحصول  ،م٢٠١٥عام  فى زیارتین متتالیتین ٢األردنیة الھاشمیة

الجامعة و  ،٣التصاریح والموافقات الالزمة من دائرة اآلثار العربیة باألردن
  ٤.األردنیة

فى شبابیك القلل إلى أنھا من الدراسات القلیلة تكمن أھمیة دراسة ھذه المجموعة من 
ً من حیث األبحاث، وذلك مقارنة مع   ،ھذا المجال إذ ما زالت شبابیك القلل األقل حظا

                                                
  جامعة حلوان –أستاذ األثار والفنون اإلسالمیة المساعد قسم اآلثار والحضارة، كلیة اآلداب 

مھداه من الوالخزفیة  ضمن مجموعة من التحف الفخاریة شبابیك القلل محل الدراسة محفوظة -١
، وأشیر فى ھذا )إھداء من مصر(حمل بطاقة كتب علیھا لى المملكة األردنیة الھاشمیة، وتمصر إ

م، والصادر فى ١٩٩١لسنة  ١٢م، والمعدل بالقانون رقم ١٩٨٣لسنة  ١١٧الصدد إلى القانون رقم 
تتولى وزارة اآلثار النظر ": ما یلىمنھ على  ٣٦و ٣٥شأن حمایة اآلثار، والذى ینص فى المادتین 

فى نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أى منھا اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المتحف 
المختص بحسب األحوال، ولوزارة اآلثار الحق فى أن تمنح المرخص لھ بعض اآلثار المنقولة كما 

دخل منھ، وبشرط أال یتعدى مقدار اآلثار أن لھا الحق فى اختیار اآلثار التى ترى مكافأتھ بھا دون ت
وأن یكون لھا ما  ،ر المنقولة التى اكتشفتھا البعثةمن اآلثا% ١٠الممنوحة فى ھذه الحالة نسبة 

یماثلھا من القطع األخرى من حیث المادة والنوع والصفة والداللة التاریخیة والفنیة، وعلى أال 
ً كر ً ذھبیة أو فضیة أو أحجارا صر معماریة أو یمة أو بردیات أو مخطوطات أو عناتتضمن آثارا

،  فى نص القانون السابق ما یبرر إھداء شبابیك القلل للمملكة األردنیة "أجزاء مقطوعة منھا
الھاشمیة، خاصة وأن البحث الذى بین أیدینا یثبت وجود قطع مماثلة ومطابقة من حیث الشكل 

فیما یخص جود ما یماثلھا ویتفق مع نص القانون والزخارف من نتاج حفائر الفسطاط بما یقطع بو
  .جواز اإلھداء

ً لحضارات متتالیة تعتبر األردن- ٢ ً طبیعیا   .معرضا
 .٧م، ص ١٩٨٨محمود إبراھیم حسین، الخزف اإلسالمى فى األردن، القاھرة، : راجع

  .١/٦/٢٠١٥بتاریخ  ٥/١٢/١٩٧٢موافقة مدیر دائرة اآلثار العامة رقم  -٣
ستاذ الدكتور منذر دھش جمحاوى، مدیر عام دائرة اآلثار العامة، وزارة السیاحة لأل اجبشكر و

  .واآلثار، المملكة األردنیة الھاشمیة
عة لألستاذة الدكتورة میسون عبد الغنى النھار، عمیدة كلیة اآلثار والسیاحة، الجام واجبشكر  ٤-

اآلثار والسیاحة وجمیع السادة العاملین كلیة لألستاذ معاذ الفقیھ أمین متحف واجب شكر و، األردنیة
  .بالمتحف
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  تحف أثریة أخرى من عصور مختلفة من مواد خام متنوعة حظیت باھتمام الباحثین،
ن یشھد للفنان المسلم میداوھى  ٥الفنون التشكیلیة الشعبیةتمثل شبابیك القلل  أن كما

بحسن الذوق والصنعة وبراعة التخیل واالبتكار، ویثبت أن الفنان المسلم كان یعمل 
من األلطاف الصغیرة غیر الظاھرة للعیان، تعد شبابیك القلل  حیث ٦للفن فى حد ذاتھ،

  .اإلعجاب من كل من یراھازخرفت لذاتھا زخرفة تنتزع  ومع ذلك
السابقة المھتمة الدراسات  ض النقاط التى أوضحتھاكمال بعاستتعنى الدراسة ب
  ،، وزخارفھاطریقة صناعة شبابیك القللتفاصیل فیما یختص ببشبابیك القلل 

 عتتب ، ھ الدراسات السابقة لسبب أو آلخرما لم تتطرق لومحاولة تأریخھا، وكل 
عن  ن المالحظات الشخصیةفحص وتدویلدراسة المنھج الوصفى التحلیلى من خالل ا

بالصور  وتوثیق ذلك  دة أثناء فحص القطع بالمتحف،بالعین المجرالتحف 
تضمن ت وترتیب اللوحات التىالمبینة للزخارف  والرسومات المطلوبة  توغرافیة،والف

مجموعة أخرى لشبابیك قلل منشورة و  التى لم یسبق نشرھا،مجموعة شبابیك القلل 
فى إلقاء بین أیدینا  الذى البحثسھم ی ، ونأمل أنالمقارنةومؤرخة أثرت الدراسة 

تخدم المزید  مادة علمیة ولعلھا تكونر فى مصر،مزید من الضوء على صناعة الفخا
  .من األبحاث والدراسات فى ھذا المجال

  مقدمة
ً باإلنسان،  ٧تعد صناعة الفخار وكان المصریون من أوائل  من أقدم الحرف اتصاال

ووصلوا فیھا   ة منذ عصور ما قبل التاریخ،الشعوب التى نبغت فى ھذه الصناع
ات الفخاریة فى شتى نواحى لدرجة عالیة من الدقة والكمال حیث استعملت المنتج

                                                
  .١١٠، ص م١٩٨١ ،، القاھرة١الفنون التشكیلیة، طصبحى الشارونى،  -٥

تشھد زخارف شبابیك القلل على ما ورد بالمراجع التاریخیة على تشجیع االبتكار فى الصنعة  ٦-
یدل على االبتكار الذى لم أنھ حین یقوم واحد من الصناع فى مھنتھ بعمل شئ "من ذلك ما ورد 

 ً یسبقھ إلیھ أحد، كان یضع ما صنعھ على كسوة حریریة ویطوف لھ على الدكاكین مصحوبا
  ".بموسیقیین، فیعطیھ كل واحد بعض النقود مكافأة لھ على االبتكار والمھارة

، )م١٥١٧-١٢٥٠/ھـ٩٢٣- ٦٤٨(محاسن محمد الوقاد، الطبقات الشعبیة فى القاھرة المملوكیة 
 .١٥٠م، ص ١٩٩٩، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ١٥٢ریخ المصریین، رقم تا
لسنا بصدد مناقشة التعریفات المختلفة للفخار والفرق بینھ وبین الخزف، حیث أزالت الدراسات  -٧

المتعاقبة ھذا اللبس، ویمكن القول أنھا انتھت إلى أن الفخار ھو الطین المحروق غیر المزجج 
Unglazed بینما الخزف ھو الطین المحروق المزجج ،Glazed ware.  

، عبد العزیز مرزوق، فخار العراق وخزفھ ١٠، ص م٢٠٠١القاھرة،  نذیر الزیات، فن الخزف،
القاھرة،  ، عبد العزیز مرزوق، الفن المصرى اإلسالمى،١٠١، ص ١اإلسالمى، مجلة سومر، ج

، زكى حسن، كنوز ١٣ص  م،١٩٨٦القاھرة،  ،، سعاد ماھر، الفنون اإلسالمیة٣١ص  م،١٩٥٢
 م،١٩٤٨القاھرة،  ، سعید الصدر، الخزف،١٤٧ص م، ١٩٣٧دار الكتب المصریة، الفاطمیین، 

، أحمد عبد الرازق، الفخار المصرى المطلى فى العصر المملوكى، رسالة ماجستیر، كلیة ٩ص 
  .٥٥-٥٤م، ص ص ١٩٦٨اآلداب، جامعة القاھرة، 
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تسع قلیًال دائریة ت ھى إناء من الفخار لھ فوھة ٩القلةو ٨،من ذلك القلل الفخاریةالحیاة 
  ١٠.للخارج

بدن القبة ورقبتھا لتحول  أما شبابیك القلل فھى قطع مستدیرة من الفخار تثبت بین
وتختلف رقاب   ١١كما أنھا تنظم تدفق المیاه منھا، دون تسرب الھوام إلى داخل القلة، 

القلل ذات الشبابیك فى ارتفاعھا وأقطارھا، وقد أثر ذلك على موضع الشباك فى 
ً لطول أو لقصر أو اتساع الرقبة، ف قرب فوھة كان موضع بعض الشبابیك الرقبة تبعا

من فحص قطع و، رب البدن أو على سطحھ مباشرةة، وبعضھا یناسبھا موضع قالرقب
على موضع الشباك بقایا أجزاء من رقبة وبدن القلة المتصلة بالشباك قد تدلنا البحث 
الشباك كان عند ھذا نرجح أن موضع ، و)٢٢لوحة ( UM 946شباك قلة رقم  من ذلك

یتجاوز ك القلة السابق، والذى ال نقطة اتصال الرقبة بالبدن، ولعل صغر قطر شبا
ً على ذلك٣   .سم، یكون دلیال

یتراوح ما بین عثر علیھا فى حفائر الفسطاط  وإذا علمنا أن قطر شبابیك القلل التى
ً  سم١٢-٢ على موضعھ  بأنھ كلما قل قطر شباك القلة دل ذلك، أمكننا القول تقریبا

ى یضیق فیھا البدن لیلتقى برقبة قرب نھایة البدن الكمثرى من أعلى، وھى النقطة الت
، وبناء على ما سبق فإنھ اتصالھا بالبدن وتتسع عند الفوھة القلة التى تضیق عند

حال توافر مقاییس شباك  القلة فیما بین قمة البدن والفوھةیمكن تقدیر موضع شباك 
  .القلة

ألنھ كان ال توجد قاعدة واحدة لموضع شباك القلة،  ومع ذلك تجدر اإلشارة إلى أنھ
ورغم صغر مساحة الشباك فإن  حسبما یرى الصانع، یتغیر من قلة إلى أخرى

الخزافین قد تفننوا فى تشكیل ثقوبھا رغم السرعة التى كانت تنفذ بھا، على اعتبار أن 
ھذا یدل على مھنة الخزاف تحتم علیھ أن ینفذ عدید من النسخ فى الیوم الواحد، و

                                                
  .١٠-٩م، ص ص ١٩٧٧خزف التركى، القاھرة، سعاد ماھر، ال- ٨
ندثار بسبب التطور التكنولوجى واستخدام الثالجة لتبرید المیاه، وربما القلة اآلن مھددة باال -٩

تصبح فى یوم ما مجرد أثر وذكرى فى األمثال واألغانى، أو قطعة دیكور فى ركن منزل أنیق، أو 
قلل على الصینیة النحاسیة لترشیح الماء بھا وھى أو نراھا مع مجموعة أخرى من ال ،فندق سیاحى

  .كخلفیة فى األفالم والمسلسالت التاریخیة ،مغطاة بغطاء معدنى یشبھ نھایة مئذنة الجامع
المعجم المصور للمصطلحات األثریة، مركز توثیق التراث الحضارى، مكتبة اإلسكندریة،  ١٠-

 .١٩١م، ص ٢٠١٠
أبو  – ١٣م، ص ١٩٤١، القاھرة، ١١٢، ع٣لثقافة، مج زكى حسن، شبابیك القلل، مجلة ا ١١-

 -١٤٩م، ص ١٩٦٠ سوریا، ،١٠الفرج العش، الفخار غیر المطلى، الحولیات األثریة السوریة، مج
المعجم المصور  – ٢٦-٢٥م، ص ص ١٩٦٠سعید الصدر، مدینة الفخار، دار المعارف، القاھرة، 

، الفنون التشكیلیة فى الحضارة اإلسالمیة محمود النبوى الشال -١٩١للمصطلحات األثریة، ص 
  .٦٩م، ص٢٠٠٠القدیمة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
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تھ بالرغم من دقة الزخارف وصغر المساحة المنفذة ، وتمكنھ من صنعمھارة الفنان
  .علیھا
  :خامات وأدوات تصنیع شبابیك القلل: أوالً 

  المادة الخام -١
  األدوات -٢
  طریقة التشكیل -٣
  األفران -٤
  المادة الخام -١

صخور، وللطین عناصر مادة ناشئة عن تفكك وانحالل أنواع معینة من الھو  الطین
تحتوى الطینة  ١٣،متحدین طبیعیاوھم واأللومین والماء  ١٢سلیكاوھى الثالثة أساسیة، 

ً بالطین، والثانیة :على الماء فى صورتین األولى ً ممتزجا ً  :خالصا ً اتحادا متحدا
 ً   ١٤.كیمیائیا

وعن المجموعة بوجھ عام  شبابیك القللالطینة المستخدمة فى صناعة بالحدیث عن 
 ١٥ائىیتسنى لنا إجراء تحلیل كیمفإنھ وإن كان لم ی ،بوجھ خاص محل الدراسة

 ، غیرمحل الدراسةالشبابیك للتعرف على مكونات الطینة التى استخدمت فى صناعة 

                                                
واد عضویة  متممةالعناصر ال -١٢ ى تتحول بواسطة م ر، الت ات الجی د وكربون أشھرھا أكسید الحدی

ودا  رى كالص ر أخ ض عناص م بع اء، ث ى الم الل ف ة لالنح الح قابل ى أم وین إل اء التك ا والبوتأثن اس
ا تقلة وغیرھم یلكا المس اء كالس ى الم ى ال تنحل ف واد الت ى الم ة، وھ ر الدخیل ى العناص ، باإلضافة إل

  .والحبیبات الخشنة
  .٤-١م، ص ص ١٩٥٠ ،، القاھرة٢محمود صابر، صناعة وفن وتاریخ الخزف، ط

  .٧٥، ص ى، الفنون التشكیلیةصبحى الشارون ١٣-
ً تصبح صلبة وھشة، غیر أنھا إذا بللت بالماء عندما یجف الطین وتفقد المادة لیونت ١٤- ھا مؤقتا

ً أشد أو حرق فإن الماء المتحد یخرج ھو  امتصتھ وعادت إلیھا لیونتھا، أما إذا سخن الطین تسخینا
  .اآلخر، وعندئذ تصبح المادة شدیدة الصالبة

فى إثراء محسن محمد عبد اللطیف الغندور، عیوب الطالء الزجاجى وإمكانیة االستفادة منھا 
سطوح األشكال الخزفیة لطالب التربیة الفنیة، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة النوعیة، جامعة عین 

زكى : ألفرید لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ترجمة، ٣٩م، ص٢٠٠٣شمس، 
مصر ، محمد سمیح عافیھ، التعدین فى ٥٩٦م، ص ١٩٤٥ ،اسكندر، دار الكتاب العربى، القاھرة

ً، ج ً وحدیثا  .٤٠٣-٤٠٢م، ص ص ٢٠٠٦، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ٣قدیما
لمملكة األردنیة الھاشمیة فى ا العامة دائرة اآلثار تضمن خطاب األستاذ الدكتور مدیر عام ١٥-

، وقد فسرت ھذه "مع التعھد بالمحافظة على سالمة القطع األثریة وذلك حسب األصول"عبارة 
ً على سالمتھا، وال نملك إزاء ذلك سوى العب ارة بعدم السماح بإجراء أى تحلیل كیمائى للقطع حفاظا

  .احترام قرار ورغبة الجھة الموقرة
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أنواع الطینات فى  فى بیان ١٦راسات السابقة والمتخصصةإلطالع على الدابأنھ 
  :یةستنباط النتائج اآلتیمكن ا مصر ومكوناتھا

ً النیل على مدار آالف السنین  طمىكان  - ً للخزاف المصرى مصدرا  فكانت ،ھاما
ً (میاه الفیضان السنویة  إلى رصیده وترسبھ  تمده بكمیات من الطمى تضیف )قدیما

یرمیھ النیل عند كان على مجارى النھر وفروعھ واألراضى الزراعیة، مع فائض 
 .دمیاط ورشید بما یحافظ على ساحل الدلتا ویضیف إلیھا رقعة جدیدة

ناعة الفخار، النوع وعان من الطینة الطبیعیة لصاستخدم الصانع المصرى ن -
طمى : وھى طینات جیریة، النوع الثانىطینات كل من قنا والبالص وتبین : األول

 .النیل ویحوى طبقة غنیة بأكسید الحدید
القلل الفخاریة وشبابیكھا على طمى تشكیل صناعة الطینة المستخدمة فى تحتوى  -

تجلب من قریة تبین الواقعة بالقرب من الفسطاط، وكانت  ،طینة التبینكذلك  ،النیل
ً عن الطینة  الجیریة المتوفرة فى تالل المقطم، والمعروف أن ھذه الصناعة فضال

  ١٧.ازدھرت فى المناطق التى تركزت فیھا الكثافة السكانیة على مر العصور
من  نسب متفاوتة على دمة فى شبابیك القلل الفخاریةالطینة المستختحتوى  -

ً لنفس الغرضمكونات الطینة ا ، وھى نفساسید المصریةاألك فى  لمستخدمة حالیا
التى ال شك أن صناعھا عمدوا إلى التغییر فى نسب المواد الخام " الفسطاط"منطقة 

                                                
السید محمد السید، الطینات والخامات المصریة المستخدمة فى الخزف واستغاللھا فى : راجع ١٦-

م، صفوت ١٩٧١فنیة، جامعة حلوان، مجال التعلیم فى مصر، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة ال
بمحافظة قنا ووضع الحلول العلمیة " بالمحروسة"تھامى محمود، دراسة مشكلة إنتاج الفخار 

م، عبد العزیز عطا ١٩٨٧والتطبیقیة لھا، رسالة ماجستیر، كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان، 
لفنون ا =غیرة، رسالة ماجستیر، كلیةعبد العزیز، تصمیم برنامج لتنمیة الفخار الشعبى كصناعة ص

، سھیر محمد الغریب، طینة الفیوم وإمكاناتھا فى التشكیل ١٩٩٩التطبیقیة، جامعة حلوان، 
م، محمد سعید عبد هللا حماده، ١٩٩٥الزخرفى، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، 

نھا فى تشكیل الخزف، رسالة ماجستیر، كلیة معالجة طینات الفخار الشعبى بمحافظة قنا واإلفادة م
م، عبد العزیز عطا عبد العزیز، تصمیم برنامج لتنمیة ١٩٩٩التربیة النوعیة، جامعة عین شمس، 

الفخار الشعبى المصرى كصناعة صغیرة، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، 
صدر إلثراء التشكیل الزخرفى، رسالة م، محمود حامد عبد الفتاح، فخار الدقھلیة كم١٩٩٩

م، نجیة عبد الرازق عثمان، السمات ١٩٩٨كلیة التربیة النوعیة، جامعة المنصورة،   ماجستیر،
الفنیة للفخار النوبى واإلفادة منھا فى عمل فخارات معاصرة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الفنیة، 

 .م١٩٩٨جامعة المنصورة، 
، العالقات بین مصر واألردن من خالل الفخار فى العصور اإلسالمیة، محمود إبراھیم حسین ١٧-

 .٢٤٣م، ص ١٩٩٩ ،، القاھرة١كتاب اإلبھار فى العمارة والفنون اإلسالمیة، ج
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حسب احتیاجاتھم الخاصة، تمیزت الطینة القدیمة باحتوائھا على نسبة كبیرة من 
ً أكسید األلومنیوم قد تصل إلى ضعف النسبة الت   ١٨.ى تحتویھا الطینة المستخدمة حدیثا

  ١٩.تتمیز طینة فخار الفسطاط بأنھا ناعمة وھشة وسمیكة ومائلة إلى االحمرار -
ً لمجموعة من المؤثرات الجویة والطبیعیة التى یتكون  - تتحدد خواص الطین وفقا

 یعتمد لون الفخار على درجةكما  ٢٠فیھا، والتى تحدد لونھ النھائى، وقابلیتھ للتشكیل،
وبفحص  ٢١وتوزیع الحرارة على اإلناء وتشتد صالبة األوانى بشدة الشى، ،الشى

یتبین أن لونھا یمیل للبیاض مما یجعلنا نرجح  - محل الدراسة- مجموعة شبابیك القلل 
ولھذا نرجح أن تكون  ،زیادة نسبة الكلس فیھا، باإلضافة لرقة العجینة وجدار الشباك

فیھا من طفلھ جبلیة، ومن المعروف شیوع استخدام ھذه النسبة األكبر من المادة الخام 
الخامة على وجھ الخصوص فى تشكیل أوانى حفظ المیاه، كالقلل والزمزمیات، 

ً إلى عجینة طمى النیلوربما یرجع ذلك إلى وزن العج   ٢٢.التى تتمیز بثقلھا ینة، قیاسا
وفیھا  ،لتخمیرل حتى تصبح صالحة للعمل والتشكیل وأھمھا اتمر الطینة بعدة مراح

ثم یوضع  ٢٣،)٢لوحة (إعداد مسحوق التراب بنخلھ فى مناخل متعددة االتساع یتم 
لمستمر وذلك لتحلل أیام مع التقلیب ا ٩-٣من  أحواض مغمورة بالماء وتتركفى 

ذرات الماء، ثم التصفیة، والترسیب والتھویة بأحواض مكشوفة، ثم عملیة العجن 
         ٢٤مصر القدیمة على أحد جدران المعابد فىوالتى رسمت واألیدى  األرجلب

                                                
سیوم نیوأكسید الماغ ،وأكسید الحدید ،السلیكا واأللومنیوماألكاسید المصریة المقصودة ھى  -١٨

  .وبوتاسیوم ،وصودیوم
على  م١٩٦٨قبل عام أحمد عبد الرازق  األستاذ الدكتورأجراه الذى  ائىیكیماللیل تحنتائج ال: راجع

  .بعض النماذج من حفائر الفسطاط
، أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل الفخاریة فى ٦٠أحمد عبد الرازق، الفخار المصرى المطلى، ص 
  .١٨-١٧م، ص ص ١٩٨٨دار اآلثار العربیة، مؤسسة الكویت للتقدم العلمى، 

  .١٤٧زكى حسن، كنوز الفاطمیین، ص  -١٩
ھى الطفل الجیرى والطفل الحدیدى والطفل العسر والطفل األبیض المواد المرنة فى الطین  ٢٠-

والطفل الكولینى، أما المواد الخشنة فتشمل المواد الصوانیة مثل الرمل، وأكثر استعمالھا فى 
  .الخزف

: سوزان بیترسون، التشكیل بالطین، ترجمة، ٦٠أحمد عبد الرازق، الفخار المصرى المطلى، ص 
  .١٢م، ص ٢٠١٤صالح بن حسن الزایر، المملكة العربیة السعودیة، 

 .١٠ص م، ٢٠٠١القاھرة، نذیر الزیات، فن الخزف، - ٢١
، "نشر ودراسة"عبد الناصر یاسین، لقى خزفیة مكتشفة فى منطقة الجبل الغربى بأسیوط  -٢٢

  .١٣٤م، ص ٢٠١٠ھد الفرنسى للدراسات الشرقیة، القاھرة، ، المع٤٤حولیات إسالمیة، ع 
23 - Henein, (N.H.), Poterie et Potirs d'Al-Qasr: Oasis de Dakhla, Institut Francais 
d'Archeologie Orientale, Le Caire, 1997, p. 29, pl. 12. 
24 - Henein, Poterie et Potirs, p. 31, fig 1. 
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، والھدف )٣لوحة ( ٢٥بنفس الطریقة فى العصر اإلسالمى، واستمرت )٢، ١شكال أ(
  ٢٦.ھواء من داخل العجینةزیادة تماسك جزیئات الطینة وإخراج جزیئات المنھا 

حیث  ٢٧،بأجزاء الطینة" یشعر"العجن باألیدى من أھم الخطوات التى تجعل الخزاف 
ً من الطین ویضربھا بكفیھ حتى تصبح كتلة مستطیلة  یمسك الخزاف بكرة ناعمة نسبیا
ثم یوقفھا على النھایة متجھھ إلى الیمین، ثم یمسك بیده الیسرى الجانب األیسر للكتلة 
واألصابع نحو الظھر، والید الیمنى تمسك بلطف إلى قمة الكتلة، ویضغط بالید 

رب اتمحور الید الیمنى الكتلة إلى الیسار بعكس عقالیسرى الطینة إلى أسفل، و
تمحور، ثم  الساعة، بعد ذلك یضغط الخزاف الید الیسرى إلى أسفل ثانیة والیمنى

، وھذه العملیة تجفف الطینة ومن المتوقع )٤لوحة ( تكرر العملیة السابقة عدة مرات
  ٢٨.أن تصبح الطینة أكثر صالبة كلما اشتغل الخزاف بھا

یلى ھذه المراحل تقطیع ، كون الطین فى أفضل حالة طواعیة للتشكیلیجب أن یو
ً لعملیة طین إلى كتل مستطیلة الشكل تنقل بعدھا إلى داخل الفاخورة استعدادال ا

  ٢٩.التشكیل
  :األدوات -٢

ورث صناع الفخار فى مدینة الفسطاط الدوالب من أجدادھم القدماء، كما ورثوا 
 ،الفخاریة نى للفخرانى عنھا أثناء تشكیل األوانىبعض األدوات األخرى التى ال غ

  :القلل وشبابیكھا، وأھمھا من ذلك
  :الدوالب .١-٢

عجلة تدور بدفع الرجل أو تدار بالید، وھى العملیة الوحیدة التى  الدوالب عبارة عن
ً وبسرعة، وتضمن اتصال أكثر مباشرة بین المبدع  یمكن فیھا تشكیل العمل عفویا

                                                
25 - Henein, Poterie et Potirs, p. 29, pl. 13. 

میرفت عبد الھادى عبد اللطیف، المسارج الخزفیة والفخاریة منذ بدایة العصر اإلسالمى  -٢٦
وحتى نھایة العصر الفاطمى من خالل مجموعة متحف الفن اإلسالمى بالقاھرة، رسالة ماجستیر، 

  .٨-٧م، ص ص ١٩٩٨كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
 .٢٦، ص شكیل بالطینسوزان بیترسون، الت- ٢٧
 .٢٧سوزان بیترسون، التشكیل بالطین، ص  -٢٨
یضاف إلى الطینة كمیة من الملح العادى الذى تذیبھ المیاه عندما توضع فى القلل الفخاریة  -٢٩

ألول مرة، حیث تخلف وراءھا مسام صغیرة جدا تساعد على ترشیح المیاه خارج بدن القلل التى 
تساعد على انخفاض درجة حرارة المیاه داخل ھذه األوانى وھكذا تتبخر عند تعرضھا للھواء، ف

  .تحدث عملیة التبرید
  .١٩أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص 
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 مع سرعة العجلة وإیقاعات جسمھ بتناغم المسلم شكل كتلة الطینزاف والخامة، فالخ
ً فأنتج    .ومھارتھم ٣٠حساسیتھم الخاصةحملت أشكاال

عام، یعتقد أن الدوالب فى الفترات السحیقة  ٥٠٠٠لم تتغیر عجلة الخزاف خالل 
یوضع على صخرة أو عصا مثبتة فى  ،كان عبارة عن قرص خشبى أو حجرى كبیر

ویدلنا على ذلك رسم لآللھ خانوم على ، بشكل غیر منتظم كلما داراألرض یلف 
ً أصبح الدوالب )٣شكل ( ٣١)م.ق٤٨٥-٥١٨(عجلة الفخار من معبد أبیس  ، وتدریجیا

 ً ستقرار، فالغرض من عجلة الخزاف الدوران إلنجاز التوازن واالأكثر تطورا
  .ویسر تحت ضغط یدى الخزافبانتظام وثبات 

األثریة ببقایا ألحد الدوالیب التى كانت تستخدم فى تشكیل األوانى ا الحفائر لم تمدن
الفخاریة سواء فى مدینة الفسطاط أو غیرھا من المراكز الصناعیة التى اشتھرت 

ً ب سترشادغیر أنھ یمكن اال ٣٢بصناعة القلل الفخاریة،         الدوالب المستخدم حالیا
ً  لدوالبلدى صناع الفخار للتعرف على شكل ا) ٥لوحة ( ، وھو یتألف من قدیما

مركزه  سم، یعرف برأس الحجر، متصل فى٣٠قرص علوى من الحدید یبلغ قطره 
خشبیة، مستدیرة  سم، ینتھى فى أسفلھ بدواسة٧٢، یبلغ ارتفاعھ بمحور معدنى

سم، تقوم فوق قطعة صغیرة من خشب صلب، مجوفة فى ٧٢یبلغ قطرھا  ،الشكل
  .)٤شكل ( ٣٣قسمھا العلوى تعرف بالتركیبة

  :دفاالس ٢ -٢
، تستخدم عادة فى )٥شكل ( عبارة عن لوحة خشبیة مستطیلة یتوسطھا ثقب مستدیر

  ٣٤.أثناء عملیة التشكیل فوق الدوالب للقلةصقل الجوانب الخارجیة 
                                                

صانع الفخار ھو الفنان الوحید الذى یتعامل بصورة مباشرة مع الطین دون أدنى حواجز،  ٣٠-
ددة لفھم تلك المادة واكتشاف والفخار عندما یمسك بالطین قد یصیبھ الخوف ألنھ فى محاولة متج

أسرارھا التى ال تنتھى، وعندما یحرك الماء مع الطین تتحرك روحھ مع القرص الدوار، وعادة ما 
ً ینتابھ الضعف، ثم ما یلبث أن تتسق روحھ بداخلھ ویرتفع االنتظام، ویبدأ  ً متوترا یكون عصبیا

ً مثمر، وقد تتوه روحھ أثناء العمل بالشعور بالتحكم فیما ھو مرن، والحوار بینھ وبین الطین  دائما
وتحقیق حالة من  ،وحدود المادة فى محاولة للوصول إلى ما وراء ذلك ،فیتخطى حدوده الذاتیة

  .االبتكار والتجدید وتأصیل ھویتھ وذاتھ
الفخار الشعبى كمدخل إلثراء القیم التشكیلیة والتعبیریة والوظیفیة للشكل الشرنوبى محمد محمد، 

، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة النوعیة، جامعة القاھرة، "دراسة تجریبیة"ى المعاصر الخزف
  .١٠٢، ص م٢٠٠٧

31 -Bourriau, (J.), Pottery from The Nile Valley before the Arab Conquest, Fitzwilliam 
Museum: Umm El-Ga'ab, Cambridge University Press, 1981, p. 16, fig 4. 

  .١٤الزیات، فن الخزف، ص  نذیر -٣٢
 .٢، شكل ٥٥، ٢١أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص  ٣٣-
ن والجمال، مجلة األدب والفن، نرمین خفاجى، الفخار والخزف، من الطین ینطق التاریخ والف ٣٤-

  .م٢٠١٤سبتمبر،  ع
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  :الجارود ٣-٢
، ینتھى فى جانب من جانبیھ بزاویة بحجم الكف من الحدیدمستطیل سكین عبارة عن 

أثناء دوران ) ٦لوحة (لعمل االنحناءات الخارجیة للقلة  قائمة، وھو مخصص
  ٣٥.الدوالب

  :باال ٤-٢
على شكل اسطوانة متسعة من أعلى وضیقة من أسفل عبارة عن فخار محروق 

عند إضافة قاعدة القلة فى  یستعان باالب ،)٧شكل (بقسمھ العلوى ثقبان متواجھان 
  ٣٦.آخر مراحل تشكیلھا على الدوالب

  :اإلبرة ٥-٢
، یستعمل فى إحداث )٨شكل ( عبارة عن سن معدنى مدبب ینتھى بمقبض خشبى

  ٣٧.وب المطلوبة لزخرفة شبابیك القللقالث
یوجد أدوات أخرى المثاقیب والقواطع وسكاكین التفریغ، كما الحفر فھى أدوات أما 

ضروریة تعتبر من أساسیات أى ورشة فخار كالبرمیل الذى یوضع فیھ الطین ویمأل 
ویتم التقلیب حتى تمام الذوبان، وحوض ترسیب الطین فى الماء، والغربال  بالماء

الذى عن طریقھ یصفى الطین لتخلیصھ من الشوائب، والمصطبة التى یعجن علیھا 
  ٣٨.الطین لیصبح أكثر لیونة وتجانس

 ً   :شبابیك القلل الفخاریةتشكیل القلل وزخرفة طریقة : ثانیا
  :یكھا بالخطوات التالیةتمر صناعة القلل الفخاریة وشباب

یأخذ الصانع قطعة من الطین النظیف المرن المتماسك بشكل جید، ویعمل منھا  -١
كرة تتناسب مع حجم القطعة المراد عملھا، ثم یقطعھا إلى قطعتین، ویضرب كل 

 ً   .واحدة باألخرى حتى تخرج من بین ذراتھا فقاعات الھواء تماما
القرص، المثبت بأعلى عجلة الخزاف، ویحاول الكرة الطینیة فوق الخزاف ضع ی -٢

ً، وذلك بالضغط علیھا باألصابع، مضمومة مع باطن الكف،  تثبیتھا فى الوسط تماما
ً بالماء، ثم یدور القرص بھدوء، وبطء، وبشكل متزن،  بعد ترطیب كف الید تماما

ة ، مع مراعاة أن توضع الطین)٧لوحة ( التدویر بحركة عكس عقارب الساعة ویكون
على العجلة بحیث یكون الجزء العریض على رأس العجلة أو القرص، ویشغل 
الخزاف العجلة ویدفعھا بالقدم، مع مراعاة أن یبلل الطین بالماء، وھنا یجب أن نشیر 

                                                
  .٤، شكل ٥٦ أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص ٣٥-
ة ماجستیر، كلیة القلل كمصدر إلثراء األشكال الخزفیة، رسالھانى فاروق إبراھیم، شبابیك  ٣٦-

  .٥، شكل ٥٦شبابیك القلل، ص أحمد عبد الرازق،، ١١١م، ص ١٩٨٠التربیة الفنیة،جامعة حلوان،
شكل ،٥٧ص أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل،،١١١ص نى فاروق إبراھیم، شبابیك القلل،ھا ٣٧-

٦.  
 .١٢٣م، ص ٢٠٠٢لخزف والنحت، القاھرة، السید محمد السید، دراسات فى ا -٣٨
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إلى موقع الخزاف أمام العجلة، واألفضل أن یجلس الخزاف فى مستوى قرص 
ھر واألكتاف على الطین، الساعدان العجلة أو أعلى منھ، وبارتفاع یكفى النحناء الظ

یجب أن یكونا مسترخیین لكن مضمومتین، ویجب أن تكون الیدان والكفان 
والساعدان ثابتین ومتصلبین، ولكن مرتاحین بما فیھ الكفایة لإلحساس بالطین، مع 
توسیط النفس والثبات ضرورى للتجاوب مع الطین أثناء الدوران على العجلة، وعلى 

، )ب -٨أ،  -٨، ٨لوحات ( ید الیسرى الطین، وترفع الید الیمنى الحائطھذا توسط ال
  ٣٩.والیدان تضغطان رقبة القلة

یستخدم إصبع اإلبھام، من الید الیمنى، فى فتح الفوھة العلویة للكرة، مع الضغط  -٣
من سطح القرص، ویستمر فى إدارة القرص مع احتضان الید القلیل، حتى تقترب 

ن، حتى ال تتشقق، وتتسع، وتخرج عن مركز القرص، وتحفظ الیسرى لكرة الطی
 ً   .الیدان رطبتان دوما

داخل الكرة المفتوحة، والید الیمنى خارجھا مع الضغط  الید الیسرىالصانع ع یض -٤
ً، على الطینة المحصورة بینھما، بعدھا تبدأ الطینة فى  ً منتظما باستمرار ضغطا

 مرار فى إدارة العجلة، بقدر المستطاعالتطاول التدریجى إلى أعلى، مع االست
، مع ترطیب الید بالماء من حین إلى آخر )د -٩ج،  - ٩ب،  - ٩أ،  – ٩، ٩لوحات (

  .حتى تبقى الطینة لینة، سھلة التشكیل
المطلوب، ) السمك(تكرر العملیة السابقة عدة مرات حتى الحصول على الثخن  -٥

 ً   ٤٠.ویصبح الشكل اسطوانیا
ً مع االستعانة ببعض األدوات البسیطة شبابیك عن أما  -٦ القلل فكانت تصنع یدویا

  :بطرق خاصة منھاورسم الزخارف التى تتم  أو التفریغ یة تخریمالستخدامھا فى عمل
إعداد بدن القلة من أعلى دون وجود للرقبة، ویكون سطح البدن من  :الطریقة األولى

ً ثم ینفذ على السطح المحدب التصمیم ال قابل للتفریغ، وتشكل الرقبة بعد أعلى محدبا
تتم بإعداد  :الطریقة الثانیةذلك وتلصق فى موضعھا حول الجزء الذى تم تفریغھ، 

رقبة ذات قاع على شكل كوب ثم إجراء عملیة التفریغ على قاع الكوب ثم یركب 
  ٤١.على بدن القلة ویلصق علیھا

القلة، أو تتم على دوالب  وھكذا قد تتم عملیة زخرفة شبابیك القلل أثناء تشكیل بدن
آخر أثناء تشكیل الرقبة، ویقوم الصانع بوصل الرقبة والبدن بعد زخرفة شباك القلة، 
 ویستخدم الخزاف األدوات السابق ذكرھا كالمثاقیب والقواطع وسكاكین التفریغ

                                                
 .٦٠، ص سوزان بیترسون، التشكیل بالطین -٣٩
 .١٥-١٤، ص ص نذیر الزیات، فن الخزف -٤٠

طارق إبراھیم حسینى، الخبر النفیس فى تاریخ وآثار جزیرة تنیس، المجلس األعلى لآلثار،  ٤١-
  .١٦٥م، ص ٢٠١٤القاھرة، 
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ً یكون الشباك ذا سمك أقل من وأسالك القطع ً أملسا ، ولكى یظھر مكان القطع نظیفا
  ٤٢.القلة سمك بدن

بعد االنتھاء من مرحلتى التشكیل والزخرفة یترك اإلناء لیجف بعد تفریغ زخارفھ، 
تصف القلل إما مقلوبة على فوھتھا أو توضع على جانبھا فوق بعض معرضة للھواء 

ً لحرقھا، إذ أن من  ،لمدة أسبوع على األقل قبل أن ترسل إلى األفران، تمھیدا
  ٤٣.یؤدى إلى تھشم القلل أثناء تسویتھا المعروف أن سوء عملیة التجفیف

بفحص ومالحظة مجموعة شبابیك القلل محل الدراسة یتبین لنا أن تصمیماتھا 
، مثل الشبكیة Gird Guide٤٤على شبكیات خطیة بسیطة اعتمدت الھندسیة المختلفة 

المربعة والمثلثة أو السداسیة، وتحقق ھذه الشبكیات النظام العام للتصمیمات 
اه من األشكال الھندسیة، كالخط المستقیم والمنحنى والزجزاج والمثلث المستوح

والمربع والمسدس والمثمن، وھى بمثابة األبجدیة األولى لوحدات الفن اإلسالمى، 
كما تدل على علم ودرایة الفنان المسلم بأصول علم الریاضیات والھندسة، وھذا ما 

داخل تنفیذ مثلث ھندسیة، من ذلك تركیب األشكال وتتابعھا ودقتھا ال علىانعكس 
التى تتحقق بتقسیم  ٤٦المثلثة ٤٥باستخدام الشبكیة) ١٣، ١٢لوحات (دائرة شباك القلة 

ث متساوى محیط الدائرة إلى ثالث نقاط متساویة، ثم توصیل ھذه النقاط فینتج المثل
 ، كذلك عند رسم ثالثة أنصاف أقطار للدائرة ومقدار)١٠شكل (األضالع والزوایا 

درجة مركزیة، تقسم أنصاف األقطار محیط الدائرة إلى ثالثة  ١٢٠الزاویة بینھا 
أجزاء متساویة، ثم توصیل ھذه النقاط فینتج المثلث متساوى األضالع والزوایا، 

                                                
  .١٤٣م، ص ١٩٩٨لخزف، القاھرة، عنایات المھدى، فن إعداد وزخرفة ا -٤٢
  .١١٣ھانى فاروق إبراھیم، شبابیك القلل، ص  -٤٣

الشبكیة ھى عالمات یتم تكرارھا بصورة نمطیة الختبار دقة المسافات والمساحات المستغلة،  ٤٤-
  .وھى أشبھ بكراسة الرسم البیانى مما یساعد على بناء شكل زخرفى بخطوط وأبعاد معینة

  ".الشبكیة فى التصمیم"بعنوان  عابد مرزوق، محاضرة
   Design Guide youtube:desguide.com/videos"" شبكة االنترنت موقع

عرفت الزخرفة الشبكیة منذ العصور األولى على شكل مجموعات من الخطوط المستقیمة  -٤٥
  .المتقاطعة التى تشبھ الشبكة

، فاطمھ ٣٣م، ص ٢٠٠٥ن، ، األرد١عبد الحفیظ فیاض وآخرون، موسوعة الزخرفة المصورة، ط
الشناوى، االستفادة من الزخارف اإلسالمیة فى تصمیم وإنتاج األثاث الزجاجى المطاطى، رابطة 

م، ص ٢٠٠٧الجامعات اإلسالمیة، المؤتمر العالمى األول للعمارة والفنون اإلسالمیة، القاھرة، 
٥٤١.  
الوطنى للثقافة والفنون واآلداب، عفیف بھنسى، جمالیة الفن العربى، عالم المعرفة، المجلس  ٤٦-

  .٩٧م، ص ١٩٧٩الكویت، فبرایر 
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وبعمل خطوط متوازیة فى اتجاه األضالع الثالثة على مسافات متساویة وبمیل قدره 
  .)١١شكل ( ٤٧درجة تنتج الشبكیة المثلثة ٦٠
المنفذ بشكل مربعات ومستطیالت ناتجى عن تقسیمات الشكل الھندسى الزخرفى أما 

        ناتج عن تحقیق شبكیة مربعةفھو ) ٢١لوحة (رأسیة وأفقیة بخطوط مزدوجة 
بتقسیم محیط شباك القلة إلى أربع نقاط متساویة، ثم توصیل ھذه النقاط ) ١٢شكل (

رین متعامدین للدائرة یقسم محیطھا إلى أربعة فینتج المربع، أو عن طریق رسم قط
أجزاء متساویة، وتوصیل ھذه النقاط فینتج المربع، وعن طریق تكرار الخطوط 

  ).١٣شكل ( ٤٨الرأسیة واألفقیة فى صفوف متساویة ومتعامدة تنشأ الشبكیة المربعة
سیم بتق) ٢٦لوحة (تتحقق زخرفة الخطوط اإلشعاعیة على محیط شباك القلة الدائرى 

، أو )١٤شكل ( الدائرة إلى ستة نقاط فینشأ الشكل السداسى المنتظم األضالع والزوایا
درجة، تقسم األقطار  ٦٠عن طریق رسم ثالثة أقطار متقاطعة، ومقدار الزاویة بینھا 

محیط الدائرة إلى ستة أقسام فینتج الشكل السداسى المنتظم األضالع والزوایا، وھكذا 
ثم رسم الخطوط ، )١٥شكل (بتكرار الشكل السداسى  ٤٩سیةتنتج الشبكیة السدا

ً بھاإلشعاعیة ا   .ستدالال
ً من علم وافر  ویمكن القول أن براعة المسلمین فى تنفیذ الزخارف السابقة كان نابعا
ً من أسرار الصناعة یتلقاه المبتدءون عن أساتذتھم  بالھندسة اإلسالمیة التى كانت سرا

، أى أنھا كانت تدرس بالمران ویثبت ذلك تفاوت بعض عةالفن والصنأو معلمیھم فى 
 ٥٠.ھذه الرسوم من حیث الدقة واالتقان

 تشذیب جدار القلة من الخارج، حتىمرحلة تثبیت وزخرفة شباك القلة مرحلة یلى 
ً، ابتداًء من األسفل ً ترمیم أو إضافة كمیات قلیلة  یكون أملسا إلى األعلى، ویمكن أیضا

  ٥١.ناطق القلیلة السمكمن الطین، إلى الم
 ً   :الحرق أو التسویة :ثالثا

  :الحرق -١
ماء على القلل الفخاریة ملیة التى یقوم فیھا الخزاف باإلحھى تلك الععملیة الحرق 

ً  ٥٢حتى تكتسب صفة الصالبة، ً طبیعیا  ،تدریجیةوبطریقة  ،فبعد أن تجف القلل جفافا
یتم حرق و، )١٠لوحة ( رلھا من طینة خام إلى فخاتصبح معدة للحرق الذى یحو

                                                
  .٣٢ھانى فاروق، شبابیك القلل، ص  ٤٧-
  .٣٢ھانى فاروق، شبابیك القلل، ص  ٤٨-
  .٣٣ھانى فاروق، شبابیك القلل، ص  ٤٩-
  .٢٤٤أحمد عبد الرازق، الفخار المطلى بالمینا، ص  ٥٠-
 .١٥نذیر الزیات، فن الخزف، ص  -٥١

 .٦٣، ص ، الفخار الشعبىبى محمدشرنوال ٥٢-
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، وتجدر اإلشارة إلى أنھ ٥٣األوانى فى درجات حرارة مختلفة كل حسب تركیب طینتھ
كلما اختلفت درجة الحرارة بالزیادة والنقص كلما جاءت النتائج مختلفة من حیث 

یعد الخشب الوقود الرئیسى الذى یستخدم لتسویة القلل  ٥٤،اللون والصالبة
  ٥٥.الفخاریة

  :األفران -٢
باألحجار بعد  ، وتسدفى عمق التالل األولى عبارة عن كھوف تقطع "األفران"كانت 

الكھف إلى األفران التى بنیت على  وضع األوانى والخشب فى الداخل، تقدمت فكرة
عرف المصریون القدماء  ٥٦وكانت النار فى القاع والمدخنة فى القمة، ،تنینشكل 

ویغذى بالوقود من باب  ،نى فى أعلى البناءبناء الفرن المربع الذى ترص بھ األوا
وكانت األفران فى معین أسفل البناء، ووضح ذلك فى رسوم مقابر بنى حسن، 

أو بیت اللھب، وتكون مزودة  العصرین الیونانى والرومانى تتكون من حجرة الوقود
بفتحة ومدخنة من أحد الجوانب وفوق ذلك حجرة أو رف توضع علیھ القلل، وھذا 

بھ ثقوب فى عدة مواضع تسمح بدخول الھواء الساخن والغازات واألبخرة الرف 
  ٥٧.ھاوھذه الحجرة مقبیة، وبھا ثقب فى قمت

فى العصرین  أنھ لم تختلف األفران فى العصر اإلسالمى عن األفرانالمرجح 
 الیونانى والرومانى، غیر أن الفرن الذى یحرق فیھ الخزف فى العصر اإلسالمى

kiln  واصفات خاصة محددة تسمح بمرور األكسجین الالزم لعملیة الحرق، مكانت لھ
كان یعرف باسم  :وھذا النوع من األفران كان یعرف باسم الكور، والنوع الثانى

بالطین المحروق، ویكون عادة عریض من أسفل وضیق من أعلى وذو  التنور ویبنى
بالفرن اتصاًال ) ١١لوحة (فة الرص كما تتصل غر٥٨نارفتحة أرضیة متصلة ببیت ال

، ً بكل فرن ثقب أو أكثر فى أحد جدران حجرة الرص یطلق علیھ اسم و ٥٩مباشرا

                                                
تعد طینة ضعیفة ال تتحمل درجات د وتحتوى على أكسید الحدی )الفخار(الطینة الحمراء  ٥٣-

ً  ٩٠٠الحرارة المرتفعة، ویكفى لحرقھا الوصول إلى درجة    .سنتیجراد تقریبا
  .١٥سعاد ماھر، الفنون اإلسالمیة، ص 

 .١٩٤سعید الصدر، الخزف، ص  -٥٤
 .٧١م، ص ١٩٨٤اھیم حسین، الخزف اإلسالمى فى مصر، القاھرة، محمود إبر ٥٥-
 .٢٣سوزان بیترسون، التشكیل بالطین، ص  -٥٦

 .١٦٢سعید الصدر، الخزف، ص  ٥٧-
، ثم ترص فوقھا األوانى الخفیفة أو الرفیعة فى السمك،  ٥٨- ً یراعى أن ترص األوانى الثقیلة أوال

  .احدةویجب أن تكون القطع قبل رصھا فى حالة جفاف و
 .٤٦سعید الصدر، الخزف، ص 

59 - Keblow, (A.M.), Early Islamic Pottery, Materials and Techniques, Archetype Books, 
2003, p. 54, fig 86a. 
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الجدیر بالذكر  ٦٠،یمكن الخزاف من مراقبة عملیة التسویة Spy Holeالثقب الكاشف 
ألحد  ٦١والذى تبدو أجزائھ المختلفة مفصلة فى رسم تخیلىأن ھذا النوع من األفران 
یتفق فى تصمیمھ مع تلك األفران التى و) ١٦شكل (المى األفران من العصر اإلس

وفیما یخص الوقود فقد كان  ٦٢،كانت شائعة فى زمن الحملة الفرنسیة على مصر
وفیما  ٦٣الوقود الرئیسى لألفران التى تستخدم لتسویة القلل الفخاریة،ھو  الخشب

ً من فاخورة إلى أخ رى، وإن كان یتعلق بالوقت الالزم لعملیة الحرق فیختلف حالیا
  ٦٤.یستغرق ما یقرب من أسبوعین بما فى ذلك عملیة تبرید الفرنالحرق 

 ً   الجانب الجمالى التشكیلى والوظیفى لشبابیك القلل: رابعا
  :الجانب الجمالى التشكیلى -١

ً بما تملیھ تمتع الخزاف المسلم بحاسة االبتكار التى صاغ من خاللھا  منتجاتھ محكوما
، لیرتبط محتوى التعبیر عنده بمجموعة القیم التشكیلیة والوظیفیة علیھ ثقافتھ الفكریة

من خالل النظر رشاقة فى  الرائى یحس فإن ،وفیما یخص القیم الجمالیة التشكیلیة
وانسیابیة فى خطوط الشكل الخارجى المكون لھا فى سھولة ویسر، وتلك  ،الھیئة

اتساع مناسب مع حجم ذات لقاعدة دائریة ا، فالنسب الھندسیة المدروسة لكل جزء
وحى بالثبات واالستقرار، وبدن الشكل أقرب إلى شكل كمثرى من أعلى ومن الشكل ت

یزید و ،یعطى للعین راحة فى إدراكھ للشكلبما  ،أسفل مع بلوغھ أقصاه عند منتصفھ
ً، إال أنھ من بساطة العمل ورشاقتھ ً تلقائیا ، وبالرغم من أن تصمیم القلة یعد تصمیما

  .ا عند خط المنتصف الطولى إلى نصفین طولیین متماثلینیقسمھ
ً متماثًال فى جزئیھ بحیث یقسم البدن الخارجى  یعد التصمیم الخارجى للقلة تصمیما

 –قاعدة (، والعمل بأكملھ عند خط المنتصف الطولى إلى نصفین طولیین متماثلین
ع األجزاء یتناسب كل جزء على حده مع ذاتھ، وم) فوھة -عنق وشباك  –بدن 

األخرى ومع اإلناء ككل، وتسمح الخطوط المحیطیة الخارجیة للقلة مع االنسابیة 
  .الدائریة والتموج باالنتقال السھل لعین المتلقى وتحقیق المتعة البصریة

تباین بین الزخارف المفرغة بفحص مجموعة شبابیك القلل محل الدراسة الحظنا ال
أساسھ  ٦٥بیك بأسلوب نتج عنھ خداع بصرىواألجزاء المتروكة من أرضیة الشبا

إحساس عام بالحركة نتیجة لتذبذب العالقة بین بما یعطى  ،إحكام التنظیم الھندسى

                                                
  .٨١- ٨٠محمود إبراھیم حسین، الخزف اإلسالمى فى األردن، ص ص  -٦٠

61 - Keblow, (A.M.), Early Islamic Pottery, p. 58, fig 90. 
  .١٢٠ھانى فاروق إبراھیم، شبابیك القلل، ص  -٦٢

  .٧١، ص فى مصر ، الخزف اإلسالمىحسین محمود إبراھیم ٦٣-
 .١٢٠ھانى فاروق إبراھیم، شبابیك القلل، ص  -٦٤

65 - Khalaf, (A.), Phenomenon of Optical Illusion and Difficulty in Reading the Islamic Art, 
The First International Conference, The Islamic Universities Union, Egypt, 2007, p. 425. 
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األرضیة من فیأخذ الشكل من خصائص األرضیة وتأخذ  ٦٦،الشكل واألرضیة
اع الفخار الماھر أن حیث استط ،تصمیمات ھندسیة ممیزةفى  خصائص الشكل
ً رائعة، باإلضافة إلى أشك یصور بالتفریغ الناتج عن وقوع الضوء على اإلیقاع اال

الخطوط، وسقوط الظل على الفراغات، كما أن توزیع الفراغات مع الحزوز یوحى 
ً على شباك القلة ً بصریا   .بالعمق والحركة ویضفى جماال

وفیما یخص ترك خارج القلة غفل من الزخرفة مع االھتمام بزخرفة شبابیك القلل 
لیة، فیبدو أن الصانع رأى أن زخرفة بدن القلة قد یرفع نفقة اإلنتاج، وقد یكون الداخ

رأى فى زخرفتھا كآنیھ للشرب بنقوش بارزة أو غائرة یجعلھا عرضھ الحتجاز 
ً على الصحة، ومن ثم اقتصر عملھ  ٦٧األوساخ فترك القلة خالیة من الزخرفة حفاظا

ً للغایة اال ً وراء إظھار ما یفخر بھ من على زخرفة شباك القلة، تحقیقا قتصادیة وسعیا
  .دقة الصنعة ومھارة وذوق فنى كبیر

  :الجانب الوظیفى -٢
 والتى تتناسب مع ،فى الھیئة المجوفة المتعارف علیھاالجانب الوظیفى للقلة یتمثل 

الھدف  بھا،صغیرة ال ن الفتحاتفإ أما شبابیك القللى صنعت من أجلھ، الھدف الذ
، وھكذا استخدام المفردات الزخرفیة للحفاظ على بأكبر قدر من الماءمنھا االحتفاظ 

تقویة حروف الحافة یجعلھا مناسبة لشفاھنا، وعدم تبخر الماء بصورة سریعة، 
لتقف اآلنیة بثبات، ھذه " كعب"ویتطلب استخدامھا للشرب إضافة حلقة للقاعدة 

وھیئة القلة  ٦٨ت الفعلیة لآلنیة،المالمح الثانویة للقلة ھى قیم وظیفیة تملى االستعماال
من الھیئات العملیة النظیفة الصحیة التى ترسم أعظم خطوط القوة التى یمكن أن 

  ٦٩.تتخذھا مادة ھشة
بشتى أنواع الزخارف القلل شبابیك سطى بزخرفة عنى الخزاف فى العصور الو

ً من تجوید الجوداإلسالمیة المعروفة ة، ودرجة ، وما زخارف شبابیك القلل إال نوعا

                                                
لتوضیح العالقة بین الزخارف واألرضیة یمكن مقارنة زخارف شبابیك القلل بزخارف  -٦٦

ً للخروم  وفیھا یتم ،دانتیال على األزیاءال تخریم األقمشة فى مناطق التصمیم المطبوع لیكون مشابھا
طباعیة مبتكرة لمالبس السیدات تعتمد فى = =مما ینتج عنھ تصمیمات ،لالموجودة فى شبابیك القل

استخدام خلفیة للتصمیمات  علتكوین الفراغات موتنفیذھا  ،تصمیمھا على االستلھام من شبابیك القلل
وأثناء الحركة تظھر تأثیرات جمالیة مختلفة تعطى إیحاءات متنوعة تثرى  ،من لون مختلف كبطانة

  .یة للزى المطبوع بالدانتیالالقیمة التصمیم
إیمان أحمد عبد هللا وآخرون، تأثیر المخرمات المستوحاه من شبابیك القلل فى الفن اإلسالمى على 

  .م٢٠١٢تصمیم مالبس السیدات المطبوعة، المعھد العالى للفنون التطبیقیة، القاھرة، 
  .١٢أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص  ٦٧-
 .١٠١-٩٩، ص ص فخار الشعبىال ،الشرنوبى محمد ٦٨-
 .١٤٩، ص الفخار غیر المطلىأبو الفرج العش،  ٦٩-
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ً فى منتھى الدقة من حیث الشكل والتفاصیل  من إتقان اإلتقان، بحیث نفذ الفنان أشكاال
ھذه  لتنفیذ - كما ذكرنا–الزخرفیة المتماشیة مع شكل وھیئة القلة، وقد اختار 

  .والتفریغ لیرفع من كفاءتھا الوظیفیة الزخارف بالحز الغائر
 ً   )ةمحل الدراس(شبابیك القلل  زخارف: خامسا

ى تضم على الزخارف الھندسیة الت -موضوع البحث–تعتمد زخارف شبابیك القلل 
ھندسیة تحمل االتزان خلق الفنان من خاللھا تنظیمات الشكل والخط والفراغ، 

بمھارتھ وحسھ الفنى أن یرتبھا لیحقق الفنان استطاع یقاع والوحدة والحركة، واإل
بت ھذه القطع الصغیرة قیمة فنیة عالیة، أكس ،عالقات جمالیة مشحونة بطاقة إبداعیة

ویؤكد النسیج المتعاشق من الزخارف الھندسیة دور الجزء فى بناء الكل أو دور 
الوحدة الصغیرة فى بناء التصمیم، لذلك استعان الفنان بتكرار الوحدات الزخرفیة 

  .وھو ما سنتناولھ بالشرح والتحلیلبإیقاع أفقى أو رأسى أو قطرى أو إشعاعى 
 UM تحت رقمشباك قلة یحتفظ متحف كلیة اآلثار والسیاحة بالجامعة األردنیة ب

، )١٣ ،١٢لوحات ( UM 945وآخر بنفس المتحف المذكور تحت رقم  ،948
مع شباك  ھذه الزخرفة، تتشابھ مزخرف بمثلثمن فخار مائل للون األبیض وكالھما 

فى متحف الفن ، محفوظ )١٤لوحة ( حفائر الفسطاطقلة آخر من مستخرجات 
غیر أن األخیر یتسم بأن المسافة بین  ٢٠/٣٨٥٦،٧٠اإلسالمى بالقاھرة تحت رقم 

ً عن الدوائر  المتماسة فى التحف الدائرة والمثلث مزخرفة بتفریغات نباتیة عوضا
  .موضوع الدراسة

قلیلة التحدیب من فخار كما تحتفظ المتاحف العالمیة بنماذج لزخارف شبابیك قلل 
محفوظ بالقسم ) ١٥لوحة (من ذلك شباك قلة  المشار إلیھا،قة للزخرفة مطابأصفر 

 Los Angelesاإلسالمى بمتحف لوس انجلوس بالوالیات المتحدة األمریكیة 
Country Museum of Art (LACMA)  تحت رقم(M.80.202.227)،وشباك  ٧١

 ٧٢ا،بتورنتو، كند Royal Ontario Museumمحفوظ فى متحف ) ١٦لوحة (قلة آخر 
نتاج حفائر الفسطاط، وكالھما ینسب إلى مصر فى العصر السابقان والشباكان 

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥الفاطمى، القرنین 

                                                
70 - Olmer (P.), Catalogue General du Musee Arabe du Caire, Les Filters de Gargoulettes, 
Le Caire, 1932, p. 26, pl. XII-c. 

، متحف لوس انجلوسل Mr. Jerome F. Snyderسم، أھداه ٦‚٥: سم، قطر الشباك١‚١ :ارتفاع- ٧١
، تم فحص القطعة أثناء مھمة علمیة للباحثة بالوالیات المتحدة الوالیات المتحدة األمریكیة

 .األمریكیة
  .سم٧‚٦: سم، قطر الشباك٤‚٤: ارتفاع ٧٢-

 Marie Doyle, Curator Islamic Art, Department of World Cultures, Royal ةالسیدأشكر تعاون 
Ontario Museum .  
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یسیة على عناصر زخرفیة رئ شبابیك القلل من متحف كلیة اآلثار والسیاحةوتتضمن 
  :یمكن تناولھا بالتفصیل وھى

ً والدائرة زخرفة المثلث: أوالً  یة أو زخرفة أسنان المنشار التى الزخرفة الدال: ، وثانیا
 ً زخرفة أرضیة شباك القلة بداخل المثلث بزخارف من : تزین أضالع المثلث، وثالثا
  .عن تقاطعھا أشكال معینات مفرغة خطوط متقاطعة مائلة ینتج

من الزخارف الھندسیة التى أقبل على استخدامھا الفنان فتعد المثلثات  أما زخرفة
ً لزخرفة شبابیك القلل كفن شعبى، ذلك أن المثلث یرتبط المسلم، وھى مالئمة تم اما

حیث اعتاد  ،بمعتقد شعبى ضد العین والحسد، وھو رمز من رموز العقائد السحریة
العرب على حمل أحجبة على شكل مثلث حتى یكونوا فى مأمن من عیون الحاسدین، 

بشكل معكوس  وھكذا فإن العین ترسم بشكل مثلث كما أن وضع مثلثین فوق بعضھما
كما یتمیز عنصر  ٧٣لیكونا نجمة سداسیة األطراف یعبر عن عینین ذى ننى مشترك،

المثلث متساوى األضالع بأنھ یأخذ زاویة الرؤیة للتجول فى الزخارف والعودة لنقطة 
البدایة، وفیما یخص التفسیر الصوفى الرمزى للمثلث فیتلخص فى أنھ حینما یكون 

المثلث یشیر للصعود إلى السماء وعندما یكون رأس  رأس المثلث إلى أعلى فإن
  ٧٤.المثلث إلى أسفل فإن المثلث یشیر إلى الھبوط إلى األرض

أما الدائرة فھى عبارة عن خط منتظم االنحناء یدور فى حركة منتظمة حتى یتم 
ً یمتاز بالقوة وقد حاول الفنان كسر قوتھ إما بإدخالھ فى شكل  غلقھ، ویكون بذلك شكال

رمزیة فى مختلف الدائرة معانى وتمثل  ٧٥أو بشغلھ بوحدة زخرفیة أخرى، آخر
اتسمت فى التشكیل اإلسالمى المجرد بمكانة خاصة ذات  الحضارات القدیمة، وقد

طابع محدد فھى تبدو بال بدایة أو نھایة، وفى حالة یتم التركیز على محیط الدائرة 
ً، تبدو الدائرة نفسھا وكأنھا خط منغلق بشكل مجا ً أو فارغا ل دائرى سواء أكان مملوءا

 ً حیث أنھا فى الزخرفة اإلسالمیة، لذلك فإن الدائرة ھى الشكل الھندسى األكثر شموال
وفى حالة شمولھا لمثلث فإنھا ترمز للوعى اإلنسانى  ،تتضمن كل األشكال األخرى

ة، وھكذا وھذه ھى األضلع الثالثة للمثلث داخل الدائر) العارف، المعروف، المعرف(
   ٧٦.ارتبط التشكیل الھندسى اإلسالمى بعالم الكون فى صیاغة شكلیة متناغمة

                                                
  .١٤٤م، ص ١٩٧٤على زین العابدین، المصاغ الشعبى فى مصر، القاھرة،  ٧٣-
عفاف راضى عبده، المعالجات الفنیة للمجسمات اإلسالمیة المملوكیة واإلفادة منھا فى ٧٤-

استحداث تشكیالت خزفیة معاصرة، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة النوعیة، جامعة القاھرة، 
 .١٠٧م، ص ٢٠١١
  .١٥٠م، ص ١٩٩٧، القاھرة، ١فیفى، فنیة الزخرفة الھندسیة، طفوزى سالم ع ٧٥-
منى محمد مجدى قناوى، الدائرة فى التشكیل النسقى الھندسى فى الفسیفساء اإلسالمیة،  ٧٦-

م، ٢٠٠٧المؤتمر العالمى األول للعمارة والفنون اإلسالمیة، رابطة الجامعات اإلسالمیة، القاھرة، 
  .٣١٩-٣١٨ص ص 
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تجدر اإلشارة إلى أن األشكال الدائریة تساعد على إیجاد أشكال ھندسیة جدیدة مثل 
المثلث والمربع والمثمن ومن مشتقات الدائرة الشكل البیضاوى، وفى علم الھندسة ھو 

  ٧٧.نھ ناتج عن االنتظام الھندسى للدائرةأكثر األشكال راحة للعین أل
رفت الزخرفة عكما  ٧٨وجدت زخرفة المثلثات بین زخارف الفن المصرى القدیم،

ظھرت أقدم نماذج ھذه الزخرفة فى العمارة و ٧٩باستخدام المثلثات فى الفن القبطى،
استخدمت المثلثات كذلك  ٨٠اإلسالمیة فى العصر األموى فى واجھة قصر المشتى،

ومن أقدم  ،فى العصر اإلسالمىعلى العدید من التحف التطبیقیة  ٨١ة الزجزاجبھیئ
محفوظة بمتحف الفن اإلسالمى نفذت بطریقة الحفر، حشوة خشبیة  ا زخرفةأمثلتھ

وفى إیران استخدمت زخرفة المثلث داخل  ٨٢م،١٠-٩/ھـ٤-٣بالقاھرة ترجع للقرن 
على صحن من الخزف  -سةموضوع الدرا- دائرة بنفس أسلوب زخرفة شباك القلة 

محفوظ  ،المرسوم باللونین البنى الغامق واألبیض تحت طالء شفاف مائل للصفرة
- ٩/ھـ٤-٣بمتحف فیكتوریا وألبرت بلندن، ینسب إلى إیران، نیسابور فى القرنین 

  ٨٣).١٧لوحة (م ١٠
التى تزین أضالع المثلث المتساوى الساقین، وتظھر بشكل  ٨٤الزخارف الدالیة أما

فقد  ٨٥،من المثلثات المعدولة والمقلوبة بالتبادل ط منكسرة متكررة فى صفخطو
                                                

الفنیة المحفوظة فى متاحف القاھرة  شافى، مقتنیات األمیر یوسف كمالحسنى عبد ال ٧٧-
واالسكندریة فى ضوء مجموعات جدیدة لم تنشر من قبل، دراسة أثریة فنیة، رسالة دكتوراه، كلیة 

 .١٨٤، ص م٢٠١٢اآلثار، جامعة القاھرة، 
  .١٨٣حسنى عبد الشافى، مقتنیات األمیر یوسف كمال ، ص  -٧٨
  .١٠٣یم حسین، الخزف اإلسالمى فى مصر، ص محمود إبراھ -٧٩
فرید شافعى، األخشاب المزخرفة فى الطراز األموى، مقال بمجلة كلیة اآلداب، جامعة فؤاد  -٨٠

 .٩١م، ص ١٩٥٢، دیسمبر ٢، ج١٤األول، مج 
، زكى حسن، فنون ١٥٨، لوحة ٢٠٣م، ص ١٩٧٧سعاد ماھر، النسیج اإلسالمى، القاھرة،  ٨١

  .٢٩٥، شكل ٣٣٦ص  م،١٩٨١ئد العربى، بیروت، دار الرا اإلسالم،
82  - Pauty (E.), Catalogue General du Musee Arab du Caire, Les Bois Sculptes Jusqu'a 
L'epoque Ayyoubide, Le Caire, 1931, pl.XIX. 

  .سم٢٣‚٥: قطر الصحن- ٨٣
An Exhibition arranged by the Islamic Art Circle, Islam Pottery 800-1400 AD, Victoria and 
Albert Museum, 1 October to 30 November 1969, p.16, pl. 29. 

  .الداالت محاولة لتطویر الخطوط المستقیمة -٨٤
، أشغال الرخام فى العمارة الدینیة فى مدینة القاھرة فى عھد محمد على إبراھیم وجدى إبراھیم

  .١٥٢م، ص ٢٠٠٧كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، وخلفائھ، دراسة أثریة فنیة، رسالة ماجستیر، 
رایس، الفن  ،١٧٩م، ص ١٩٤٦زكى حسن، الفنون اإلیرانیة فى العصر اإلسالمى، القاھرة،  ٨٥-

سعاد ماھر، الفنون  ،٧٧م، ص ١٩٧٧دمشق،  منیر صالح األصبعى،: اإلسالمى، ترجمة
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فى الزخارف  تكما استخدم ٨٦عرفت ھذه الزخرفة فى الفن المصرى القدیم،
وتمیزت فى  ٨٧فى الزخارف القبطیة على الفخار والنسیج، ااإلغریقیة وشاع استعمالھ

ً تبدو ك البحر المتصل أو على ھیئة زوایا الفنون القبطیة بالتنوع فى أشكالھا فأحیانا
حواف  منفذة علىنجدھا ى حیث واستمرت ھذه الزخرفة فى العصر اإلسالم ٨٨حادة،

مصر فى العصر عدد كبیر من الصحون من الخزف ذى البریق المعدنى فى 
من ) أ-١٨، ١٨لوحات (زیر ومن نفس الفترة ، ٨٩م١٢-١١/ھـ٦-٥القرنین  الفاطمى

محفوظ بمتحف فیكتوریا وألبرت بلندن، یزخرفھ ر، من مصالفخار غیر المطلى 
شریط من مثلثات صغیرة متتالیة منفذة بالحز الغائر على أرضیة من صفوف من 

كذلك قدر من الخزف ذى البریق المعدنى من مصر فى العصر  ٩٠ثقوب غیر نافذة،
م محفوظ فى مجموعة كلكیان، یزخرف رقبتھ شریط أفقى ١٢/ھـ٦الفاطمى، القرن 

        ذة باللون األصفر المعدنىمجموعة من المثلثات الصغیرة المتتالیة منف یحوى
كما ظھرت الزخرفة الدالیة بوضوح على العدید من التحف التطبیقیة  ٩١،)١٩لوحة (

                                                                                                                        
 Charleston (R.J.), World ،٢٥م، ص ١٩٨٦اإلسالمیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

Ceramics, New York, 1968, pp.80-86, Folsach, (K.V.), Islamic Art, David Collection, 
Copenhagen, 1990, p.50.  

  .ترجع بعض اآلراء ھذه الزخرفة إلى الصینیین- ٨٦
  .١٤٩م، ص ١٩٤١زكى حسن، الصین وفنون اإلسالم، القاھرة، 

  .٢٤٨لفخار المطلى، ص أحمد عبد الرازق، ا -٨٧
عبد الناصر یاسین، تحف فخاریة مكتشفة من حفائر منطقة الدیر األبیض بسوھاج، مجلة  -٨٨

  .١٩٤م، ص ٢٠٠٩، المجلس األعلى لآلثار، ٤مشكاة، مج
صحون من الخزف ذى البریق المعدنى محفوظة بمتحف الفن اإلسالمى، أرقام سجل  -٨٩

١٥٩٦٦، ١٥٩٥٨، ١٥٩٦٣، ١٦٤٣٩، ١٤٩٢٣.  
ص  م،١٩٥٦، مطبعة جامعة القاھرةالفنون الزخرفیة والتصاویر اإلسالمیة،  زكى حسن، أطلس

، ٢١١، زكى حسن، فنون اإلسالم، ص ٥٧، شكل ١٦، ص ٥١، شكل ١٥، ص ٤٥، شكل ١٣
صحن من الخزف ذى البریق المعدنى من مصر فى العصر الفاطمى، متحف الفن .٢٤٠شكل 

  .١٥٩٦٣اإلسالمى، رقم سجل 
Hassan, (Z.), Exposition D'Art Copte, Bulletin de la Societe D'Archeologie Copte, Le 
Caire, 1944, T.X, 1944, p.183. 

صحن من الخزف ذى البریق المعدنى من مصر فى العصر الفاطمى محفوظ بمتحف المتروبولیتان 
  .بنیویورك

Jenkins, (M.), Early Medieval Islamic Pottery, Muqarnas, vol.9, 1992, p.59, fig 12. 
  .سم٩‚١: سم، قطر الرقبة١٠: م، قطر الفوھةس١٩‚٢: ارتفاع ٩٠

Contadini, (A.), Fatimid Art at the Victoria and Albert Museum, London, 1998, p.85, 
pl.31a. 

  .سم١٤: القاعدةسم، قطر ١٠‚٥: ، قطر الفوھةسم٣٣: القدر ارتفاع ٩١
Contadini, (A.), Fatimid Art, p.87, pl.35. 
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فى العصرین األیوبى والمملوكى بشكل خطوط إما متموجة أو متعرجة أو 
  ٩٢.متكسرة

دائرة  فتظھر فى ،فى العصر اإلسالمى رعلى العمائ الزخرفة الدالیةأما استخدام 
تحیط بقطب قبة الخلیفة الحافظ من الداخل والتى تقع فى النھایة الشمالیة للمجاز 

م، ثم وجد فى إطار صرة زخرفیة من الجص ١١٤٩/ھـ٥٤٤القاطع بجامع األزھر 
تزخرف توشیحة عقد فى بائكة بإیوان القبلة فى جامع الصالح طالئع 

بشكل واضح على واجھات عمائر  دا عنصر الزخرفة الدالیةب كمام، ١١٦٠/ھـ٥٥٥
) م١٢٧٤-١٢٥٩/ھـ٦٧٦- ٦٥٨(الممالیك فى القاھرة منذ عھد بیبرس البندقدارى 

حیث نجد ھذا العنصر یزخرف واجھة صنجات عقد المدخل الشمالى الشرقى لجامع 
م، ثم نقل ھذا العنصر من ١٢٦٩-١٢٦٦/ھـ٦٦٧-٦٦٥السلطان بیبرس بالقاھرة 

الواجھات لیستخدم فى زخرفة الوزرات الرخامیة، حیث ظھر ألول مرة بمنطقة 
- ٦٨٣مستطیلة تعلو محراب مدرسة السلطان قالوون بمجموعتھ بالقاھرة 

، كما یزین بعض مناطق بمحراب ضریح ھذا السلطان بنفس ١٢٨٥- ١٢٨٤/ھـ٦٨٤
مالیك البحریة مجموعتھ السابقة، ثم انتشر استخدامھ بعد ذلك فى زخرفة عمائر الم

والبرجیة على طواقى المحاریب واألرضیات الرخامیة الملونة، وأسطح القباب 
  ٩٣.وبواطنھا وعلى أبدان المآذن، ثم انتقل إلى زخرفة عمائر العصر العثمانى

موضوع –المتساوى الساقین داخل شباك القلة المثلث  زخرفة أرضیة وفیما یخص
طوط مائلة متقاطعة ینتج عن تقاطعھا أشكال بھیئة خ ةمنفذ احظ أنھفنال - الدراسة

فى الفنون القبطیة ومنھا انتقلت وھى الزخرفة التى عرفت معینات صغیرة مفرغة، 
مفرغة ألرضیة شبابیك والمعینات التى تمثل أرضیة زخرفة  ٩٤إلى العصر األموى،

على النسیج فى مصر وظھرت  ٩٥نجدھا فى زخارف سامرا - موضع الدراسة–القلل 

                                                                                                                        
  .م١٢/ھـ٦یتشابھ ھذا القدر مع آخر عثر علیھ فى حفائر الفسطاط ومؤرخ بالربع األول من القرن 

Scanlon, (G.), Fatimid Filters, Archaeology and Olmer's Typology, 1970, pl. XXIX, fig 3. 

لزجاج األیوبى والمملوكى بمتحف دراسة أثریة فنیة لمجموعة من اعالء الدین محمود محمد،  ٩٢-
 .٢٣٠م، ص ٢٠١٢الفن اإلسالمى بالقاھرة، رسالة دكتوراه، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 

93 - Creswell, (K.A.C.), Muslim Architecture of Egypt, Vol. I, (Fatimids), Oxford, 1959, pl. 
91a, pl.107 c2, pl.50b. 

أشغال الخشب فى العمائر الدینیة بمدینة القاھرة، دراسة أثریة شادیة الدسوقى عبد العزیز كشك، 
 .١٦٦- ١٦٥م، ص ص ١٩٨٤فنیة، رسالة ماجستیر، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 

، ص م١٩٨٥دار البیان العربى، ،١ط،١،جسعاد ماھر،العمارة اإلسالمیة على مر العصور- ٩٤
٢١.  

  .١٨٨، شكل ٢٦٤زكى حسن، فنون اإلسالم، ص  ٩٥-
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طعة من نسیج الكتان باسم الخلیفة المعتمد من مصر، محفوظة فى متحف على ق
  ٩٧.وعلى الخزف الطولونى ٩٦المنسوجات بواشنطن،

فى مصر على حشوة من الخشب محفوظة بمتحف الفن  نفذت أقدم نماذج المعینات
كما تزخرف المعینات بالطات  ٩٨م،٨/ھـ٢اإلسالمى بالقاھرة، ومؤرخة بالقرن 

العنصر ظھر ھذا كما  ٩٩م،٩/ھـ٣زین جامع القیروان وتنسب للقرن القاشانى التى ت
م، بحیث یتخلل الزخارف الھندسیة ویمثل أرضیة لھا ٩/ه٣فى مصر القرن  الزخرفى

وقوام  ١٠٠على حشوة من الخشب محفوظة بمتحف الفن اإلسالمى فى القاھرة،
تحصر  زخرفتھا خطان متوازیان یقسمان الحشوة المستطیلة إلى ثالث مربعات،

ة متقاطعة الوسطى دائرة على جانبیھا أشكال معینات على أرضیة من خطوط مائل
ونجد المعینات على حشوة من الخشب ذى الزخارف المحفورة من ، الشبكة تشبھ

مصر  متعدد األلواننفذت على كسرة من الخزف كما  ١٠١م،١٠/ھـ٤مصر فى القرن 
 ١٢٨٩،١٠٢بأثینا تحت رقم  م محفوظة فى متحف بناكى١١- ١٠/ھـ٥- ٤فى القرنین 

وقوام زخرفتھا زخارف آدمیة على أرضیة من خطوط مائلة متقاطعة ینتج عن 
كما ظھرت أشكال المعینات على ، )٢٠لوحة (أشكال معینات تشبھ الشبكة تقاطعھا 

الخشب الفاطمى كما فى باب الحاكم بأمر هللا، باب األزھر الذى یرجع إلى أوائل 
لعصرین األیوبى والمملوكى استخدم ھذا العنصر بأحجام وفى ا ١٠٣م،١١/ھـ٥القرن 

العمارة  وفى ١٠٤زخرفة العدید من التحف التطبیقیة،متعددة بین الصغیر والكبیر ل

                                                
  .٥٨٥، شكل ١٩٣كى حسن، أطلس، ص ز ٩٦

97 - Creswell (K.A.C.), Early Muslim Architecture, Oxford, 1969, vol II, pl. 104a, c, 105a. 
  .٢٩٣، شكل ٤٣٦زكى حسن، أطلس، ص  ٩٨-
  .٣٠، شكل ٩زكى حسن، أطلس، ص  ٩٩-
  ٦٨٥٢رقم سجل  -١٠٠

Wiet, (G.), Catalogue General du Musee Arabe du Caire, Les Bois Sculptes, 1930, Le 
Caire, pl.IX. 

 .٣٣٥، شكل ١٠٩زكى حسن، أطلس، ص  ١٠١
  .سم١٠: أقصى عرض للصحن ١٠٢

Grube, (E.), Monochrome-glazed Wares of the Pre-Saljuq Period, Cobalt and Lustre: The 
First Centuries of Islamic Pottery, Nasser D. Khalili Collection of Art, London, 1994, 
p.142, pl.140 bottom right. 

  .١٠٨، شكل ٣٣٤ص زكى حسن، أطلس،  ١٠٣-
  .٣٠/٦٢٧٥، ٢٦٣٧٦، ٢١/٦٩٩٥قطع أرقام سجل  ١٠٤-

، شكل ٢٦٥، ٢٥٢، ٤٥، لوحات ٢٣٥عالء الدین محمود، دراسة لمجموعة من الزجاج، ص 
١٠٢.  
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وفى الحجر على مدخل جامع  ١٠٥نراھا تزخرف بطون العقود فى الجامع الطولونى،
  ١٠٦.الحاكم ومئذنتھ الغربیة

 UMتحت رقم  ة األردنیة بشباك قلةاآلثار والسیاحة بالجامعكلیة یحتفظ متحف 
تتألف من ثالث مناطق  مات ھندسیة بأشرطة أفقیة ورأسیة،مزخرف بتقسی ،954

تتطابق ، )١٧، شكل٢١ لوحة(مستطیلة ومربعة ناتجة عن أشرطة أفقیة ورأسیة 
حفائر الفسطاط، محفوظ نتاج من ) ٢٢ لوحة(زخارف شباك القلة السابق مع آخر 

، وینسب إلى العصر الفاطمى ٢٢/٨٥٧٧ى بالقاھرة تحت رقم بمتحف الفن اإلسالم
محفوظ فى دار ) ٢٣ لوحة(كما تتشابھ مع شباك آخر  ١٠٧م،١٢-١١/ھـ٦-٥القرنین 

، وینسب إلى مصر فى العصر LNS 431Cاآلثار العربیة بالكویت تحت رقم 
كذلك تتشابھ زخارف الشباك محل الدراسة  ١٠٨م،١٢- ١١/ھـ٦- ٥القرنین فى الفاطمى 

تقوم زخارفھما على  ١٠٩حفائر الفسطاط مستخرجات مع شباكین آخرین من
  .)١٩، ١٨أشكال ( جزاجیة بالحفر الغائرالتقسیمات الرأسیة واألفقیة بأشرطة ز

 - محل الدراسة–قلل تتطابق مع النموذج احف العالمیة بنموذجین لشبابیك تحتفظ المت
فنون  القسم اإلسالمى،محفوظ ب )٢٤لوحة (ط، األول ومصدرھما حفائر الفسطا

الشرق األوسط، متحف لوس أنجلوس بالوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
M.80.202.230 ١١/ھـ٦- ٥، وینسب إلى مصر فى العصر الفاطمى القرنین -

 ,Royal Ontario Museumشباك قلة محفوظ بمتحف  )٢٥لوحة ( والثانى ١١٠م،١٢
Toronto العصر الفاطمى القرنین ر فى وتنسب إلى مص، 947.46.11، تحت رقم

  ١١١.م١٢-١١/ھـ٦-٥
الالفت للنظر استخدام التقسیمات الھندسیة بأشرطة سواء أفقیة أو رأسیة فى زخرفة 

القرن  ،العصر األیوبىالتحف التطبیقیة ومن أمثلتھا من مصر فى  عدد كبیر من
ً بمتحف الفن حجاب خشبى من ضریح السیدة نفیسة، م، ١٣/ھـ٧ محفوظ حالیا
  ١١٢.سالمى بالقاھرةاإل

                                                
105 - Creswell, (K.A.C.), Early Muslim Architecture, vol II, pl. 104 a, c, 105a. 
106 - Creswell, (K.A.C.), The Muslim Architecture of Egypt, pl. 17, 28 a, b. 
107 - Olmer, (P.), Les Filters, p. 27, pl. XV-A. 

  .١٩، لوحة رقم ٨٠أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص - ١٠٨
109  - Scanlon, (G.), The Pits of Fustat: Problems of Chronology, The Journal of Egyptian 
Archaeology, Vol 60, 1974, p. 76, figs e, d. 

، تم Jerome F. Snyderسم، أھداه لمتحف لوس انجلوس ٧: سم، القطر٣‚٥: ارتفاع الشباك -١١٠
  .علمیة للوالیات المتحدة األمریكیة مھمةفحص القطعة أثناء 

 Anne Marie Doyle, Curator Islamic Art, Department of Worldالسیدةأشكر تعاون  -١١١
Cultures, Royal Ontario Museum .  

112 - Wiet, (G.), Catalogue General de Musee Arabe du Caire, Le Caire, 1931, pl. 1655. 
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رقم  )٢٦لوحة ( یحتفظ متحف كلیة اآلثار والسیاحة، الجامعة األردنیة، بشباك قلة
 ھیزخرفن األصفر ظاھره أملس، فخار مائل إلى اللو وھو من ،UM 952سجل

رة متتالیة منفذة بالحفر زجزاجیة متكسبأشرطة  مزخرفة طوط إشعاعیة مزدوجةخ
  .الغائر

محفوظ بمتحف الفن  ١١٣آخر من حفائر تنیسلة السابق مع تتشابھ زخارف شباك الق
- كما تتشابھ القطعة  ١١٤،)٢٠، شكل ٢٧لوحة ( ٢٩٥المى بالقاھرة رقم سجل اإلس

حفائر الفسطاط ومحفوظة بمتحف الفن نتاج مع أخرى من  -موضوع الدراسة
منفذة ، وزخارفھا إشعاعیة ١١٥)٢٨لوحة ( ٤٩/٨٥٧٧بالقاھرة تحت رقم اإلسالمى 

افة إلى باإلضمتحف اآلثار والسیاحة، ب التصمیم الزخرفى لشباك القلة المحفوظبنفس 
مع بعض النماذج من شبابیك الشباك محل الدراسة تطابق ما سبق نلفت النظر إلى 
، ومحفوظة بدار اآلثار العربیة بالكویت، بحفائر الفسطاطالقلل التى عثر علیھا 

 LNS، )٢٩لوحة (١١٦ LNS 435 cام م، أرق١٢-١١/ه٦-٥ ینوجمیعھا مؤرخ بالقرن
429 c  وآخر ،)٣٠ لوحة(١١٧ LNS 421c وشباك قلة آخر ،١١٨ LNS 433 c ١١٩ ،

بأن زخارف  -موضوع الدراسة–وإن كان األخیر یتمیز عن سابقیھ وعن الشباك 
  .عن تعامد قطرى دائرة شباك القلة المثلثات فیھ تنشأ

عرف لق من نقطة مركزیة، المقصود بالزخرفة اإلشعاعیة ھى الزخرفة التى تنط
فى العصر ومن أمثلتھ  ١٢٠توزیع الزخرفى اإلشعاعى فى العصر الساسانى،ال

                                                
تحوى أطالل المدینة عدد ال حصر لھ من الكسر الفخاریة بحیث تغطى سطح الجزیرة  -١١٣

  .بالكامل
  .عمال الحفر بمنطقة تنیسملحوظة بحث میدانى أثناء أ

طارق إبراھیم حسینى، الخبر النفیس فى تاریخ وآثار جزیرة تنیس، مطبوعات المجلس األعلى 
  .١٦٤م، ص ٢٠١٤لآلثار، 
  .سم٦: قطر الشباك ١١٤-

  .أ- ٢٨أ، شكل -٤٦، لوحة ٤٢٣، ص ارق إبراھیم حسینى، الخبر النفیسط
115 - Olmer, (P.), Les Filters, p.18, pl. III-B. 

  .سم٥‚٣: قطر الشباك ١١٦-
  .٢٩، لوحة رقم ٩٠أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص 

  .سم٥: قطر الشباك ١١٧-
 .٢٧، لوحة رقم ٨٨أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص 

  .سم٥‚٥: قطر الشباك ١١٨
 .٢٦، لوحة رقم ٨٧أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص 

  .سم٥‚٣: قطر الشباك ١١٩-
 .٢٨، لوحة رقم ٨٩یك القلل، ص أحمد عبد الرازق، شباب

  .٤٣٩، ٤٣٨، أشكال ١٤٦، ص زكى حسن، أطلس -١٢٠
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لألمیر عبد الصمد بن على والى مصر سنة  اإلسالمى المبكر قاع الكأس الزجاجیة
 نفذو ١٢٢الخزف الطولونى، وعلى ١٢١خزف سامرا، م، كما ظھر على٧٧٢/ھـ١٥٥

ذات الزخارف المنفذة باللون األسود بأحد  م بظاھر أحد الصحون١٠/ھـ٤فى القرن 
كذلك نفذت الزخارف اإلشعاعیة على صحن قلیل  ١٢٣،المجموعات اللبنانیة الخاصة

 Keirالعمق من الخزف ذى البریق المعدنى محفوظ ضمن مجموعة كیر 
collection  ونفذ علیھا بالبریق  ١٢٤م،١١-١٠/ھـ٥- ٤وینسب إلى مصر فى القرنین

اعیة تخرج من رءوس نجمة سداسیة تتوسط الصحن فى حین المعدنى زخارف إشع
فى ذى النھایات المورقة زخرفت الخطوط اإلشعاعیة بحروف عربیة بالخط الكو

خرفیة رئیسیة عرف بھا خزف ز الزخارف اإلشعاعیة سمة تعد، و)٣١ لوحة(
استخدمت الزخرفة اإلشعاعیة على صحن من الخزف ذى البریق المعدنى  ١٢٥،الفیوم

  ١٢٦.م١٣/ھـ٧بمتحف الفن اإلسالمى بالقاھرة ومؤرخ بالقرن  محفوظ
الزخرفة اإلشعاعیة فى العمائر اإلسالمیة بمصر منذ العصر اإلسالمى  أما استخدام

المبكر لزخرفة معظم طواقى الحنایا المحصورة بین شبابیك واجھات جامع عمرو بن 
وكذلك فى طواقى م، ٨٢٧/ھـ٢١٢العاص التى تعود إلى أعمال عبد هللا بن طاھر 

  .الحنایا المحصورة بین شبابیك جامع أحمد بن طولون
، UM 946تحت رقم ) ٣٢لوحة (یحتفظ متحف كلیة اآلثار والسیاحة بشباك قلة 

، تتألف للون األصفروھو قلیل التحدب، ظاھره أملس، مصنوع من الفخار المائل 
تماس الدوائر فراغات  ینتج عنعة من الدوائر المتماسة المثقوبة، زخارفھ من مجمو

                                                
  .٣٧٦٨محفوظة بمتحف الفن اإلسالمى بالقاھرة، رقم سجل سلطانیة  ١٢١-

Pezard (M.), La Ceramique Archaique de l'Islam et ses Origines, Ernest Leroux Publisher, 
1920, pl. CXXXV. 

  .١٨٧٦٠فن اإلسالمى بالقاھرة، رقم سجل محفوظة بمتحف ال -١٢٢
Pezard (M.), La Ceramique Archaique, pl. CXXXVII. 

متحف نیقوال إبراھیم سرسق، معرض الفن اإلسالمى فى المجموعات اللبنانیة الخاصة، من  ١٢٣-
  .٥٣ م، لوحة١٩٧٤تموز، بیروت،  ١٥إلى  آیار ٣١

  .سم١٨‚٣: قطر الصحن ١٢٤-
Grube, (E.), Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection, 
London, 1976, p.135, no.84. 

ممدوح محمد السید حسنین، دراسة تحلیلیة للخزف اإلسالمى خالل العصر الفاطمى بمصر  ١٢٥-
القاھرة،  فى ضوء مجموعة جدیدة من حفائر مدینة الفسطاط، رسالة دكتوراه، كلیة اآلثار، جامعة

  .١٧٧م، ص ٢٠١٢
راویة عبد المنعم محمد خلیل، أدوات الزینة األثریة فى عصر أسرة محمد على، رسالة  ١٢٦-

 .٣٠٩، لوحة ٢٩٠م، ص ١٩٩٩دكتوراه، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
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عثر بحفائر الفسطاط ، )٢١لوحة ( منفذة بالتفریغ ١٢٧نجمة رباعیة الرءوسبشكل 
اإلسالمى على نموذج مشابھ لشباك القلة محل الدراسة محفوظ حالیا بمتحف الفن 

یتطابق مع آخر محفوظ بدار اآلثار العربیة بالكویت تحت رقم كما  ١٢٨،بالقاھرة
LNS 39c (a)،ألخیر مصنوع من فخار مزجج من الداخل والخارج غیر أن ا ١٢٩

ة تذكرنا بحبات بطالء منجنیزى یزخرف محیط شباكھ صف من الدوائر المتتالی
  ).٣٤لوحة (اللؤلؤ الساسانیة 

من الزخارف الھندسیة البسیطة التى عرفت فى العصر  المتماسةرسوم الدوائر تعد 
ھیئة متماسة أو متداخلة أو الساسانى، واستمرت فى العصر اإلسالمى المبكر ب

أما الدوائر المتماسھ فنجد من أمثلتھا المبكرة فى العصر األموى تلك  ١٣٠منفردة،
، ومن أشھر نماذجھا فى العصر الفاطمى ١٣١المنفذة على إبریق مراون بن محمد،

تلك المنفذة باأللوان المائیة المائیة على الجص كإطار للرسوم التى تزین حنایا الحمام 
  ١٣٢.م١١/ھـ٥القرن  مىالفاط
ى التحف التطبیقیة فالعدید من تظھر زخارف الدوائر المتماسة المفرغة على كما 

على ما فى إیران فاستخدمت الدوائر المتماسة م فى إیران ومصر، أ١٤/ھـ٧القرن 
شبكة ملتفھ ببدن إبریق من الخزف ذى الزخارف المنفذة باللون األسود تحت  ھیئة

ومن  ١٣٣،)٣٥لوحة ( ٤٧٦٧متحف طھران تحت رقم  فوظ فىالطالء التركوازى مح
م نفذت زخارف الدوائر المتماسة المفرغة ١٤/ھـ٧مصر فى العصر األیوبى القرن 

على حجاب خشبى منقول من ضریح السیدة نفیسة محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى 
                                                

  .نشأت الزخرفة باألشكال النجمیة فى الفن المصرى القدیم ١٢٧-
عفیف البھنسى، معانى  ،٣٧، ص م١٩٩٨، القاھرة، ١ط القدیمة، أحمد یوسف، الزخرفة المصریة

بحث ضمن كتاب الفنون اإلسالمیة المبادىء واألشكال والمضامین (النجوم فى الرقش العربى 
  .٦١م، ص١٩٨٩، دمشق، ١المشتركة، ط

128 Olmer, (P.), Les Filters, pl. XXII/c, Scanlon, (G.), Fatimid Filters, XI fig IIId. 

باك بھ بعض النتوءات البارزة من جراء عملیة الثقب وتفریغ العناصر الھندسیة ھذا الش ١٢٩-
  .بعكس شباك القلة موضوع الدراسة والذى یتمیز بأن ظاھره أملس كما ذكرنا

  .سم٧‚٥: سم، قطر دائرة الشباك٤: القطر
  .٣٨، لوحة رقم ٩٩أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص 

حتى نھایة القرن الرابع  ى التحف الفنیة فى مصر اإلسالمیةالزخرفة علعزه عبد المعطى،  ١٣٠-
  .١٣٩م، ص ٢٠٠٢العاشر المیالدى، رسالة دكتوراه، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، /الھجرى

  .٩٢٨١رقم سجل  ١٣١
  .٤٤٠، شكل ١٤٦زكى حسن، أطلس، ص

  .٨٢٥، ٨٢٤، أشكال ٢٧٨زكى حسن، أطلس، ص ١٣٢-
  .سم٧‚٤: ارتفاع اإلبریق ١٣٣-

Bahrami, (M.), Gurgan Faiences, Cairo, 1949, pl. XX, p.60. 
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ز والالفت للنظر فى زخرفة شبابیك القلل قدرة الفنان على إبرا ١٦١٥،١٣٤قم تحت ر
الحركة الناتجة عن تماس الدوائر، وذلك على الرغم من الحفاظ على ثبات الخط 

  .الھندسى، وما نتج عن ذلك من اشتباكات قواطع الزوایا
أقرب ما تكون لزخرفة عنصر  UM 946تبدو الزخرفة بشباك القلة األخیر رقم 

ى فى الدائرة ذى المیمات المحوریة، وھو عنصر ظھر فى أوائل العصر اإلسالم
الشام ثم فى العراق، وانتقل لیظھر على بواطن عقود بائكات جامع الطالح طالئع 

ً  ١٣٥ھـ،٨٧٩/ھـ٣٦٥ على الجص فى  ونرى ھذا العنصر فى العصر المملوكى منفذا
إطارات تحیط بنوافذ دائریة أعلى عقود بائكتى إیوان القبلة بمدرسة السلطان قالوون 

خل إطار مكون من دوائر كبیرة كذلك دا، ووجد ١٢٨٥-١٢٨٤/ھـ٦٨٤-٦٣٨
متماسة تزخرف رقبة قبة ضریح السلطان األشرف خلیل بن قالوون 

م، كما نفذ ھذا العنصر بالرخام الملون على الوزرة التى تكسو جدران ١٢٨٨/ھـ٦٨٧
م، ثم ظھر فى زخرفة ١٣٤٠/ھـ٧٤٠بیت الصالة بجامع الطنبغا الماردانى 

األمیر عبد الغنى الفخرى األرضیات الرخامیة مثل أرضیة جامع 
  ١٣٦.م١٤١٨/ھـ٨٣١

الخزاف فى زخرفة شبابیك  یمكن القول أن الخزاف المسلم اعتمد سبقبناء على ما 
تبدو وكأنھا لرتبت على العناصر الشكلیة للتصمیم الھندسى،  - لدراسةمحل ا–القلل 

ً بتفاوت  معزوفة موسیقیة، وكل شكل ھندسى یتداخل مع اآلخر یعطى إحساسا
 ١٣٧،ل، ومن ثم یعطى اإلحساس بالحركة والحیویة للشكل الزخرفى بصفة عامةالظال
من خصائص الفن اإلسالمى المتمثلة فى تحمل زخارف شبابیك القلل العدید كما 

حكام تنظیم المساحات الواقعة بین الوحدات الزخرفیة والتشعع، مع إ التكرار والتماثل
دراستھا فھى تتمیز بالتجرید دد بساطة التحف التى نحن بص، ومع بعضھا البعض

النابع من منطلق رؤیة روحیة للفنان مع نزوعھ إلى الالنھائیة، فالتكرار والتوالد 
 .واالنسیابیة واالستمراریة الدائمة زادت القیمة الفنیة لخامة رخیصة

 ً  أریخــالت: سادسا
رجیح نسبة ھذه الشبابیك إلى أى عصر من العصور اإلسالمیة إنما تقوم على الت

 :لعدة أسبابواالفتراض 
ً للتأریخمؤرخة یمكن اتخقلل لم تصلنا شبابیك : أوالً    .اذھا أساسا

                                                
134 - Wiet, (G.), Catalogue General du Musee Arabe du Caire, 1931, pl. XCVI, p.189. 

  .٧م، لوحة ١٩٨١زكى حسن، الفن اإلسالمى فى مصر، بیروت،  ١٣٥-
جد القاھرة فى طھ عبد القادر یوسف عمارة، العناصر الزخرفیة المستخدمة فى عمارة مسا ١٣٦-

 .٣٧م، ص ١٩٨٨العصر العثمانى، رسالة دكتوراه، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، 
منى محمد بدر، أثر الحضارة السلجوقیة فى دول شرق العالم اإلسالمى على الحضارتین  ١٣٧-

 .١٣٢م، ص ٢٠٠٣، الفنون الزخرفیة، القاھرة، ٣األیوبیة والمملوكیة بمصر، ج
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 ً   .أریخ ھذا الفن الشعبىلم یرد فى المصادر التاریخیة ما یساعد على ت: ثانیا
 ً ً عبر العصور اإلسالمیة خاصة فى حالة : ثالثا تقلید الزخارف اإلسالمیة ظل مستمرا

  .الفن الشعبى
 ً كان عمل بعض الحرفیین یؤثر على عمل الحرفیین اآلخرین بشكل متبادل : رابعا

 .ومستمر
ً عن  أنھ یمكن االعتماد على محاوالتغیر  - تصنیف وتأریخ شبابیك القلل فضال

 :لتى سوف نسردھااألثریة امجموعة من الشواھد 
ً  ١٣٨وضع الباحث الفرنسى أولمیر - ً على زخارفھا،  لشبابیك القللتأریخا معتمدا

، والمحاطة بالخطوط المتعرجة الھندسیة البسیطةزخارف الذات  شبابیك القللفنسب 
إلى العصر  ،والدوائر من نوع الزخارف التى تزین شبابیك القلل محل الدراسة

–أضف إلى ذلك تطابق زخارف شبابیك القلل م، ١٢- ١١/ھـ٦- ٥، القرنین الفاطمى
السیاحة بالجامعة األردنیة مع نتاج المحفوظة بمتحف كلیة اآلثار و -موضوع الدراسة

عثرا علیھما  )١٨، ١٧أشكال (تشابھ زخارفھا مع شباكین حفائر الفسطاط والتى ت
إلى  Scanlon١٣٩فى القطاع الشمالى من حفائر الفسطاط، ویرجعھما  Kبالمنطقة 

الحفائر التى أجریت فى  بمستخرجاتالعصر الفاطمى بناء على ارتباط ھذه الشبابیك 
ارتباط ھذه الشبابیك ببعض الكسر الفخاریة التى و ١٤٠م،١٩٦٥منطقة عام نفس ال

ى نفس طبقة الحفر كما عثر ف ،عثر علیھا فى نفس طبقة الحفر، من ذلك ید ورقبة قلة
، )م١٠٢٠-٩٩٦(على صنجات زجاجیة، األولى ترجع إلى عھد الخلیفة الحاكم 

ستخدمتا ھاتان الصنجتین ، وقد ا)م١٠٩٤-١٠٣٥(والثانیة باسم الخلیفة المستنصر 
نسبة ما یعزز العثور علیھا فى نفس طبقة الحفر، ب فى تأریخ الكسر الفخاریة التى تم

  .م١٢- ١١/ھـ٦-٥لعصر الفاطمى القرنین اإلى ل مثلث، شبابیك القلل المزخرفة بشك

                                                
138 - Olmer, (P.), Catalogue Général du Musée Arabe du Caire: les Filtres de Gargoulettes, 
Le Caire. 1932. 

ً لحفائر تمت فى أعوام١٧‚٥إلى  ٧أنھ بالحفر على عمق  Scanlonیذكر  ١٣٩-  سم، استكماال
عثر على شبابیك قلل مصنوعة من نفس عجینة الشباك المؤرخ عالیھ، وزخارفھا م، ١٩٦٦، ١٩٦٥

اط بھیئة ثقوب موزعة على شبابیك قلة ظاھرھا خشن غیر أملس، وقد تمت نسبتھا عبارة عن نق
  .بناء على الشواھد األثریة إلى الدولة الطولونیة

Scanlon, (G.), The Pits of Fustat, pp. 75, 76, figs e,d. 
140 Scanlon, (G.), Preliminary Report Excavations at Fustat, Journal of the American 
Research Center, Vol 4, 1965, pp. 7-30 - Scanlon, (G.), Fustat Expedition: Preliminary 
Report 1965, Part I, Journal of the American Research Center 5, 1966, pp. 83-112 – 
Scanlon, Fustat Expedition: Preliminary Report 1965, Part II, The Journal of the American 
Research Center 6, 1967, pp. 65-86 – Scanlon and Others, Fustat Expedition: Preliminary 
Report 1966, The Journal of the American Research Center 9, 1972 – Scanlon, Ancillary 
Dating Materials from Fustat, Ars Orientalis 7, 1968, pp.1-7. 
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التشابھ مستخرجات حفائر تنیس، وفى ضوء  بالنظر إلىباإلضافة إلى ما سبق فإنھ 
التى عثر علیھا فى مدینة تنیس والمدن األخرى  األثریة ن المجموعاتالكبیر بی

 ،وغیرھا من المدن المصریة فى العصور اإلسالمیة كالفسطاط واإلسكندریة والفیوم
مجموعة من رؤوس المغازل ب -قید الدراسة–فإنھ یمكن مقارنة زخارف شبابیك القلل 

- ٥إلى العصر الفاطمى القرنین الخشبیة التى عثر علیھا بحفائر تنیس والمنسوبة 
أغلبھا بزخارف ھندسیة شملت الدوائر والمعینات  والتى زخرفم، ١٢-١١/ھـ٦

بنفس  ١٤١والمثلثات كما استخدمت الخطوط الرأسیة واألفقیة على رؤوس المغازل،
  .الدراسة محلشبابیك القلل  الشكل الذى زخرفت بھ

لمصر فى العصر الفاطمى مجموعة من المسارج المنسوبة  كذلك باإلشارة إلى
والمستخرجة من حفائر الفسطاط وتحوى زخارف مماثلة لزخارف شبابیك القلل التى 

والتى زخرفت بزخارف  ،)٢٦، ٢١، ١٣، ١٢لوحات ( تناولھا البحث بالتحلیل
ونجدھا  ،ت رأسیة وأفقیةوتقسیماوأشكال معینات  مثلثاتھندسیة بسیطة من أشكال 

ً على مجموع األكثر   ١٤٢.ة من مسارج حفائر تنیسشیوعا
الدراسة المقارنة التى تناولھا للعناصر الھندسیة بشبابیك القلل ویدلنا التحلیل الفنى كما 

الزخرفة بشكل مثلث، الزخرفة بأسنان المنشار بشكل مثلثات متتالیة،  ھامنوالبحث، 
 بھأوجھ تشا تج عن تقاطعھا أشكال معینات، علىزخارف الخطوط المتقاطعة التى ین

بین العناصر الزخرفیة على شبابیك القلل محل الدراسة وبین تلك التى استخدمت فى 
م، ١٢-١١/ھـ٦-٥صر الفاطمى القرنین زخرفة الخزف المنسوب إلى مصر فى الع

  .وھو ما أوضحھ البحث
موعة شبابیك القلل محل البحث فإننا فى محاولة تأریخنا لمجوبناء على ما سبق 
ً من شبابیك القلل  ١٤٣المشابھة اعتمدنا على األمثلة المحفوظة فى متاحف زخرفیا

                                                
 .د –ج –ب  - أ ١١٧ أشكال، ٢٤٨الخبر النفیس، ص  طارق حسینى، -١٤١

أ، ب، ج، د، ھـ، و، ز، ح، أشكال من ٥٧، لوحات ١٨٣طارق حسینى، الخبر النفیس، ص  ١٤٢-
٥٣- ٤٤. 

المزخرفة بزخارف ھندسیة والمنسوبة إلى العصرین مجموعة من شبابیك القلل  بمطالعة ١٤٣-
، ١٥٧٧/٧١، ٣٨٥٦/١٠٦لقاھرة أرقام سجل األیوبى والمملوكى محفوظة بمتحف الفن اإلسالمى با

األخیرة  فقد تالحظ أن، ٦٥٢٨/١، ٣٨٥٦/١٦، ٦١٠٥/١، ٨٥٧٧/١٣٤،٦٥٢٨/١٠، ٦٥٣١/٧
شبابیك قلل متحف  المستخدمة فى زخرفةالمفردات الزخرفیة الھندسیة  وفقنفذت  وإن كانت قد

ً أكثر تط فى شكلھا النھائى تبدو شبابیك القللاآلثار والسیاحة إال أن  ً وتعقیدا فى ورا ودقة وانتظاما
بین شبابیك  بشكل یظھر الفوارقم ١٤-١٣/ھـ٨- ٧المنسوبة إلى مصر فى القرنین و النماذج السابقة

م، وتلك المرحج ١٢-١١/ھـ٦- ٥والمرجح نسبتھا إلى العصر الفاطمى القرنین  محل الدراسةالقلل 
  .م١٤- ١٣/ھـ٨-٧نسبتھا إلى القرنین 

ً على التوالى طالعالمذكور أر شبابیك القلللمراجعة    :قام سجلھا عالیا
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ً عن تحف تطبیقیة أخرى عثر علیھا فى حفائر  داخل مصر أو خارجھا، فضال
 ،ضمن طبقات أثریة مؤرخة وذلك للحصول على تاریخ تقریبى ،الفسطاط وتنیس

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥مصر فى العصر الفاطمى، القرنین نسبتھا إلى رجح ولذلك ن
ھى أھم ما تتصف بھ صناعة القلل الفخاریة ألنھا " العراقة"الدراسة إلى أن لفتت  -

إنتاجھا مع احتیاجات المجتمع، والقلل الفخاریة  یتماشىجداد، صناعة متوارثة عن األ
لم تكن من الكمالیات، وإنما كانت والزالت تلبى احتیاجات اجتماعیة واقتصادیة 

ً عن قیمتھا الجمالیة ل دى الطبقات الشعبیة لما یتطلبھ إنتاجھا من للمجتمع، فضال
 .مھارات ومعرفة بالتقالید الجمالیة

بدراسة الزخارف الدقیقة لشبابیك القلل أوضح البحث أن الفن ال یمنطق وال  -
یعلل، لذلك فإنھ یصعب إعطاء تفسیر مؤكد لزخرفة شبابیك القلل فى العصر 

ظل كل ما ورد فى ھذا البحث اإلسالمى وھى لطائف صغیرة غیر ظاھرة للعیان، وی
عمل إنسانى، من تفسیرات ھو موضع اجتھاد، والثابت ھو أن العمل الفنى یعد 

، وكل األعمال الفنیة تھدف إلى اإلمتاع، ویتوقف تحقیق القیمة الفنیة جمالى، إرادى
اء من للعمل اإلبداعى بدرجة كبیرة على كیفیة صیاغتھ ومدى قدرتھ على اإلضف

ً لحسابات متعارف علیھا على العملروحھ وشخصیتھ  ، حتى لو جاء ذلك مغایرا
 .ومعترف بھا

تطرق البحث إلى التعریف الدقیق للقلة وشباك القلة، واستبیان األغراض  -
الجمالیة التشكیلیة والوظیفیة لشبابیك القلل، مع عرض الطرق واألسالیب الصناعیة 

مجموعة شبابیك القلل من  وأوضح البحث ما تتسم بھوالزخرفیة لشبابیك القلل، 
وما تتطلبھ القلل، لشبابیك والزخرفیة مھارة یدویة، وذلك بتوضیح الطریقة الصناعیة 

ً، وإلقاء الضوء على  صناعة القلل الفخاریة من تآزر حركى للید الواحدة أو الیدین معا
 .حرفیة الصانع ومھارتھ مع المثابرة واألداء الفنى العالى

وتناولتھا بالشرح  ،شباك قلة لم یسبق نشرھا) ٥(عدد  انفردت الدراسة بنشر -
والوصف والتحلیل والمقارنة بمستخرجات حفائر الفسطاط وتنیس من شبابیك القلل، 
مع تسجیل دقیق لجمیع البیانات والمالحظات الخاصة بالقطع والقطع المقارنة التى 

 .ظ بھا المتاحف داخل مصر وخارجھاتحتف
 إلى تأصیل وتطور العناصر الزخرفیة المستخدمة فى أشارت الدراسة بالتفصیل -

أن شبابیك القلل بالرغم من تصنیفھا  تثبتوالتى  زخارف شبابیك القلل محل الدراسة،
 .تأثرت بممیزات الفنون الرسمیة المعاصرةكفن شعبى إال أنھا قد 

                                                                                                                        
أمل مختار على الشھاوى، أوانى الشرب الفخاریة والخزفیة والمعدنیة فى العصرین المملوكى 
والعثمانى فى ضوء مجموعة متحف الفن اإلسالمى بالقاھرة، رسالة دكتوراه، كلیة اآلثار، جامعة 

  .٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٥٥م، لوحات ٢٠٠٧القاھرة، 
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 ،نتمى إلى مركز واحدأن جمیع شبابیك القلل التى تناولھا البحث ت أوضح البحث -
 یمكن تصنیفھا ضمن كذلك لزخرفیة،حیث تتشابھ فى التقنیات المستخدمة واألسالیب ا

ً على التحلیل الفنى للزخارف طراز فنى واحد  .اعتمادا
ً على العدید من البیانات والمعلومات التى تم سردھا وتفنیدھا، أرخ البحث  - اعتمادا

فائر تنیس والفسطاط ضمن ومن أھمھا المقارنة بالتشابھ مع شبابیك قلل عثر علیھا بح
- طبقات أثریة مؤرخة، بما أمكنا من وضع تاریخ تقریبى، یرجح نسبة شبابیك القلل 

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥إلى مصر فى العصر الفاطمى، القرنین  -موضوع البحث
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  فھرس األشكال واللوحات
  فھرس األشكال :أوالً 

  الوصف  رقم الشكل
أحد المعابد جدران ة العجن باألرجل كما رسمت على عملی  )١(شكل 

 ,Henein, (N.H.), Poterie et Potiers: نقًال عن(.المصریة القدیمة
p.31, fig.1(  

عملیة العجن باألیدى كما رسمت على جدران أحد المعابد   )٢(شكل 
 ,Henein, (N.H.), Poterie et Potiers: نقًال عن(.المصریة القدیمة

p.31, fig.2(  
  )٣(شكل 

  
 )٤(شكل 

-٥١٨(رسم لآللھ خانوم على عجلة الفخار من معبد أبیس 
ً عن(.)م.ق٤٨٥  Bourriau, (J.), Pottery from the Nile: نقال

Valley, p.16, fig 4( فى ً رسم توضیحى للدوالب المستخدم حالیا
ً عن(.أحد فواخیر الفسطاط أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، : نقال

  ).٢ ، شكل٥٥ص 
ً فى فواخیر الفسطاطاالس )٥(شكل    .دف المستخدم حالیا

ً عن(   ).٣، شكل ٥٦أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : نقال
ً فى فواخیر الفسطاط )٦(شكل    .الجارود المستخدم حالیا

ً عن(   ).٤، شكل ٥٦أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : نقال
ً فى فوا )٧(شكل    .خیر الفسطاطاالب المستخدم حالیا

ً عن(   ).٥، شكل ٥٧أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : نقال
ً فى فواخیر الفسطاطاإل )٨(شكل    .برة المستخدمة حالیا

ً عن(   ).٦، شكل ٥٧أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : نقال
  .تحقیق الشبكیة المثلثة على محیط شباك القلة الدائرى )٩(شكل 

ً عن(   .)، شكل ب٣٢وق، شبابیك القلل، ص فار ھانى: نقال
تحقیق الشبكیة المثلثة برسم أنصاف أقطار للدائرة وعمل خطوط  )١٠(شكل 

  .متوازیة فى اتجاه األضالع الثالثة
ً عن(   )، شكل ب٣٢شبابیك القلل، ص فاروق،  ھانى: نقال

تحقیق الشبكیة المربعة بتقسیم محیط شباك القلة الدائرى إلى أربع  )١١(شكل 
  .قاط متساویة ثم توصیل ھذه النقاطن
ً عن(   .)، شكل أ٣٢فاروق، شبابیك القلل، ص  ھانى: نقال

تحقیق الشبكیة المربعة بتقسیم محیط شباك القلة إلى أربعة أجزاء  )١٢(شكل 
متساویة وتوصیل ھذه النقاط فینتج المربع مع تكرار الخطوط 

  .الرأسیة واألفقیة فى صفوف متساویة ومتعامدة
ً عننق(   .)، شكل أ٣٢فاروق، شبابیك القلل، ص  ھانى: ال

  .تحقیق الشكل السداسى المنتظم األضالع على شباك القلة الدائرى )١٣(شكل 
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ً عن(   .)، شكل ج٣٣ھانى فاروق، شبابیك القلل، ص  :نقال
تحقیق الشبكیة السداسیة بتقسیم محیط شباك القلة الدائرى بتكرار  )١٤(شكل 

ً عنن.(الشكل السداسى ، ٣٣، ص ھانى فاروق، شبابیك القلل: قال
  ).شكل ج

ً عن(.رسم تخیلى ألحد األفران من العصر اإلسالمى  )١٥(شكل  : نقال
Keblow, (A.M.), Early Islamic Pottery, p. 58, fig 90(  

زخرفة شبابیك القلل بتقسیمات ھندسیة بأشرطة أفقیة ورأسیة،  )١٦(شكل 
والسیاحة بالجامعة األردنیة  اآلثار شباك قلة محفوظ بمتحف كلیة

  )عمل الباحثة(.UM 954تحت رقم 
شباك قلة مزخرف بأشرطة رأسیة وأفقیة من نتاج حفائر  )١٧(شكل 

ً عن(.الفسطاط  ,Scanlon, (G.), The Pits of Fustat, p.76: نقال
fig.e(  

شباك قلة مزخرف وفق أشرطة أفقیة ورأسیة من نتاج حفائر  )١٨(شكل 
ً عن(طاطالفس  ,Scanlon, (G.), The Pits of Fustat, p.76: نقال

fig.d(  
شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة تقسم الشباك لست مناطق  )١٩(شكل 

مثلثة، من نتاج حفائر تنیس، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى 
ً عن(.٢٩٥بالقاھرةة تحت رقم  الخبر النفیس، طارق حسینى،:نقال

  ).أ-٢٨أ، شكل -٤٦لوحة 
شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر أشكال رباعیة محفوظ  )٢٠(ل شك

 UMبمتحف كلیة اآلثار والسیاحة بالجامعة األردنیة تحت رقم 
  )عمل الباحثة.(946

 ً   فھرس اللوحات: ثانیا
  الوصف  رقم اللوحة

الباحثة أثناء فحص ودراسة القطع بمتحف كلیة اآلثار والسیاحة  )١(لوحة 
  .٢٠١٥بالجامعة األردنیة، صیف 

  .إعداد مسحوق التراب بنخلھ فى مناخل متعددة االتساع )٢(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.29, pl.12: نقال

ً عن.(عملیة العجن باألرجل )٣(لوحة   Henein, N., Poterie et: نقال
Potirs, p.29, pl.13(  

  .عملیة العجن باألیدى على مصطبة )٤(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.30, pl.15: نقال

  .الدوالب المستخدم حالیا لدى صناع الفخار )٥(لوحة 
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ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.41, pl.19: نقال
  للقلة باستخدام السدفخارجیة صقل الجوانب ال )٦(لوحة 

ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.15, pl.5: نقال
  .دوران الدوالب بحركة عكس اتجاه عقارب الساعة )٧(لوحة 

ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.42, pl.20: نقال
ً عن.(تشكیل بدن القلة بكلتا الیدین )٨(لوحة   Henein, N., Poterie et: نقال

Potirs, p.58, pl.33a(  
تشكیل بدن القلة اعتمادا على الید الیمنى فى ید تبقى الیسرى  )أ - ٨(لوحة 

ً عن.(مع التطاول التدریجى للبدن ساندة  ,.Henein, N: نقال
Poterie et Potirs, p.58, pl.33b(  

  .ارتفاع جدران القلة واالنتھاء من تشكیلھا )ب - ٨(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.58, pl.33c: نقال

  .تشكیل رقبة القلة بكلتا الیدین )٩(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, pl.89-1: نقال

  .فتح فوھة رقبة القلة بكلتا الیدین )أ- ٩(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, pl.89-2: نقال

  .تشكیل رقبة القلة بكلتا الیدین بعد فتح الفوھھ )ب - ٩(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, pl.89-3: نقال

  .تسویة حافة رقبة القلة بأطراف أصابع كلتا الیدین أثناء التشكیل )ج- ٩(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, pl.89-4: نقال

  .رقبة القلة مع االستمرار فى الدوران على الدوالب تشكیل )د- ٩(لوحة 
ً عن(   )Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, pl.89-5: نقال

عملیة تزوید بیت النار بالوقود فى أحد األفران فى العصر  )١٠(لوحة 
ً عن(.اإلسالمى  ,Henein, N., Poterie et Potirs, p.19: نقال

pl.8(  
من داخل أحد األفران من  بداخل حجرة الرص رص األوانى )١١(لوحة 

ً عن(.تركیا  .Keblow, (A.M.), Early Islamic Pottery, p :نقال
54, fig. 86a(  

  شباك قلة مزخرف بمثلث )١٢(لوحة 
  .UM 948 :سجلرقم ال

  .اآلثار والسیاحة، الجامعة األردنیةكلیة متحف   :مكان الحفظ
  .سم٥: قطر الشباك  :المقاییس
-١١/ھـ٦-٥مصر فى العصر الفاطمى، القرنین   :لزمنیةالفترة ا

  .م١٢
شباك قلة قلیل التحدیب من فخار مائل للون األبیض ظاھره 
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أملس، مزخرف بزخارف ھندسیة بالتخریم قوامھا مثلث متساوى 
األضالع محصور داخل دائرة الشباك، زینت أضالع المثلث 

، بینما بخطوط زجزاجیة متكسرة متتالیة على أبعاد متساویة
زخرفت أرضیة المثلث بخطوط متقاطعة مائلة نتج عن تقاطعھا 
أشكال معینات مفرغة فى حین زخرفت المنطقة المحصورة بین 
المثلث ومحیط الدائرة بثالث دوائر متماسة مفرغة متساویة 

  )ینشر ألول مرة( .الحجم
  .شباك قلة مزخرف بمثلث )١٣(لوحة 

  . UM 945  :رقم السجل
  .اآلثار والسیاحة، الجامعة األردنیةكلیة متحف   :مكان الحفظ

  .سم٤‚٥: القطر  :المقاییس
-١١/ھـ٦-٥مصر فى العصر الفاطمى، القرنین   :الفترة الزمنیة

  .م١٢
شباك قلة قلیل التحدیب من فخار مائل للون األبیض قلیل التحدیب 
ظاھره أملس، مزخرف بزخارف ھندسیة بالتخریم قوامھا مثلث 

ع محصور داخل دائرة الشباك، زینت أضالع متساوى األضال
المثلث بخطوط زجزاجیة متكسرة متتالیة على أبعاد متساویة، 
بینما زخرفت أرضیة المثلث بخطوط متقاطعة مائلة نتج عن 
تقاطعھا أشكال معینات مفرغة فى حین زخرفت المنطقة 

وائر متماسة المحصورة بین المثلث ومحیط الدائرة بثالث د
  ).ینشر ألول مرة(ویة الحجم، مفرغة متسا

شباك قلة مزخرف بمثلث محفوظ من نتاج حفائر الفسطاط،  )١٤(لوحة 
  .٢٠/٣٨٥٦محفوظ فى متحف الفن اإلسالمى تحت رقم 

ً عن(   )Olmer (P.), Les Filters, p.26, pl.XII-c: نقال
شباك قلة مزخرف بمثلث من نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ  )١٥(لوحة 

 Losانجلوس بالوالیات المتحدة األمریكیة  بمتحف لوس
Angeles County Museum of Art (LACMA)  تحت رقم

M.80.202.227. تم فحص القطعة أثناء مھمة علمیة للباحثة
  .بالوالیات المتحدة األمریكیة

شباك قلة مزخرف بمثلث من نتاج حفائر الفسطاط محفوظ  )١٦(لوحة 
  .Royal Ontario Museumبمتحف تورنتو بكندا 

 Annأمینة القسم اإلسالمى بالمتحف السیدة مباشر مع باتصال (
Marie Doyle( 

صحن من الخزف المرسوم باللونین البنى الغامق واألبیض تحت   )١٧(لوحة 
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طالء شفاف مائل للصفرة مزخرف بمثلث ومحفوظ فى متحف 
-٣فیكتوریا وألبرت بلندن، ینسب إلى نیسابور، إیران فى القرنین 

ً عن.(م١٠-٩/ھـ٤  An Exhibition arranged by the: نقال
Islamic Circle, Victoria and Albert Museum, p.16, 

pl.29.) 
زیر من الفخار غیر المطلى، زخرفت رقبتھ بصف من المثلثات،  )١٨(لوحة 

محفوظ بمتحف فیكتوریا وألبرت بلندن، مصر، العصر الفاطمى، 
 Contadini, (A.), Fatimid: عن نقالً .(م١٢-١١/ھـ٦-٥القرنین 

Art, p.85, pl.31a(  
  تفصیل من اللوحة السابقة )أ -١٨(لوحة 
قدر من الخزف ذى البریق المعدنى من مصر فى العصر  )١٩(لوحة 

ً عن.(انیالفاطمى محفوظ فى مجموعة كلیك  ,Contadini: نقال
(A.), Fatimid Art, p.87, pl.35(  

اء من الخزف متعدد األلوان، مصر فى القرنین جزء من قاع إن  )٢٠(لوحة 
م، محفوظ فى متحف بناكى بأثینا تحت رقم ١١-١٠/ھـ٥-٤

ً عن.(١٢٨٩  ,Grube, (E.), Cobalt and Lustre, p.142: نقال
pl. 140 bottom right(  

  .شباك قلة مزخرف بأشرطة مزدوجة رأسیة وأفقیة )٢١(لوحة 
  . UM 954  :رقم السجل
  .اآلثار والسیاحة، الجامعة األردنیةكلیة حف مت  :مكان الحفظ

  .تقریبا سم٣‚٨ : قطر الشباك  :المقاییس
-٥العصر الفاطمى، القرنین  ینسب إلى مصر،  :الفترة الزمنیة

  .م١٢-١١/ھـ٦
شباك قلة قلیل التحدیب من فخار مائل للون األبیض قلیل التحدیب 
ً ظاھره أملس، مزخرف بزخارف، بفحصھ تبین أنھ كان مثبت ا

أسفل رقبة القلة مباشرة، یزخرفھ زخارف ھندسیة متقنة تتألف 
من ثالث مناطق یقطعھا شریطان یزخرفھما خطوط زجزاجیة 
منفذة بالحفر الغائر، بحیث تحصر منطقة مستطیلة یقسمھا 
شریطان أفقیین إلى مربعین متساویین، بكل منھما خطان 

رغة بما یشبھ متقاطعان یتجمع حول نقطة التقاطع أربع دوائر مف
وریدة رباعیة البتالت منفذة بأسلوب ھندسى، أما المنطقة 
المحصورة بین الشریطین األفقیان العلوى والسفلى ومحیط الدائرة 

  )ینشر ألول مرة( .فیحصر ثالث دوائر مفرغة متماسة
، محفوظ بمتحف الفن قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة شباك )٢٢(لوحة 

  .٢٢/٨٥٧٧حت رقم سجل اإلسالمى بالقاھرة ت
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ً عن(   )Olmer (P.), Les Filters, p.27, pl.XV-A: نقال
شباك قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة محفوظ فى دار اآلثار  )٢٣(لوحة 

ً عن.(LNS 431cالعربیة بالكویت تحت رقم  أحمد عبد : نقال
  .)١٩، لوحة رقم ٨٠الرازق، شبابیك القلل، ص 

ف بأشرطة أفقیة ورأسیة من نتاج حفائر شباك قلة مزخر )٢٤(لوحة 
الفسطاط، محفوظ بالقسم اإلسالمى، فنون الشرق األوسط، متحف 

 Los Angeles County Museum of Artلوس انجلوس
(LACMA)   تحت رقمM.80.202.230.) تم فحص القطعة أثناء

  ).مھمة علمیة للباحثة بالوالیات المتحدة األمریكیة
زخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة من نتاج حفائر شباك قلة م )٢٥(لوحة 

 Royal Ontario Museumالفسطاط، محفوظ بمتحف تورنتو 
باتصال مباشر مع أمینة القسم اإلسالمى (.947.46.11تحت رقم 

  )Ann Marie Doyleبالمتحف السیدة 
  .خطوط إشعاعیة مزدوجةشباك قلة مزخرف ب )٢٦(لوحة 

  . UM 952  :رقم السجل
  .ثار والسیاحة، الجامعة األردنیةاآلكلیة متحف   :مكان الحفظ

ً سم ٦: قطر الشباك  :المقاییس   .تقریبا
مصر فى العصر الفاطمى، القرنین ینسب إلى   :الفترة الزمنیة

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥
شباك قلة قلیل التحدیب من فخار مائل للون األبیض قلیل التحدیب 

ً قرب نھایة  رقبة القلة، ظاھره أملس، أغلب الظن أنھ كان مثبتا
یزخرف الشباك خطوط إشعاعیة مزدوجة، یزین الخطوط 
زخارف زجزاجیة متكسرة متتالیة منفذة بالحفر الغائر، تحصر 
الزخارف اإلشعاعیة مناطق مثلثة، رأسھا عند التقاء الخطوط 
المشعة وقاعدتھا محیط دائرة شباك القلة، زخرفت المثلثات 

تقاطعة مائلة ینتج عن المحصورة بین الخطوط المشعة بخطوط م
  ).ینشر ألول مرة( .تقاطعھا أشكال معینات بھیئة شبكة مفرغة

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة مزدوجة من نتاج حفائر  )٢٧(لوحة 
  .٢٩٥تنیس محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى بالقاھرة تحت رقم 

ً عن( أ، - ٤٦، لوحة ٤٢٣طارق حسینى، الخبر النفیس، ص : نقال
  ).أ-٢٨شكل 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة مزدوجة من نتاج حفائر  )٢٨(لوحة 
الفسطاط محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى بالقاھرة تحت رقم 

ً عن.(٤٩/٨٥٧٧   )Olmer (P.), Les Filters, p.18, pl.III-B: نقال
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شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة مزدوجة من نتاج حفائر  )٢٩(لوحة 
  .LN435ثار العربیة بالكویت تحت رقم الفسطاط، محفوظ بدار اآل

ً عن(                  ، لوحة ٩٠أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : نقال
شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة مزدوجة من نتاج حفائر  )٣٠(لوحة 

الفسطاط، محفوظ بدار اآلثار العربیة بالكویت تحت رقم 
LN433c.)٨٨ابیك القلل، ص أحمد عبد الرازق، شب: نقًال عن ،
  ).٢٧لوحة رقم 

صحن من الخزف ذى البریق المعدنى من مصر فى العصر  )٣١(لوحة 
  .Keir Collectionالفاطمى ضمن مجموعة 

ً عن(   )Grube, (E.), Islamic Pottery, p. 135, No.84: نقال
  .شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر نجوم رباعیة )٣٢(لوحة 

  . UM 946  :رقم السجل
  .اآلثار والسیاحة، الجامعة األردنیةكلیة متحف   :مكان الحفظ

  .سم٣: قطر الشباك  :المقاییس
مصر فى العصر الفاطمى، القرنین ینسب إلى   :الفترة الزمنیة

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥
شباك قلة قلیل التحدب من فخار مائل للون األبیض ظاھره أملس، 

ً بنھایة رقبة القلةأغلب الظن أن ، تتألف زخارفھ من ھ كان مثبتا
عن تماس الدوائر  عة من الدوائر المتماسة المثقوبة، ینتجمجمو

ینشر ألول ( فراغات تشكل نجمة رباعیة الرءوس منفذة بالتفریغ
  ).مرة

نتاج  شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر نجمة رباعیة )٣٣(لوحة 
  .حفائر الفسطاط، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى بالقاھرة

  )Olmer (P.), Les Filters, p.18, pl. III-B: عن نقالً (
شباك قلة مزجج بطالء منجنیزى مزخرف بدوائر مفرغة تحصر  )٣٤(لوحة 

نجمة رباعیة نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ فى دار اآلثار العربیة 
ً عن(.LNS 39cبالكویت تحت رقم  أحمد عبد الرازق، : نقال

  ).٢٧، لوحة رقم ٨٨شبابیك القلل، ص 
إبریق من الخزف ذى الزخارف المنفذة باللون األسود تحت  )٣٥(لوحة 

دوائر مفرغة تحصر شبكة من الطالء التركوازى مزخرف ب
أشكال ھندسیة متعددة األضالع، محفوظ فى متحف طھران 

  .٤٧٦٧بإیران تحت رقم 
ً عن(   )Bahrami, M., Gurgan Faiences, p.60, PL.XX: نقال
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  االشكال:اوال 
  

  
  )١(شكل 

عملیة العجن باألرجل كما رسمت على 
ً (جدران أحد المعابد المصریة القدیمة  نقال

 Henein, (N.H.), Poterie et: عن
Potiers, p.31, fig.1.)  

  
  )٢(شكل 

عملیة العجن باألیدى كما رسمت على 
ً (جدران أحد المعابد المصریة القدیمة  نقال

 Henein, (N.H.), Poterie et: عن
Potiers, p.31, fig.2.) 

  
  )٣(شكل 

رسم لآللھ خانوم على عجلة الفخار من معبد 
ً عن) (م.ق٤٨٥-٥١٨(أبیس  : نقال

Bourriau, (J.), Pottery from the 
Nile Valley, p.16, fig 4.) 

  
  )٤(شكل 

ً فى  رسم توضیحى للدوالب المستخدم حالیا
  أحد فواخیر الفسطاط

ً عن( ابیك القلل، أحمد عبد الرازق، شب: نقال
  .)٢، شكل ٥٥ص 

  

  
  )٥شكل (

ً فى فواخیر الفسطاط  السادف المستخدم حالیا
ً عن( أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، : نقال

  .)٣.، شكل ٥٦ص 

  )٦شكل (
ً فى فواخیر الفسطاط   الجارود المستخدم حالیا

ً عن( أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، : نقال
  .)٤، شكل ٥٦ص 
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  )٧شكل (

ً فى فواخیر الفسطاط   االب المستخدم حالیا
ً عن( أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، : نقال

  ).٥، شكل ٥٧ص 

  
  )٨شكل (

ً فى فواخیر الفسطاط  االبرة المستخدمة حالیا
ً عن( أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، : نقال

  ).٦، شكل ٥٧ص 

  
  )٩(شكل 

تحقیق الشبكیة المثلثة على محیط شباك القلة 
ً عن(لدائرى ا فاروق، شبابیك  ھانى: نقال

  .)٣٢القلل، شكل ب، ص 

  
  )١٠(شكل 

تحقیق الشبكیة المثلثة برسم أنصاف أقطار 
للدائرة وعمل خطوط متوازیة فى اتجاه 

ً (األضالع الثالثة  ھانى فاروق، : عن نقال
  .)٣٢شبابیك القلل، شكل ب، ص 

  
  )١١(شكل 

باك تحقیق الشبكیة المربعة بتقسیم محیط ش
القلة الدائرى إلى أربع نقاط متساویة ثم 

ً عن(توصیل ھذه النقاط  ھانى فاروق، : نقال
  .)٣٢شبابیك القلل، شكل أ، ص 

  
  )١٢(شكل 

تحقیق الشبكیة المربعة بتقسیم محیط شباك 
القلة إلى أربعة أجزاء متساویة وتوصیل ھذه 

النقاط فینتج المربع مع تكرار الخطوط 
ى صفوف متساویة الرأسیة واألفقیة ف

ً عن(ومتعامدة  ھانى فاروق، شبابیك : نقال
  .)٣٢القلل، شكل أ، ص 
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  )١٣(شكل 

تحقیق الشكل السداسى المنتظم األضالع 
ً عن(على شباك القلة الدائرى  ھانى  :نقال

  .)٣٣فاروق، شبابیك القلل، شكل ج، ص 

  
  )١٤(شكل 

تحقیق الشبكیة السداسیة بتقسیم محیط شباك 
ً (ائرى بتكرار الشكل السداسى القلة الد نقال

ھانى فاروق، شبابیك القلل، شكل ج،  :عن
  .)٣٣ص 

  
  )١٥(شكل 

رسم تخیلى ألحد األفران من العصر 
ً عن( اإلسالمى  ,Keblow, (A.M.): نقال

Early Islamic Pottery, p. 58, fig 
90.(  

  
  )١٦(شكل 

زخرفة شبابیك القلل بتقسیمات ھندسیة 
أسیة، شباك قلة محفوظ بأشرطة أفقیة ور

بمتحف كلیة اآلثار والسیاحة بالجامعة 
عمل ( UM 954األردنیة تحت رقم 

  )الباحثة

  
  )١٧(شكل 

شباك قلة مزخرف بأشرطة رأسیة وأفقیة من 
  نتاج حفائر الفسطاط

ً عن(  Scanlon, (G.), The Pits of: نقال
Fustat, p.76, fig.e(  
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  )١٨(شكل 

ة أفقیة شباك قلة مزخرف وفق أشرط
ً عن(ورأسیة من نتاج حفائر الفسطاط  : نقال

Scanlon, (G.), The Pits of Fustat, 
p.76, fig.d.)  

  

  
 )١٩(شكل 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة تقسم 
الشباك لست مناطق مثلثة، من نتاج حفائر 

تنیس، محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى 
ً عن( ٢٩٥بالقاھرةة تحت رقم  طارق : نقال

أ، شكل -٤٦، الخبر النفیس، لوحة حسینى
  )أ- ٢٨

  
  )٢٠(شكل 

شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر 
أشكال رباعیة محفوظ بمتحف كلیة اآلثار 

 UMوالسیاحة بالجامعة األردنیة تحت رقم 
  )عمل الباحثة( 946

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      

٩٠٠ 
 

 ً اللوحات: ثانیا
  

  
  )١(لوحة 

ع بمتحف الباحثة أثناء فحص ودراسة القط
كلیة اآلثار والسیاحة بالجامعة األردنیة، 

  م٢٠١٥صیف 

  
  )٢(لوحة 

إعداد مسحوق التراب بنخلھ فى مناخل 
ً عن(متعددة االتساع   ,.Henein, N: نقال

Poterie et Potirs, p.29, pl.12( 

  
  )٣(لوحة 
ً عن.(عملیة العجن باألرجل  ,Henein: نقال

N., Poterie et Potirs, p.29, pl.13.)  
  

  

  
عملیة العجن باألیدى على  )٤(لوحة 

ً عن.(مصطبة  Henein, N., Poterie: نقال
et Potirs, p.30, pl.15.)  

  
الدوالب المستخدم حالیا لدى  )٥(لوحة 

ً عن(صناع الفخار   ,.Henein, N: نقال
Poterie et Potirs, p.41, pl.19.)  
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٩٠١ 
 

  
صقل الجوانب الخارجیة للقلة  )٦(لوحة 

ً عن(السدف باستخدام   ,.Henein, N: نقال
Poterie et Potirs, p.15, pl.5(  

  
  

  
  )٧(لوحة 

دوران الدوالب بحركة عكس اتجاه عقارب 
ً عن(الساعة   Henein, N., Poterie: نقال

et Potirs, p.42, pl.20.)  

  
 )٨(لوحة 

ً عن(تشكیل بدن القلة بكلتا الیدین  : نقال
Henein, N., Poterie et Potirs, p.58, 

pl.33a.)  

  
 )أ - ٨(لوحة 

تشكیل بدن القلة اعتمادا على الید الیمنى فى 
ید تبقى الیسرى ساندة مع التطاول التدریجى 

ً عن(للبدن   Henein, N., Poterie et: نقال
Potirs, p.58, pl.33b(  

  
  )ب - ٨(لوحة 

ارتفاع جدران القلة واالنتھاء من تشكیلھا 
ً عن(  Henein, N., Poterie et: نقال

Potirs, p.58, pl.33c.)  

  
  )٩(لوحة 

ً عن(تشكیل رقبة القلة بكلتا الیدین  : نقال
Henein, N., Poterie et Potirs, 

p.138, pl.89-1.) 
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٩٠٢ 
 

  
 )أ- ٩(لوحة 

ً عن(فتح فوھة رقبة القلة بكلتا الیدین  : نقال
Henein, N., Poterie et Potirs, p.138, 

pl.89-2.)  

  
  )ب - ٩(لوحة 

 ة القلة بكلتا الیدین بعد فتح الفوھھتشكیل رقب
ً عن(  Henein, N., Poterie et: نقال

Potirs, p.138, pl.89-3.) 

  
  )ج- ٩(لوحة 

تسویة حافة رقبة القلة بأطراف أصابع كلتا 
ً عن(الیدین أثناء التشكیل   ,.Henein, N: نقال

Poterie et Potirs, p.138, pl.89-4.) 

  
  )د- ٩(لوحة 

ة مع االستمرار فى الدوران تشكیل رقبة القل
ً عن(على الدوالب   ,.Henein, N: نقال

Poterie et Potirs, p.138, pl.89-5.)  

  
  )١٠(لوحة 

عملیة تزوید بیت النار بالوقود فى أحد 
ً عن(األفران فى العصر اإلسالمى  : نقال

Henein, N., Poterie et Potirs, p.19, pl.8.) 

  
 )١١(لوحة 
من داخل حجرة الرص رص األوانى بداخل 

ً عن(أحد األفران من تركیا   ,Keblow :نقال
(A.M.), Early Islamic Pottery, p.54, fig 

86a.) 
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 )١٢(لوحة 

اآلثار كلیة متحف شباك قلة مزخرف بمثلث، 
رقم السجل ، والسیاحة، الجامعة األردنیة

UM 948 ینسب إلى مصر فى العصر ،
نشر ی(م ١٢- ١١/ھـ٦-٥الفاطمى، القرنین 

  )ألول مرة

  
 )١٣(لوحة 

 شباك قلة مزخرف بمثلث، محفوظ بمتحف
اآلثار والسیاحة، الجامعة األردنیة، رقم  كلیة

، ینسب إلى مصر فى  UM 945السجل
م ١٢- ١١/ھـ٦-٥العصر الفاطمى، القرنین 

  )ینشر ألول مرة(

  
 )١٤(لوحة 

شباك قلة مزخرف بمثلث محفوظ من نتاج 
فى متحف الفن حفائر الفسطاط، محفوظ 

ً عن( ٢٠/٣٨٥٦اإلسالمى تحت رقم  : نقال
Olmer (P.), Les Filters, p.26, pl.XII-c.) 

  
 )١٥(لوحة 

شباك قلة مزخرف بمثلث من نتاج حفائر 
الفسطاط، محفوظ بمتحف لوس انجلوس 

 Los Angelesبالوالیات المتحدة األمریكیة 
County Museum of Art (LACMA) ، تحت

تم فحص القطعة ( M.80.202.227رقم 
أثناء مھمة علمیة للباحثة بالوالیات المتحدة 

  )األمریكیة
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 )١٦(لوحة 

شباك قلة مزخرف بمثلث من نتاج حفائر 
الفسطاط محفوظ بمتحف تورنتو بكندا 

Royal Ontario Museum ) باتصال
مباشر مع أمینة القسم اإلسالمى بالمتحف 

 )Ann Marie Doyleالسیدة 

  
  )١٧(لوحة 

صحن من الخزف المرسوم باللونین البنى 
الغامق واألبیض تحت طالء شفاف مائل 

للصفرة مزخرف بمثلث ومحفوظ فى متحف 
فیكتوریا وألبرت بلندن، ینسب إلى نیسابور، 

ً عن(م ١٠-٩/ھـ٤-٣إیران فى القرنین  : نقال
An Exhibition arranged by the 

Islamic Circle, Victoria and 
Albert Museum, p.16, pl.29.) 

  
 )١٨(لوحة 

زیر من الفخار غیر المطلى، زخرفت رقبتھ 
بصف من المثلثات، محفوظ بمتحف 

فیكتوریا وألبرت بلندن، مصر، العصر 
ً (م ١٢- ١١/ھـ٦-٥الفاطمى، القرنین  نقال

 ,Contadini, (A.), Fatimid Art: عن
p.85, pl.31a.)  

  
 )أ-١٨(لوحة 

  بقةتفصیل من اللوحة السا

  
 )١٩(لوحة 

قدر من الخزف ذى البریق المعدنى من 
مصر فى العصر الفاطمى محفوظ فى 

ً عن(مجموعة كلیكان   ,Contadini: نقال
(A.), Fatimid Art, p.87, pl.35(  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      
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  )٢٠(لوحة 

جزء من قاع إناء من الخزف متعدد األلوان، 
م، محفوظة ١١-١٠/ھـ٥-٤مصر فى القرنین 

 ١٢٨٩ا، تحت رقم فى متحف بناكى بأثین
ً عن(  Grube, (E.), Cobalt and: نقال

Lustre, p.142, pl.140 bottom 
right.)  

 
 )٢١(لوحة 

شباك قلة مزخرف بأشرطة مزدوجة رأسیة 
متحف كلیة اآلثار والسیاحة، الجامعة وأفقیة، 

، ینسب إلى UM 954األردنیة، رقم السجل
- ٥مصر فى العصر الفاطمى، القرنین 

  م١٢- ١١/ھـ٦
  )ینشر ألول مرة(

  
 )٢٢(لوحة 

شباك قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة، 
محفوظ بمتحف الفن اإلسالمى بالقاھرة تحت رقم 

ً عن( ٢٢/٨٥٧٧سجل   Olmer (P.), Les: نقال
Filters, p.27, pl.XV-A.)  

  
  )٢٣لوحة (

شباك قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة محفوظ 
 LNSتحت رقم  فى دار اآلثار العربیة بالكویت

431c )عن ً أحمد عبد الرازق، شبابیك : نقال
  .)١٩، لوحة رقم ٨٠القلل، ص 
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  )٢٤لوحة (

شباك قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة من 
نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ بالقسم اإلسالمى، 

 Losفنون الشرق األوسط، متحف لوس انجلوس
Angeles County Museum of Art 

(LACMA)  تحت رقم M.80.202.230 ) تم
فحص القطعة أثناء مھمة علمیة للباحثة بالوالیات 

  .المتحدة األمریكیة
  

  
 )٢٥(لوحة 

شباك قلة مزخرف بأشرطة أفقیة ورأسیة من 
نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ بمتحف تورنتو 

Royal Ontario Museum  تحت رقم
باتصال مباشر مع أمینة القسم ( 947.46.11

 Ann Marieف السیدة اإلسالمى بالمتح
Doyle(  

  
  )٢٦(لوحة 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة 
متحف كلیة اآلثار والسیاحة، مزدوجة، 

،  UM 952الجامعة األردنیة، تحت رقم 
ینسب إلى مصر فى العصر الفاطمى، 

  ).ینشر ألول مرة(م ١٢-١١/ھـ٦-٥القرنین 

  
  )٢٧(لوحة 

زخرف بخطوط إشعاعیة شباك قلة م
مزدوجة من نتاج حفائر تنیس محفوظ 

ن اإلسالمى بالقاھرة تحت رقم بمتحف الف
ً عن( ٢٩٥ طارق حسینى، الخبر : نقال

-٢٨أ، شكل -٤٦، لوحة ٤٢٣النفیس، ص 
  ).أ



١٦دراسات في آثار الوطن العربي      
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  )٢٨(لوحة 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة 
مزدوجة من نتاج حفائر الفسطاط محفوظ 

لقاھرة تحت رقم سالمى بابمتحف الفن اإل
ً عن( ٤٩/٨٥٧٧  Olmer (P.), Les: نقال

Filters, p.18, pl.III-B.)  

  
  )٢٩(لوحة 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة 
مزدوجة من نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ 

بدار اآلثار العربیة بالكویت تحت رقم 
LN435 )عن ً أحمد عبد الرازق، : نقال

  ).٢٩، لوحة رقم ٩٠بابیك القلل، ص ش

  
  )٣٠(لوحة 

شباك قلة مزخرف بخطوط إشعاعیة 
مزدوجة من نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ 

بدار اآلثار العربیة بالكویت تحت رقم 
LN433c )عن ً أحمد عبد الرازق، : نقال

  .)٢٧، لوحة رقم ٨٨بابیك القلل، ص ش

  
  )٣١(لوحة 

صحن من الخزف ذى البریق المعدنى من 
 موعةمصر فى العصر الفاطمى ضمن مج

Keir Collection )عن ً  ,Grube: نقال
(E.), Islamic Pottery, p. 135, 

No.84.)  
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٩٠٨ 
 

  
  )٣٢(لوحة 

شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر 
نجوم رباعیة، متحف كلیة اآلثار والسیاحة، 

، UM 946الجامعة األردنیة، تحت رقم 
ر الفاطمى، مصر فى العص ینسب إلى

  .م١٢-١١/ھـ٦-٥القرنین 
  )ألول مرةینشر (

  
  )٣٣(لوحة 

شباك قلة مزخرف بدوائر مفرغة تحصر 
نجمة رباعیة، نتاج حفائر الفسطاط، محفوظ 

ً عن(بمتحف الفن اإلسالمى بالقاھرة  : نقال
Olmer (P.), Les Filters, p.18, pl. III-B.)  

  

  
  )٣٤(لوحة 

شباك قلة مزجج بطالء منجنیزى مزخرف 
اج بدوائر مفرغة تحصر نجمة رباعیة نت

حفائر الفسطاط، محفوظ فى دار اآلثار 
ً ( LNS 39cالعربیة بالكویت تحت رقم  نقال

أحمد عبد الرازق، شبابیك القلل، ص : عن
  ).٢٧، لوحة رقم ٨٨

  
 )٣٥(لوحة 

إبریق من الخزف ذى الزخارف المنفذة 
باللون األسود تحت الطالء التركوازى 
مزخرف بدوائر مفرغة تحصر أشكال 

األضالع، محفوظ فى متحف  ھندسیة متعددة
  ٤٧٦٧طھران بإیران تحت رقم 

ً عن(  ,Bahrami, M., Gurgan Faiences: نقال
p.60, PL.XX(  

 


