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مَّامَ الَأس َطَ  نَ َنَ مَ َة َر َتَ الفَ ةَف يَيََّانَ مَ الع ثَ ياَف يَت ركَ َح  ىَتَّحَ (َم18/هـ12)َالق ر 
 (م20/هـ14)نَرَ لَالقَ أوائَ 

وَ ف يَةَيََّنَ ةَفَ يَّارَ ةَآثَ اسَ ر َدَ  اتَءَ ض  ح  ت ا ر ةَول و  جَم خ  ر ق ينَن م اذ  َالم ست ش 
 آالءَأحمدَب كيرََََََََََََََََََََََََََََََََََََمجَ مَنَ فَسالَ صَ نَ المَ َدَ بَ أ.د/َعَ 

َ:صخََّلَ المَ 
 الشراب وهناك طأساستخداماٍت ِعدة فُهناك ما ُيعَرف ب اإلسالمي  ِفي العصِر  طأسلل

الخضة والذي كان  طأسهناك ما ُيطَلق عليِه كما أن  الطعامتناول ما كان ُيْسَتْخَدم ِفي 
ُيسَتخَدم للعالج والِحفظ وطرد الشرور سواء عن طريق ُشرب الماء الموجود بداخلِه أو 

 .َحمَّاماالستاستخدامه ِفي 
ِفي  وهي استخدامه طأسالتي أداها وتتناول هذه الورقة البحثية إحدى الوظائف ال   

ولقد ورد إلينا العديد ِمن النماذج لهذا النوع ِمن . امحمأثناء اإلستغرض صب الماء 
حتى ( م18/هـ12الَقْرن )الفترة من ِفي  ةالُعثماني  إلى ُتركيا  التي أمكن نسبتها الطاسات

المحفوظة في المتاحف والمجموعات الخاصة على مستوى و  (م20/هـ14)أوائل القرن 
َالعالم.

 َقْيدات العامة ِفي الفترة َحمَّامِعدة للمستشرقين ُتصوِّر ال ثمة لوحاتٍ وعلى جانٍب آخر 
تي ظهرت ِفيها بنفس الشكل ِفي هذا الغرض وال الطاساتن ِفيها استخدام البحث، يتبيَّ 

 على هذه الوظيفة. ي  ماد كدليل
 النساء العامة دور هام ِفي حياةِ  اتِ َحمَّاملكان ل هوفي هذا الصدد جديٌر بالِذكِر أن

هذا وقد َوَرَدت  .عصور وما قبله ِمن الُعثماني  ِفي العصر  ةتهن االجتماعيَّ االيومية ومناسب
على  الُعثماني  إشارات أنه كان ِمن الُمعتاد أن يشَتِمل شوار العروس ِفي ُتركيا ِفي العصر 

مَّامَطأس  .ح 
 .مستشرقين، ، لوحاتُعثماني   ،، ُتركياطأسة:َالكلماتَالدالَّ

                                                           
َََّجامعةَحلوانَ،ةَاآلدابيََّل َکَ َ،اآلثارق س مَرئيسَةََوأستاذَاآلثارَاإلسالمي.َdoctor_nagam@yahoo.comََ
َاآلداب،َجامعةَحلوانةَيََّل َکَ ق س مَاآلثار،َباحثةَدكتوراه،ََ-اآلثار،َم صرالسياحةََووزارةَآثاريَّةَب.َ

alaaahmedbakeer@gmail.comَ 
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َا:و يَ لغَ َطأسال

 طأسالوقد ورد أن . (3)أو به (2)ُيشَرب فيهوهو اإلناء الذي  (1)طأسمفردها  الطاسات
فتة نحاسية جِ  وُذِكر عنه أنه .(4)إناء كبير ال أذن له وال قاعدة وعني كذلك الفنجان أو هي
مَّاملصبَالماءَفيَالْسَتْعَمل للُشرب أو يُ   .(5)اتح 

َالبحث:َق ي دَت ح فللَةَالتصنيفَالوظيفيَ إشكاليََّ
على  .ُتَحفالعلى أشكاٍل مختلفٍة من  طأسُيالَحظ أن العديد من الدراسات أطلقت لفظ 
التي صنفتها هذه  ُتَحفالمشابهة لل ُتَحفال الجانب اآلخر اختلفت الدراسات في تصنيفِ 

  .الطاساتالدراسة ضمن 

                                                           
 ،م2004، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4، المعجم الوسيط، طنخبة من العلماءطاسة.العامة يقولون (1)

في ِمصر في عصر سالطين المماليك دراسة جهاز العروس . فايزة الوكيل، طأسوالصوابَ. 570صـ
 (.1، هامش رقم )87صـ  ،م1988، قسم اآلثار، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، رسالة ماجستير ،أثرية فنية

تحقيق: أحمد  معلوف، المنجد في اللغة،(؛ لويس 1، هامش رقم )87صـ ، فايزة الوكيل، جهاز العروس(2)
، نخبة من العلماء؛ 475م، صـ 1988، عام الكتب، القاهرة، 2مختار عمر وضاحي عبد الباقي، ط

؛ أمل الشهاوي، أواني الُشرب الفخارية والخزفية والمعدنية في العصرين 570المعجم الوسيط، صـ
، قسم اآلثار اإلسالمي  بالقاهرة، رسالة دكتوراهالفن  ُتَحفمجموعة م َضْوءفي  الُعثماني  المملوكي و 

 (.1هامش رقم )، 138، صـم2007، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، ةاإلسالمي  
م(، لسان العرب، تحقيق: 1311هـ/ 711ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم، ت )(3)

؛ نخبة من العلماء، 2719مجلدات، دار المعارف، القاهرة، د.ت.، صـ  6عبد اهلل علي الكبير وآخرون، 
يش ربَالذي  الطأسبيًها لها بجوز الهند أي قشرها الفارغ تش طاساتويقولون . 570المعجم الوسيط، صـ

، 138أمل الشهاوي، أواني الُشرب، صـ (؛ 1، هامش رقم )87، جهاز العروس، صـ فايزة الوكيلفيه.َ
، جهاز العروس، فايزة الوكيلوفصيحها المدعة وهو النارجيل المفرغ من لبه يغترف به. (. 1هامش رقم )

 .2719. ابن منظور، لسان العرب، صـ وقال أبو حنيفة هو القاقوزة(. 1، هامش رقم )87صـ 
م 19هـ: 13م وحتى نهاية القرن 16هـ: 10الفرماوي، بيوت القهوة وأدواتها في ِمصر من القرن عصام (4)
م، صـ 1998ة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، اإلسالمي  ، قسم اآلثار اسة أثرية حضارية، رسالة ماجستيردر 

 .139ـ ؛ أمل الشهاوي، أواني الُشرب، ص342
. مصطفى عبد اإلسالمي  ، دخل العربية مع بداية العصر طأسف عن األصل حرَّ واللفظ فارسي مُ (5)

م، صـ 1996، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1الكريم الخطيب، معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية، ط
302. 
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، ثم الطاساتلَاإلشاراتَالواردةَعنَمَ جَ عرضَمَ الصدد إلى تسعى الدراسة في هذا لذا 
من حيث سواء  هامحل ُتَحفالو التوجه إلى استبعاد بعض هذه اإلشارات التي ال تتناسب 

َالخامَالشكل َالمادة َالزخارفَأو َنمط الوظيفة المنوط بهذه بترجيح ، وذلك للخروج أو
 القيام بها، وذلك على النحو التالي: ُتَحفال

لشكل من السدرية )الصدرية(، وأنه عبارة عن آنية صغيرة الحجم قريبة ا الطأس ورد أن
َالطعامْسَتْخَدم عادًة يُ  يه الطعام من الصدريات أو ُينَقل إل إناء فردي   باعتباره لتناول

من  م الطاسات كلٍ خدَ استَ حيث  .(6)توزيعَالشرابْسَتْخَدم كذلك في يُ ما كان ك .الطسوت
 .7في توزيع الماء والمشروبات على المارة اَوبائعَالعرقسوسقَّالس

َالمقهىالنحاسية ُتَعد من  الطاساتوُيذَكر أن  ، حيث اسُتْخِدَمت في توزيع (8)أدوات
 أدواتَالمطبخُتَعد الطاسات ضمن كما . (9)المشروبات المختلفة على رواد وزبائن المقاهي

 .(10)الهامة في جهاز العروس
Edward Lane الرحالة صنَّفوقد 

(11)
 Brassنحاسيةُشرب  أكوابأطلق عليها  ُتَحفٍ  

Drinking Cups   وأن بعٍض منها كان َ،مخصصةَللش ربأنها كانت  ‹(1›رقم )شكل
ل من الداخل على كتاباٍت قرآنية أو أسماء أهل الكهف، ولعله يقصد بهذا الوصف يشتمِ 

 . (12)ا وقد حدد أنها مصنوعة من النحاسالخضة، هذ طاسات
 

                                                           
، أثرية فنية، رسالة دكتوراهدراسة أدوات وأواني المطبخ المعدنية في العصر المملوكي  سعيد مصيلحي،(6)

ة الُعثماني  القاهرة في  أ؛ محمد عبد الحفيظ، أشغال المعادن223صـ م،1983كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
ة، كلية اإلسالمي  ، قسم اآلثار عمائرها األثرية، رسالة ماجستيرمجموعات متاحف القاهرة و  َضْوءفي 

؛ أمل 342، 341م الفرماوي، بيوت القهوة، صصـ ؛ عصا40م، صـ 1995اآلثار، جامعة القاهرة، 
 .138الشهاوي، أواني الُشرب، صـ 

 .139راجع: أمل الشهاوي، أواني الُشرب، صـ(7)
 .342؛ عصام الفرماوي، بيوت القهوة، صـ  40محمد عبد الحفيظ، أشغال المعادن، صـ (8)
 .139أواني الُشرب، صـ ؛ أمل الشهاوي، 360، 342عصام الفرماوي، بيوت القهوة، صـ (9)
 .138؛ أمل الشهاوي، أواني الُشرب، صـ 87، جهاز العروس، صـ فايزة الوكيل(10)
 إحدى واليات الدولةُتَعد والتي كانت  .م(19هـ/ 13لقرن )هو مستشرق إنجليزي  زار ِمصر في ا(11)

 ة في هذه الفترة.الُعثماني  
(12)

Lane, Edward, The Manners & Customs of the Modern Egyptians, Britain, 1923, p.149. 
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ُتعد إحدى وسائل  والتيالِذكر اليسير عن طاسات الخضة ُيمِكن إدراج  نفي هذا الشأو 
العالج الشعبي التي أقبل عليها الناس العتقادهم بأنها تشفي جميع العلل واألمراض بسبب 

-10وهي عبارة عن أواٍن صغيرة يتراوح ُقطرها ما بين النقوش السحرية المنقوشة داخلها. 
ع سم، ويتصل بها عادًة من الداخل سلسلة تشتمل على ِقطَ 6-3سم، وارتفاعها ما بين 20

عن كيفية استخدام هذه الطاسات تنوعت ما بين و . صغيرة من الحديد ُتعَرف بإسم المفاتيح
غسل الوجه  ت أيًضا فيمَ خدِ استُ  كماالشراب منها أو تجرع محتواها أو استنشاق ما فيها 

 .(13)إما على الجسم أو على البيتأو رش محتواها  امحمواإلست
المعدنية التي  ُتَحفالمن َُتَعد الطاساتَأنباإلضافة لما سبق وردت إشارات أيًضا 

 الُعثماني  ارتبطت صناعتها بغرض اإلستعمال في بعض المنشآت الخيرية في العصر 
كانت  ش ربَالمياهالتي كان يستخدمها العامة في  الطاسات، وهذه األسبلةخاصة  وبصفةٍ 

نها  ،ُتَعلَّق بسالسٍل حديدية في شبابيك التسبيل  . (14)النحاس صنع منكانت تُ وا 
َوظيفيَ وباإلنتقال إلى  ، تبين من خالل عدد من المراجع طاساتآخر لل تصنيٍف
ه م( والتي ُتشبِ 19-18هـ/ 13 -12للقرنين ) ةالمنسوب الطاساتمن  األجنبية اعتبار عددٍ 

مَّامَطاساتالواردة محل الدراسة أنها  الطاسات  Hammamأو Bath Bowls ح 

                                                           
 راجع: .ُتعَرف أيًضا بالصحن أو بطأس الرجفة أو الطربة أو الشفاء أو الطلسم أو الطأس السحرية(13)

أحمد عبد الرازق، أضواء جديدة على طاسة الخضة والنقوش المدونة عليها، مجلة مركز الدراسات البردية 
 .250، 249صصـ م،2005، 22والنقوش جامعة عين شمس، عدد

م(، مكتبة نهضة الشرق جامعة 1805 -1517) الُعثماني  ربيع حامد خليفة، فنون القاهرة في العهد (14)
 .158، لوحة 139؛ أمل الشهاوي، أواني الُشرب، صـ 80م، صـ 1985القاهرة، 

 

 م(.19هـ/ 13في القرن )س الشراب ومثل الشكلين األكثر شيوًعا لكؤي  (: 1شكل رقم )
 .Lane, E., Manners & Customs, p.154نقًًل عن: 
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Bowls
هـ/ 12ْنَسب إلى أواخر القرن )يُ  الطاساتمن هذه نموذج . ويستوقفنا هنا (15)

 طاساتهذه الوظيفة لل مادي َتْبُرز من خالله دليل َمثِّليُ إذ م(، 19هـ/ 13م( والقرن )18
لصب الماء  طأسك ، حيث أنه عالوة على تصنيفهَحمَّامتفي غرض االس هاوهي استخدام

حيث  ؛ثالثة االتصويرية يعنينا منه من المناظرمجموعة  علىشتمل فهو ي ،َحمَّامفي ال
ات العامة، وتظهر بكٍل َحمَّامومن الواضح أنه من ال َحمَّامل مناظر تصويرية لنساء في ثِّ مَ تُ 

  ‹(.4›مشابهة لتلك الواردة بالدراسة )لوحة رقم  طاساتمنها 
محل  الطاساتُيشِبه  طأسثالث نساء تمسك إحداهن ب ة،ونرى في أحد المناظر الثالث

 .آخر بالماء طأسالدراسة وتُصب به الماء على رأسها، في حين تقوم امرأة أخرى بملئ 
 الطاساتات العامة، يتبين فيها استخدام َحمَّامر اللوحاٍت ِعدة للمستشرقين تصوِّ  وثمةُ 

 Jean-Étienneمنها لوحة "إمرأة تركية مع خادمتها" رسمها الفنان  َحمَّامفي غرض اإلست

Liotard ( 18هـ/ 12في القرن)َحمَّامن فيها وجودهما في والتي يتبيَّ ‹( 7›)لوحة رقم  م 
محل الدراسة بداخلة آنية أخرى  الطاساتُيشبه  طأسوتظهر الخادمة وهي تحمل 

 وصابون.
وصفوة القول من العرض السابق أنه يتضح بعض المالحظات الخاصة باإلشارات 

َالنَوالواردة عن  َواستخداماتهاَت ح فالعَمنَالوظيفةَالمنوطَبهذا ، حيث تبين القيامَبها
ففي حين ذكرت بعض  للطاسات؛ اقتصار االختالف بين الدراسات على ثالث وظائف

َم في دَ خْ ستَ الدراسات أنها تُ  فيها لهذا م دَ خْ ستَ تُ وقد حددت بعضها األماكن التي الشراب
الغرض، فإما أن تكون في المقاهي أو في األسبلة أو في الشوارع مع الباعة الجائلين، ورد 

، أما الوظيفة الثالثة فتتمثل في أنها تناولَالطعامفي البعض اآلخر أنها إناء ُيسَتْخَدم في 
مَّامأدواتَالُتَعد ضمن   .ح 

الخاصة بهذه الوظائف فيما يتعلق وفي الواقع أنه يمكن استبعاد مجموعة من اإلشارات 
ن حصر أسباب استبعاد الفرضية مكِ يُ  الواردة محل الدراسة، حيث أنه بدايةً  الطاساتب

 األسبلة في اآلتي: طاساتالواردة محل الدراسة ضمن  الطاساتمن  الخاصة بتصنيف أي  

                                                           
(15)

Kurkman, Garo, Ottoman Silver Marks, Istanbul, 1996, p.177, 187, 234, 240; Christie’s 
International Magazine, December 1997, p.58, 59, pl.150. 
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 طاساتأواًل: أنه من حيث الشكل العام يختلف شكل األواني المصنفة ضمن 
سة، حيث تشتمل الواردة ضمن الدرا الطاساتعن الشكل العام لكل نماذج  (16)سبلةاأل

 .األولى على ِمقَبض
األسبلة والتي ُصِنَعت  طاساتثانًيا: أن غالًبا ما تشتمل هذه األواني المصنفة ضمن 

على كتاباٍت تذكارية تتضمن تاريخ صناعتها وأسماء صناعها وأحياًنا  الُعثماني  في العصر 
 .البحثمحل  الطاساتمن  ، وهو ما لم يتوفر في أي  (17)أسماء من ُصِنَعت لهم

ثالثًا: أن األواني التي تكون مخصصة لألسبلة غالًبا ما تتضمن سالسل حديدية لُتعلَّق 
 .(18)بها في شبابيك التسبيل

التسبيل مصنوعة  طاساتالمصنفة ضمن  الطاساترابًعا: أن ُجل ما وصلنا من نماذج 
ة.(19)من النحاس   ، في حين أن النماذج الواردة َقْيد الدراسة مصنوعة من الِفضَّ
محل الدراسة اسُتْخِدَمت في  الطاساتمن  ن استبعاد فرضية أن تكون أي  مكِ وكذلك يُ 

، 20أنها تكون مصنوعة من النحاس عنها وذلك أنه قد ُذِكرائينَالمقاهيَأوَمنَق ب لَالسقَّ
مصنوعة من الفضة في مثل هذه األغراض واألماكن  طاساتم دَ خْ تَ سْ من المستبعد أن تُ ف

ة في صناعة األواني الخاصة بالطبقة العُ   ليا.حيث أنه من المعتاد استخدام مادة الِفضَّ
ة وذلك أنها ال الطاسات محل البحث طاسات خضَّ كما ُيمِكن استبعاد فرضية أن ُتَمثِّل 

 تتناسب ووظيفتها. أو آيات قرآنية كتابية سحرية أو طلسمية تتضمن نقوشٍ 

                                                           
تحف األثاث المعدني في العصر الُعثماني  راجع: ناصر الحارثي،  الطاساتعن أشكال هذا النوع من (16)

والدراسات ، قسم الدراسات الُعليا التاريخية والحضارية، كلية الشريعة ، رسالة دكتوراه)دراسة فنية حضارية(
، 140(؛ أمل الشهاوي، أواني الُشرب، صـ136؛ لوحة )92صـ ، م1989اإلسالِميَّة، جامعة أم الُقرى، 

 أ، ب(.158)لوحة 
 أ، ب(.158، )لوحة 140أمل الشهاوي، أواني الُشرب، صـ(17)
، 140(؛ أمل الشهاوي، أواني الُشرب صـ136؛ لوحة )92األثاث المعدني، صـ ُتَحفناصر الحارثي، (18)

 أ، ب(.158)لوحة 
، 140(؛ أمل الشهاوي، أواني الُشرب، صـ136؛ لوحة )92األثاث المعدني، صـ ُتَحفناصر الحارثي، (19)

 أ، ب(.158)لوحة 
(20)

Lane, E., The Manners & Customs, pp. 321, 323. 
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َالطعاممحل الدراسة لغرض  الطاساتأما من حيث استخدام  ح الدراسة  تناول فُتَرجِّ
، 1› تشتمل على زخارف بارزة )لوحات رقم الطاساتاستبعاد هذه الفرضية حيث أن هذه 

 . ل إمكانية وضع طعام فيهامعها تخي  والتي يصُعب ‹( 3، 2
ح الدراسة من جملة القول أن وظيفة فِبناًء على ما تقدَّم  ،وأًيا كان األمر  الطاساتُتَرجِّ

مَّاملصبَالماءَفيَالبها كانت الواردة  ، ال سيما وأن هناك العديد من النماذج المشابهة ح 
الدراسات األجنبية ضمن طاسات الحمام، وجاء هذا التشابه سواء من لها والتي صنفتها 

أو حتى بعض  الزخرفي  أو التصميم  الزخرفي  حيث الشكل العام أو األسلوبين الصناعي  و 
 الزخارف.
، أي أنه من "ت ح فللَبالتعددَالوظيفيَ "ت الدراسة النظر إلى النظرية المعروفة وهنا تلفِ 

ة لتؤدي أكثر من وظيفة. فال مانع أن تكون هناك احتمالية أن مثل ُتَحفالالممكن أن ُتصنع 
، أو استخدامها في في المنازل ُصِنَعت كذلك لُتسَتخَدم في غرض الُشرب الطاساتهذه 

 ق.رَ تناول المَ 

مَّامال َالبحث:َق ي دةَفيَالفترةَالع ثمانيَ ت ركياَاتَالعامةَفيَح 
دور هام في حياة  (21)ات العامةَحمَّامكان للر اإلشارة إلى أنه تجدُ وفي هذا الصدد 

وكان من عادة غالبية النساء في  .(22)وما قبله من عصور الُعثماني  عصر النساء في ال
َ ُيَعد كان  حيث ،(23)ات العامة مرة في األسبوعَحمَّاملذهاب إلى أحد الا ةالع ثمانيَ ت ركيا
وكانت ترافقهن خادماتهن )وذلك على حسب مستواهم  ،يوم للتالقي والتقابل اجتماعًيا بمثابة

ومن ضمنها  َحمَّاماإلجتماعي(، والالتي يحملن معهن المتعلقات الالزمة لإلست
 . (24)الطاسات

                                                           
كان لها شأن  امن مظاهر الحياة في بعض البالد في العصر القديم، إال أنه العامة اتَحمَّامال لم تكن(21)

ة حيث أن الوضع تطور في عصر الدولة األموية. راجع: أحمد ممدوح حمدي، اإلسالمي  كبير في األقطار 
، طالفن  ُتَحفمعدات التجميل بم ، 32، 30م، صصـ 1959، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1اإلسالمي 

33 ،40. 
حتى عصر محمد علي، رسالة  الُعثماني  آمال حامد الِمصري، أزياء النساء في ِمصر من الفتح (22)

 .165م، صـ1988ة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، اإلسالمي  ، قسم اآلثار ماجستير
(23)

Sancar, Asli, Ottoman Women Myth and Reality, USA, 2007, p. 79. 
(24)

Sancar, A., Ottoman Women, p. 79. 
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إشارات أنه كان من العادات التي تسِبق الزواج في ُتركيا في  نوُيذَكر مما ورد م
 مع الوالئم والموسيقى. ات العامةَحمَّامتنظيم حفل للعروس في أحد ال الُعثماني  العصر 
مَّامَطأسالتي ُتسَتخَدم في هذا اليوم  َحمَّامضمن معدات ال ه منوُيذكر أن منََح 

  (25).الفضة
 الُعثماني  هذا وتبين أنه كان من المعتاد أن يشتمل شوار العروس في ُتركيا في العصر 

مَّامَطأسعلى   .(26)ح 
وحسب،  على النساء ت العامة في هذه الفترة لم يقتصراَحمَّاموالحق أن الذهاب إلى ال

الُتركي" منها نسخة  َحمَّامبل كان الرجال أيًضا يذهبون إليها. وثمة لوحة بعنوان "ال
وهي لفنان يوناني مجهول كان قد رسمها في  (27)فيكتوريا وألبرت بلندن ُتَحفمحفوظة بمُ 

م(، يتمثل فيها مجموعة من الرجال في 1809هـ/ 1224م( حوالي عام )19هـ/ 13القرن )
ن م طأسعام، ويظهر في أقصى اليمين رجل يجلس بجوار حوض ويمسك بيده  َحمَّام

 ‹(.6›)لوحة رقم  الفضة ويُصب به الماء على رأسه

فالوظيفةَالعالقةَبينَ َ:عليهاَوالزخارفَالمنفذةَةَوشكلهاَالعامت ح 
عند ة التي يقوم بصناعتها ُتَحفاللم يكن الفنان المسلم بمنأى عن الوظيفة التي ستؤديها 
ن ذلك يتضح جلًيا في مُ  المصنوعة  ُتَحفالختلف أنماط تشكيلها وتنفيذ الزخارف عليها. وا 

 .اإلسالمي  في العصر 
َالعاممن حيث  االبحث أنه َقْيد ُتَحفالوُيالَحظ في  التناسق بينه  فيها روعيَ  الشكل
المنوطة  الوظيفةمراعاة شكلها العام و باإلضافة إلى  ،من جهةالمنفذة عليها  وبين الزخارف

بير الك حيث الُعمقوذلك من  ،من جهة أخرى َحمَّامالمتمثلة في صب الماء لإلستو  بها
 ‹(.2›رقم  شكل)حتى تشغل قدر مناسب من الماء 

 
 

 

                                                           
(25)

Sadberk Hanim Museum, Istanbul, 1989, p.174, fig.11.  
(26)

Sadberk Hanim Museum, Istanbul, 1989, p.172, fig.11.  
 D.118-1895لة برقم: جَّ سَ مُ (27)
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َالبحث:َق ي دَت ح فالون سبةَةَتأريخَإشكاليََّ
على مجموعة من ها َقْيد ُتَحفتأريخ وِنسبة الاعتمدت الدراسة من أجل معالجة إشكالية 

 ُتَحفأخرى مؤرخة مشابهة لل ُتَحفٍ ستدالل بمنهج المقارنة واال فضاًل عن اتباعهاالقرائن 
 البحث. َقْيد

في العربية من الفعل َدَمغ، وَدَمَغ  وهي بالدمغةف عرَ تتمثل فيما تُ  القرينةَاألولىولعل 
اإلدارة الحكومية هي عالمة تضعها ف .خاص حوه أي وسمه أو طبعه بطابعٍ المعدن ون

ة؛ للتَ   .(29)المعادن (28)ن من وزن وعيارق  يَ الُمخَتصَّ
غ على المعادن الثمينة وحسب، تلك التي تتمثل أشهر أنواعها في مْ وقد اقتصر الدَ     

ة اللذان ُيصَنع منهما ُمختَلف أنواع  ؛ وذلك لما لهما والُحلي ُتَحفالمعدني  الذهب والِفضَّ
عالمات الدمغ على المعادن الثمينة لم تكن موجودة في الدول  وُيذكر أن. من قيمٍة كبيرة

 .(30)ينالُعثماني  ة المبكرة قبل اإلسالمي  

                                                           
وتنطق آيار وهو ما تقدر به  ayarُيَعد من األلفاظ العربية التي دخلت اللغة التركية وتكتب لفظ عيار (28)

األشياء من كيل أو وزن أو غيرهما. سهيل صابان وابن شيخ إبراهيم حقي، معجم األلفاظ العربية في 
 .142م، صـ 2005ة، الرياض، اإلسالمي  ، جامعة اإلمام محمد بن سعود 1اللغة التركية، ط

 .297راجع: نخبة من العلماء، المعجم الوسيط، صـ (29)
(30)

Kürkman, G., Ottoman Silver Marks, p.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 3، 2، 1(: أشكال الطاسات محل البحث من اللوحات رقم )2شكل رقم )
 عمل الباحثة
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وقد وردت هذه الدمغة على  منها دمغة الطغراء الُسلطانية (31)وهناك ِعدة أنواع للدمغات
عبد الحميد " الُعثماني  ص السلطان والتي أمكن تحديد أنها تخُ  ‹(/ أ1›)لوحة رقم  طأسال

 ."الثاني
هيئة دمغة تعديالت في عمل  قد تم م(1844هـ/ 1260في عام )وجديٌر بالِذكر أنه  

ملم أو  5×6الشكل مقاسه ) خرطوش بيضاوي   داخليث تم احتواء الطغراء ح ،الطغراء
)أي نسبة نقاء وجودة معدن  (90عيار )ملم( ووِضَعت إلى اليمين منها صيغة  7×6

ة إلى ألف(. وقد استمرت هذه الهيئة حتى  900وهي تعني نسبة  ،الفضة أجزاء من الِفضَّ
هـ/ 1341ة عام )الُعثماني   الدولةمحمد السادس ونهاية  الُعثماني  نهاية فترة ُحكم السلطان 

 .(32)م(1922
وهو ما ُيمِكن مالحظته بوضوح في شكل الدمغة الواردة على الطأس محل الدراسة 

 .‹(أ/ 1›)لوحة رقم 
أن تم إضافة دمغة أخرى ُتعَرف بدمغة  كما كان ضمن التعديالت الُمشار إليها للتو

دمغان على الت َحف أصبح كٍل من دمغة الطغراء السلطانية ودمغة "صح" تُ  "صح"، حيث
ة  .(33)التي تتوافق مع المعيار الرسمي للِفضَّ

أشكال دمغة "صح" قد تنوعت على اختالف فترات أن  في هذا الصدد جديٌر بالِذكرِ و 
تصنيف هذه الدمغة من حيث الشكل  نَ وأمكَ ُحكم السالطين الُعثماني ين منذ تاريخ إقرارها، 

تتبع دمغة "صح" الواردة ، و (34)حيط بها إلى أربعة أنواع مختلفةالعام وشكل اإلطار المُ 
كل بيضاوي غير منتظم، والذي ذو ش بإطارعلى الطأس محل الدراسة النوع الذي يمتاز 

إلى فترة ُحكم السلطان الُعثماني  عبد الحميد الثاني  ُيمكن أن تُْنَسب الت َحف التي يرد عليها

                                                           
يَّـة الُتَحفآالء أحمد بكير، راجع: (31)  م20هـ/ 14م حتى أواِئل القرن 18هـ/ 12في الفترِة ِمَن القرن  الِفضِّ

قسم رسالة ماجستير، ، ِدَراَسٌة آثَاريٌَّة َفنيَّةٌ  بالقاهرة اإلسالمي  الفنِّ  ُتَحفَمجموَعٍة غير َمنُشوَرة بمُ  َضْوءِفي 
 .329م، صـ2019لية اآلداب، جامعة حلوان، كوالحضارة،  اآلثار

(32)
Kürkman, G., Ottoman Silver Marks, p.58. 

(33) 
Kürkman, G., Ottoman Silver Marks, p.54. 

 ;Kürkman, G., Ottoman Silver Marks, p.55هذه الدمغة راجع:  أشكالللمزيد عن  (34)

يَّـة الُتَحفآالء أحمد بكير،   .350، 349صـص ،الِفضِّ
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هـ/ 1336-1327)م( والسلطان محمد رشاد 1909 -1876هـ/ 1327 -1293)
 .‹(/ أ1›)لوحة رقم  م(1918 -1909

 البحث َقْيد الطاساتيتبين من دراسة حيث  المقارنة تتمثل في أخرىَقرينةٍَ وباإلنتقال إلى
بعض بل و  الزخرفي  ة والزخرفة والتصميم الصناع من حيث الشكل العام وأسلوبي   اتشابهه

-18 هـ/13-12) ينلقرنمنسوبة لال الطاساتمع العديد من  ةالزخرفي   أشكال العناصر
ة  طأس ولعل من هذه النماذج، م(19 م( 18هـ/ 12)لقرن ل منسوبمصنوع من الِفضَّ

في  ، ويبرز ذلك التشابه(35)والترز للفنون بالواليات المتحدة األمريكية ُتَحفبمُ  محفوظ
فضاًل عن  Repoussé الشكل العام وأسلوبي  الصناعة والزخرفة المتمثل في أسلوب 

باإلضافة  ‹(3، 2، 1›رقم  اتلوحال)البحث  َقْيدكما يتضح في الطاسات  الزخرفي  التصميم 
)لوحة البحث  َقْيدأشكال الكائنات الحي ة كتلك الواردة على الطأس زخارف بعض إلى 
آخر مصنوع من الِفضَّة  طأس وثمة. مثل النسر مزدوج الرأس والغزال البري ‹(3›رقم

ويتمثل التشابه فيما بينه وبين النماذج  (36)ويرجع إلى نفس الفترة ُتَحفومحفوظ بنفس المُ 
 Repoussé الشكل العام وأسلوبي  الصناعة والزخرفة المتمثل في أسلوب في  قيد الدراسة

، 2، 1›رقم  اتلوحال)البحث  َقْيدكما يتضح في الطاسات  الزخرفي  فضاًل عن التصميم 
كتلك الواردة على الطأس  باإلضافة إلى بعض الزخارف النباتية كزهرة عباد الشمس ‹(3

األزهار الُسداسية كذلك زخارف بعض أشكال الكائنات أيًضا  ‹(2›)لوحة رقم َقْيد البحث 
 مثل النسر مزدوج الرأس. ‹(3›)لوحة رقم البحث  َقْيدالحي ة كتلك الواردة على الطأس 

ة ُعِرَض في كريستي بلندن في أبريل  طأستشابه مع توأيًضا  م 2012مصنوع من الِفضَّ
 م(19-18هـ/ 13-12لقرنين )في ا ةالُعثماني  إحدى الواليات التابعة للدولة إلى  منسوب

 Repoussé وذلك من حيث الشكل العام وأسلوبي  الصناعة والزخرفة المتمثل في أسلوب 

الكائنات الحي ة كتلك الواردة على أشكال بعض زخارف و  الزخرفي  التصميم فضاًل عن 
 طأستشابه مع ت. وكذلك (37)مثل النسر مزدوج الرأس ‹(3›)لوحة رقم البحث  َقْيدالطأس 

                                                           
 57.1083 يحمل رقم:(35)
  57.791يحمل رقم:(36)

(37)
[http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-georgian-silver-repousse-bowl-caucasus-18th19th-

5552995-details.aspx] (4-1-2016)
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ة المطلية بالذهب ُعِرَض في كريستي بلندن في أكتوبر عام  آخر مصنوع من الِفضَّ
اليونان التي إلى  م(19هـ/ 13م( أوائل القرن )18ـ/ ه12)القرن واخر منسوب ألم 2012

وذلك  م(19 -15هـ/ 13 -9ة فيما بين القرنين )الُعثماني  كانت ُتعد إحدى واليات الدولة 
ضاًل ف Repoussé شكل العام وأسلوبي  الصناعة والزخرفة المتمثل في أسلوب من حيث ال

 َقْيدزخارف أشكال الكائنات الحي ة كتلك الواردة على الطأس وبعض  الزخرفي  عن التصميم 
تشابه مع ت، وأيًضا (38)مثل النسر مزدوج الرأس وطائر البلشون ‹(3›)لوحة رقم البحث 

ة  تانمصنوع استانط وذلك من  م(19هـ/ 13لقرن )ل تانمنسوبو بكريستي  ُعِرضتامن الِفضَّ
فضاًل عن  Repoussé حيث الشكل العام وأسلوبي  الصناعة والزخرفة المتمثل في أسلوب 

 اتلوحال)البحث  َقْيدوبعض الزخارف النباتية مثل الواردة على الطاستين  الزخرفي  التصميم 
 ‹(3›)لوحة رقم البحث  َقْيدوزخارف الكائنات الحي ة كتلك الواردة على الطأس  ‹(2، 1›رقم 

 .(39)مثل النسر مزدوج الرأس وغيره من العناصر
مصنوع من الِفضَّة  طأسالدراسة مع  َقْيد الطاساتدعم ما سبق تشابه من النماذج التي تو 

مصنوع من  طأستشابه أيًضا مع تكما  (40)م(19هـ/ 13القرن )في منسوب إلى ُتركيا 
ة    .(41)نفس القرنل ومنسوبالِفضَّ

القرن  الفترة منفي  ُتركيا محل الدراسة إلى الطاسات ِنسبةوِبناًء على ما تقدَّم ُيمكن ترجيح 
 م(.20هـ/ 14القرن )أوائل حتى ( م18/ هـ12)

َالمادةَالخامَواألساليبَالصناعيةَوالزخرفية:
ة المادةَالخامتتمثل  ة. والحقيقة أن الِفضَّ   التي ُصِنَعت منها الت َحف َقْيد البحث في الِفضَّ

 أبرزها يتمثلولعل ، (42)تمتاز بعدة خصائص جعلتها المعدن الُمَفضَّل في استخداماٍت شتى

                                                           
(38)

Christie’s, Arts of Islam, London South Kensington, 1 october 2012, p.146 
,pl.868;[http://www.christies.com/lotfinder/lot/an-ottoman-silver-repousse-bowl-greece-late-
18thearly-5604798-details.aspx] (4-1-2016) 
(39)

[https://onlineonly.christies.com/s/looking-east-art-of-india-and-western-asia/two-silver-
repousse-bowls-79/21594] (4-1-2016) 
(40)

  Christie’s, International Magazine, December 1997, pp.58,59, pl.105. 
(41)

Sancar, A., Ottoman Womem, USA, 2007, p.82. 
في  ؛ عبد العزيز صالح سالم، الفنون اإلسالمي ة،157محمد عبد الحفيظ، أشغال المعادن، صـ (42)

  .25، صـ 1جـ ،م1999، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1العصر األيوبي، ط
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، هذا برَّاقالبيض األ هالون، كذلك (45)لسحبوا (44)والتشكيل (43)قرْ القابلية للطَ في  
ال تتأثر بالهواء وال بالماء وال تصدأ أو تتأكسد باإلضافة إلى خواصها الكيميائية حيث أنها 

ة  .(46)إذا سخنت في الهواء  (47)عادًة لالستعمال ال تصلح النقية الخالصةكما أن الِفضَّ
 .(49)ة جداً نَ حيث تكون ليِّ  (48)مثلها في ذلك مثل الذهب النقي

َالصناعيةأما عن  ما محل الدراسة فقد تنوعت فيما بين للتحف  والزخرفيةَاألساليب
َالـبُيعَرف  وهي كلمة فرنسية، وُيمِكن أيُضا أن ُيطلق عليه كلمة Repousséَ أسلوب

فقه عن طريق الدق الخفيف بواسطه أدوات غير حادة تستخدم ، ألن الزخارف تبرز وِ دفع
يظهر  حيث يمتاز بأنه (50)العكسلهذا الغرض، سواء كان الدق من الداخل إلى الخارج أو 

ف في التركية بإسم وُيعرَ  .الزخارف من الوجهين الداخلي والخارجي في آٍن واحد
(Kabartma) (51). 

ويعتبر هذا األسلوب الز ْخُرفي  من ضمن األساليب التي اسُتْخِدَمت  منذ الِقَدم، كما نفذ 
على قلة خالل القرون الستة األولى اإلسالمي ة، أما في العصر الُعثماني  فقد شاع 

                                                           
؛ محمد فهيم، ثروتنا 114صـ  ،م1963المكتبة الثقافية،  أنور عبد الواحد، قصة المعادن الثمينة،(43)

 ؛ شفيق غربال، الموسوعة العربية117صـ  م،1963، القاهرة، 94المكتبة الثقافية، عدد  المعدنية،
، صـ 1سالمي ة، جـ؛ عبد العزيز صالح سالم، الفنون اإل1302، صـ م1965الميسرة، مؤسسة فرنكلين، 

م( في 1952إلى  1805دراسة أشغال المعادن المدنية في عصر أسرة محمد علي من )، ؛ سيدة إمام25
رسالة  كلية الطب بالقصر( بالقاهرة، -قصر الجوهرة -عابدين -ضوء مجموعات متاحف )قصر المنيل

  .130صـ ، م2006ماجستير، قسم اآلثار اإلسالِميَّة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
، طعادل غبلاير، (44)  .76صـ  ،م1972، كتابات معاصرة، القاهرة، 1فن صياغة الُحلي 
؛ 1302بال، الموسوعة العربية، صـ ؛ شفيق غر 114أنور عبد الواحد، قصة المعادن الثمينة، صـ (45)

 .157عبد الحفيظ، أشغال المعادن، صـ محمد 
؛ 20ناصر الحارثي، تحف األثاث المعدني، صـ  ؛114أنور عبد الواحد، قصة المعادن الثمينة، صـ(46)

 .157الحفيظ، أشغال المعادن، صـ  محمد عبد
؛ سيدة إمام 20م، صـ 1922عنايات المهدي، فن أشغال المعادن والصياغة، مكتبة ابن سينا للنشر، (47)
 .130ي، دراسة أشغال المعادن، صـ لع
 .114قصة المعادن الثمينة، صـ أنور عبد الواحد، (48)
، صـ (49)  .161عادل غبلاير، فن صياغة الُحلي 
، م1960، مكتبة األنجلو الِمصرية، القاهرة، 1والت َحف، ط محمد أحمد زهران، فنون أشغال المعادن(50)

، صـ ، ُتَحف األثاث ؛ ناصر الحارثي202صـ   .72المعدني 
، صـ (51)  . 72ناصر الحارثي، ُتَحف األثاث المعدني 
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ويتضح جلًيا استخدام هذا األسلوب في  .(52)م(18هـ/ 12استخدامه منذ أواخر القرن )
 جميع التحف محل الدراسة.

َالحز مَ خدِ وكذلك استُ   الذي يتمفي الطاسات موضوع الدراسة ذلك األسلوب  أسلوب
بواسطة أدوات ُتشِبه األقالم  (53)بإجراء حزوز أو نقوش غير عميقة على سطح المعدن

. (54)المعدنية ذات طرف مدبب يختلف ُسمكها باختالف حجم الزخارف المراد زخرفتها
 .(55)عَرف كذلك بالحفر الغائر البسيطويُ 

 الطأس شكل الغزال البري الرابض بوسط وذلك في الصبَفيَقالبأسلوب اسُتخِدَم كما 
 أحد إلى جانب كونه الزخرفةَأساليبَعد من يُ األسلوب  االواقع أن هذو . ‹(3›)لوحة رقم 
ناعةاألساسية في  األساليب جمع بين الدورين في آن واحد من حيث يالمعادن. وقد  ص 

ذ كأسلوب لِصناعة الت َحف ثم يتم إحداث فَّ نَ يُ خرفتها في نفس الوقت، أو قد تشكيل الت َحفة وز 
 الزخارف.ل من الزخارف عليها بطرق أخرى أو تركها ُغفْ 

م بالنسبة للمعادن التي تتميز بسهولة صهرها وتشكيلها في خدَ كانت هذه الطريقة ُتستَ 
ة. والقالب يتكون من جزئين حسب الشكل المراد تشكيله وينقش من  قالب كمعدن الِفضَّ

 .ف بارزة أو منقوشة بالحفر البارزالداخل بزخارف محفورة بالحفر الغائر الستخراج زخار 
د القالب من أعلى بثقب مستدير نافذ بقناة إلى داخل القالب لصب المعدن وَّ زَ يُ وعادًة ما 

المصهور في داخل القالب ثم ُيتَرك ليبرد ليأخذ السطح المالمس للقالب شكل الزخارف 
 .(56)المحفورة عليه. وأكثر ما ينتج من هذا النوع من الزخرفة هي التماثيل المجسمة

 
 

                                                           
، صـ (52)  . 72ناصر الحارثي، ُتَحف األثاث المعدني 
 ,Ward, Rachel, Islamic Metalwork, London؛213ان، فنون أشغال المعادن، صـ محمد أحمد زهر (53)

1993, p.35; الفنون  ع حامد خليفة، الفنون اإلسالمي ة،؛ ربي178مد عبد الحفيظ، أشغال المعادن، صـ مح
، ط ؛ سيدة إمام علي، 136صـ  ،م2005، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 3اإلسالِميَّة في العصر الُعثماني 

 .149دراسة أشغال المعادن، صـ 
  .213ان، فنون أشغال المعادن، صـ محمد أحمد زهر (54)
، صـ (55)   . 56ناصر الحارثي، ُتَحف األثاث المعدني 
 .153سيدة إمام علي، دراسة أشغال المعادن، صـ (56)
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فالالزخارفَالواردةَعلىَ َالبحث:َق ي دَت ح 
فمنها الدراسة التنوع في الزخارف المنفذة عليها،  َقْيد الطاساتِمن الُمَميَّز ِفي لعل    

ُيمكن تناولها تفصياًل فيما التي و  ،النباتيةزخارف ال فضاًل عن اآلدمية والحيوانية الزخارف
 :يلي

 :أواًل:َزخارفَأشكالَالكائناتَالحية
 :منَحيثَالموضوعاتَ-1

َ:مناظرَالصيدَوالقنص
 ُتَحفالة التي تتضمن رسوم كائنات حية والواردة على الزخرفي  من ضمن الموضوعات 

من الِحَرف القديمة التي مارسها اإلنسان لكسب ُيعد  والصيدَ،الصيدمحل الدراسة مناظر 
قوته وكفاية مؤنة الحياة، وهي حرفة متنوعة فتشمل صيد البحر من أسماك وغيره وتشمل 

. وقد ظهرت هذه (57)أيًضا صيد الطيور والحيوانات بشتى أنواعها األليفة أو الجارحة
َالمناظر كثيًرا في الفن الساساني.

َالصيدوقد وردت  الجامة متضمََّنة بزخارف  البحثمحل  ُتَحفالعلى  والقنص مناظر
‹( 3›)لوحة رقم  طأسالالمنفذتين بمحيط قائم  الثامنةبشكٍل تكميلي مع الجامة  السابعة

حيث تشتمل الثانية على شكل آدمي  لرجل جالس يمسك بكلتا يديه ببندقية  ‹(3›)شكل رقم 
ب ناحية الغزال الموجود في الجامة في وضع اإلستعداد إلطالق النار وكأنه يصوِّ 

 .المجاورة
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
م(، نهاية الرتبة في طلب الِحسبة، 1193هـ/ 589الشيزري، عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهلل، تـ )(57)

هدى ؛ 29صـ ، م1946، تحقيق: السيد الباز العريني،  مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة
معجم مصطلحات الحرف والفنون في كتاب تخريج الدالالت السمعية للخزاعي محمدي السيد، 

 . 110م، صـ2008 ، بلنسية للنشر والتوزيع، المنوفية،1هـ(، ط789)ت

 (.3منظر صيد من اللوحة رقم )يمثل (: 3شكل رقم )
 عمل الباحثة
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 :منَحيثَالعناصرَ-2
َ:ةزخارفَاألشكالَاآلدمي

محل البحث متمثلة في الجامة السابعة على  ُتَحفالوردت زخارف األشكال اآلدمية على 
والتي تتمثل في شكل آدمي جالس يمسك بكلتا يديه بندقية يصوبها ناحية الحيوان  طأسال

 .‹(3›رقم  شكل)‹(3›)لوحة رقم الموجود في الجامة المجاورة. 

َزخارفَاألشكالَالحيوانية: 
على النحو محل الدراسة  ُتَحفالأنواع الزَّخاِرف الحيوانية الواردة على  تناولُيمِكن 
 التالي:

 :أشكالَالكائناتَالبرية
ب التي تخرج منه، فضاًل عَ متعددي الشُ بقرنيه الغزال البري يتميز َ:(58)شكلَالغزالَالبري
، أما في (60)ةاإلسالمي  ر وجود هذا الشكل باألعمال الفنية وقد ندُ  .(59)عن ضخامة بدنه

                                                           
يكثر هذا النوع من الحيوانات على حدود الصحراء الِمصرية وقديًما تغزل فيه العرب. أحمد أمين، (58)

ولعل من أقدم األمثلة المعدنية للغزالن البرية قبل اإلسالم تمثال برونزي يرجع ، 299قاموس العادات، صـ 
األثاث  ُتَحفرثي، إلى حضارة تاتش شاغي التي ظهرت في وسط األناضول بآسيا الصغرى. ناصر الحا

. وقد ورد كذلك على نقش يصور الملك خسرو الثاني يصطاد الحيوانات 8، هامش 342المعدني، صـ 
البرية وقد وجد هذا النقش على صخور تاكي بستان بإيران بالقرن الخامس الميالدي. نعمت إسماعيل 

، دار المعارف، القاهرة، 3نية، طالساسا -المسيحية -في الفترات الهيلينستية عالم، فنون الشرق األوسط
 .154، شكل 160د.ت.، صـ 

 .342األثاث المعدني، صـ  ُتَحفناصر الحارثي، (59)
وقد ورد في الغالب بالمخطوطات المصورة ناصر  342األثاث المعدني، صـ  ُتَحفناصر الحارثي، (60)

، ومن أمثلة ذلك مخطوط من كتاب عجائب المخلوقات 343األثاث المعدني، صـ ُتَحفالحارثي، 
م( محفوظ بمجموعة السيدة زره هومان ببرلين. 15-14هـ/9-8للقرنين ) ُينسبللقزويني من ِمصر، 

 ، دار الرائد العربي، بيروت،1ة، طاإلسالمي  ة والتصاوير الزخرفي  راجع: زكي محمد حسن، أطلس الفنون 
هـ/ 10. وجلود الكتب كما هو مالحظ في جلدة كتاب من الهند أو إيران في القرن )889كل م، ش1955
. كما ورد الغزال البري في 946أطلس، شكل  ،حسنمحمد زكي  :همبرج. راجع ُتَحفم( محفوظ بم16

برغش في األندلس. ناصر الحارثي،  ُتَحفم( محفوظة بم1026هـ/ 417العاج وذلك بعلبة مؤرخة بعام )
 .343األثاث المعدني، صـ  َحفتُ 
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وقد ورد شكل  .(61)مختلفة فنيةٍ  فقد ورد هذا النمط من الغزالن بأعمالٍ  الُعثماني  العصر 
 .‹(4›رقم  شكل) ‹(3›)لوحة رقم الغزال البري ضمن زخارف الطأس 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ََ

َشكلَالوعل:
سام قوية متنوعة ُيَعد من الحيوانات التي لديها أج Capra الوعل الماعز من جنس

ن  واألحجام سواء للذكور أو اإلناث. ا يكون لديها قرون تتنوع في األشكالاأللوان، وأحيانً  وا 
 .(62)الماعزد من عَ جميع الحيوانات التي تندرج أسفل جنس الوعل تُ 

 از بقرون وهو كبير الحجم، يمت Capra ibex""الوعل األلبي ىمَّ سَ الماعز الجبلي يُ و 
 .(63)البنيمن اللون  الجسم معطف لحية قصيرة، ويغطيوله  سميكة مقوسة للخلف ةضخم

  .‹(3›رقم )لوحة  الطأسعلى الوعل وقد ورد شكل 
                                                           

زنيك بآسيا الصغرى االخزف من . منها صحن من 343األثاث المعدني، صـ  ُتَحف ناصر الحارثي،(61)
صورة وأيًضا ورد بإحدى المخطوطات الم م(،1580-1560هـ/988-968) عامي   يرجع تاريخه فيما بين

كما ورد بقمقم من الذهب  طوبقابي سراي،ُتَحف المحفوظة بمكتبة مم(1540هـ/947المؤرخة بعام )
الفضة  ي سراي. وقد ورد كذلك بشمعدان منطوبقاب ُتَحفم( محفوظ بم16هـ/10والفضة يرجع إلى القرن )

 (.259)لوحة رقم  ُتَحف األثاث المعدني،قصر المنيل بالقاهرة، ناصر الحارثي،  ُتَحفمحفوظ بم
الماعز من البحر المتوسط إلي باكستان والجبال القوقازية، ينتشر هذا النوع من : الماعز الجبلي(62)

، يتواجد في جنوب آسيا وأكثر ما يمزيه القرون الملتوية، الماعز المستأنس، الوعل األلبي: والوعل مارخور
األنواع البرية من الماعز تفضل العيش وسط التضاريس ، وعل نوبي وعل إسباني وعل سيبيري وعل واليا

 ن األنواع األخري يمكن أن تتواجد في موائل أخري متنوعة. الجبلية، ولك
Mares, M. A., Encyclopedia of Deserts, University of Oklahoma Press, 1999, P.242, 243. 
(63)

 Armstrong, M., Wildlife and Plants, New York, 2007, Vol9, P. 532. 

، ومن اإلسالمي  التطبيقية في الفن  الُتَحفت في زخرفة مَ دِ خد الماعز الجبلي من الحيوانات التي استُ عَ ويُ 
 ُتَحف، محفوظة بم(م11/ ه5)ذلك سلطانية من الخزف تنسب إلي مصر في العصر الفاطمي، بالقرن 

 = http://www.clevelandart.org/art/1944.477(. 1944.477)كليفالند للفنون برقم 

 

 (.3اللوحة رقم )شكل الغزال البري من يمثل (: 4شكل رقم )
 عمل الباحثة

 

http://www.clevelandart.org/art/1944.477
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 :أشكالَالطيور
 :شونلَ طائرَالبَ شكلَ

هو طائر جارح يمتاز بمنقاره الطويل ورقبته وأرجله ومخالبه الطويلة أيًضا.  (64)شونلَ البَ 
وفي الواقع أنه ُيطلق على ِعدة أنواع من الطيور الخائضة من ِبضعة أجناس من الفصيلة 

جرتا  Ardeaالَبَلشوني ة وعلى األخص أرديا  شون الصخر لَ ( كمالك الحزين وبَ Egrettaوا 
)لوحة  طأسالوقد ورد شكل هذا الطائر على . (65)شون الرماديلَ والبَ شون األبيض لَ والبَ 
 .‹(5›رقم  شكل) ‹(3›رقم
 
 
 
 
 
َ

بشكٍل عام بالغنى في تمثيل الكائنات  اإلسالمي  ز الفن تميَّ :زخارفَأشكالَالكائناتَالخرافية
. وُيشار (66)ة استخداًما لهااإلسالمي  وُيَعد الفن الفاطمي في ِمصر أكثر الفنون  ،الخرافية

ألنها  اإلسالمي  إلى أن الكائنات الخرافية قد القت ترحيًبا كبيًرا لدى الفنان في العصر 
طبيعة. كما ُيشار كذلك إلى أنها من كانت تتفق في تركيبها مع البعد عن الواقع ومحاكاة ال

                                                                                                                                                            

 من ة برسوم الماعز الجبلي، ومن ذلك تصويرة بنسخة عربيةاإلسالمي  كما زخرت تصاوير المخطوطات =
 والية مكتبة في محفوظة(، م1280/ ه678) للقزويني الموجودات وغرائب المخلوقات عجائب مخطوط
 (.Cod.arab.464) برقم بميونخ بافاريا

شون أن سلطان تركيا كان يلبس عمامة مزينة بثالث ريشات من ريش طائر البلشون لَ ومما ورد عن البَ (64)
، والعديد من األحجار الكريمة. وكان كبير الوزراء يضع ريشتين من ريش البلشون على عمامته، فى 

الُعليا. راجع: رجات حين أن العمامة ذات الريشة الواحدة كانت تدل على المسؤولين األتراك أصحاب الد
 م.2010يوسف علي البديوي، الموسوعة الذهبية في الحضارة اإلسالمية، دار اليمامة، 

 .525، صـ2م، جـ1981، القاهرة، 1نخبة من العلماء، المعجم الكبير، ط (65)
، 1(، طاإلسالمي  ة )دراسة في ميتافيزيقا الفن اإلسالمي  عبد الناصر ياسين، الرمزية الدينية في الزخرفة (66)

 .199م، صـ 2006زهراء الشرق، القاهرة، 

 

 (.3شكل طائر الَبلَشون من اللوحة رقم )يمثل (: 5شكل رقم )
 عمل الباحثة
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بين العناصر التي َوِرَث الفنان المسلم استخدامها عن الفنون السابقة أو تأثر بها ضمن 
عناصر زخرفية أخرى، بغض النظر عن مدلول هذه العناصر أو معناها في الفنون التي 

د أحياًنا عن الشكل أن تتحور وتبع الزخرفي  جاءت منها، وبالتالي كان من نتيجة االستخدام 
. في حين أن هناك اتجاه يربط بين أشكال هذه الكائنات الخرافية وبين الرموز (67)األصلي

الكونية خاصة الشمس كالسينمور في الفن الساساني، والذي كان ُيقَصد من تمثيله جلب 
َ. (68)السعادة والسرور وما إلى ذلك

متمثل يتبين ورود الكائنات الخرافية محل الدراسة  ُتَحفومن خالل الدراسة الوصفية لل
 ما يلي:في شكل التنين، وذلك ك

َشكلَالتنين:
ة والتصوير، فهو اإلسالمي  ة الزخرفي  تعددت األشكال التي اتخذها التنين في الفنون 

أحياًنا يأخذ شكل الثعبان الضخم الذي ُيغطي جسمه قشور السمك، أو شكاًل قريًبا من 
ُيذَكر أن أغلب أشكال التنين تكون بجناجي نسر وبراثن أسد وذيل . كما (69)شكل التمساح

 .(70)ثعبان، ويكون ببدنه قشور وفي رأسه قرنان وبفمه سنان حادان
د من أبرز أشكال الكائنات الخرافية التي ارتبطت ومن الجدير بالذكر أن التنين ُيعَ 

ا التنين بهذه الطريقة هو باألتراك القدماء وأهل الصين. ولعل أبرز الفنون التي ظهر فيه
. ومن المميز أن يظل التنين وحدة (71)وبصفٍة خاصة سجاجيد األقاليم الُعثماني  السجاد 

الُعثماني  ُزْخُرفي ة تحافظ على بقائها لما يربو على ثالثة قرون في فنون السراي 
. وُيذكر (72)

                                                           
، مجلة كلية اآلثار جامعة القاهرة، العدد السادس، اإلسالمي  حسين رمضان، سيمرغ العنقاء في الفن (67)

 .246م، صـ 1995عام 
 .200عبد الناصر ياسين، الرمزية الدينية، صـ (68)
  .281حسين رمضان، سيمرغ، صـ (69)
األثاث  ُتَحف؛ ناصر الحارثي، 46م، صـ 1941الصين وفنون اإلسالم القاهرة، زكي محمد حسن، (70)

 . 346المعدني، صـ  
، رسالة ماجستير نادر عبد الدايم، التأثيرات العقائدية في(71) ، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، الفن الُعثماني 

 .125م، صـ 1989
ة تاريخ وحضارة، جزآن، ترجمة: صالح سعداوي، استانبول، لُعثماني  اأكمل الدين إحسان أوغلي، الدولة (72)

 .730م، صـ 1999
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العقائدية الوثنية باألقاليم أكثر أن هذا الشكل لعله ُيعبِّر عن ارتباط الزَّخاِرف ذات المعاني 
 . (73)من العاصمة

د للطعام أو على آنية زجاجية أو على عِ وُيذَكر أن تنفيذ عنصر التنين على صحن أُ 
شباك قلة قد يكون كطلسم لحمايتها من شر اآلفات والزواحف وغيرها مما قد يلحق الضرر 

تطبيقية وحسب بل ُيذكر أيًضا ال ُتَحفالليس على ذلك . و (74).بما في داخل هذه األواني
 .(75)أن استخدام التنين على العمائر يرمز للرغبة من حمايتها من الشر

)لوحة  طأسالمن  محل الدراسة ضمن زخارف السرة الوسطى ُتَحفالوقد ورد شكل التنين ب
 .‹(3›رقم 

رةَ)الم ر كَّب ة(: أشكالَالطيور  المحوَّ
َ:النسرَمزدوجَالرأس

 طأسال ضمن زخارفَ(76)النسرَمزدوجَالرأسَالطيور المحوَّرة شكلورد ضمن زخارف 
وفي الواقع أن النسر ذي الرأسين ظهر في الحضارات  .‹(6›رقم  شكل) ‹(3›رقم )لوحة 
 فقد كان من العناصر الشائعة في الفن السلجوقي اإلسالمي  ، أما في العصر (77)القديمة

                                                           
 .126نادر عبد الدايم، التأثيرات العقائدية، صـ (73)
 .195عبد الناصر ياسين، الرمزية الدينية، صـ (74)
  .281حسين رمضان، سيمرغ، صـ (75)
منها بيضة  الُعثماني  التطبيقية في العصر  الُتَحفورد شكل النسر ذي الرأسين على ِعدة نماذج من (76)

بناكي بأثينا. ربيع حامد خليفة،  ُتَحفم( محفوظة بمُ 18هـ/ 12من الخزف منسوبة إلى كوتاهية في القرن )
الدراسة  َقْيد الطأسالوارد على شبيه ب. وقد ورد شكل النسر المزدوج 60، لوحة 90ة، صـاإلسالمي  الفنون 

سليم الثالث حيث تشتمل على دمغة  الُعثماني  على علبة مصنوعة من الفضة منسوبة إلى عصر السلطان 
 .Kurkman, G., Ottoman Silver Marks, p. 176 الطغراء الخاصة به.

حيث تتصل بدايته بحضارة بالد النهرين، فُيقال أن الذي ابتدعه خيال أحد الكهان السومريين، ثم ما (77)
َلِبَث أن انتشر في منطقة الشرق األوسط، كما اتخذه البابليين والحيثيين. راجع: ممدوح محمد السيد، 

ئر مدينة الفسطاط، مجلة اإلتحاد العام فاَضْوء قطعة خزفية جديدة من حأسطورة النسر ورمزيته في 
 .671، صـ18لآلثاريين العرب، عدد
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وقد كان رمًزا ملكًيا في كافة األدوار التاريخية ة. الُعثماني  ومن بعدها في الفنون الُتركية 
 .(78)وحتى الوقت الحاضر

 
 
 
 
 
 

َ
َ

َثانًيا:َالزخارفَالنباتية:
َاألزهار:

ََزهرةَاللوتس:َ
التي اسُتخِدَمت في الزخرفة من ِقَبل ُتَعد زهرة اللوتس من العناصر النباتية الشهيرة    

اإلسالمي  في العصر َالصناع
إلى  يرجع استخدامها كعنصر ُزخُرفي   . والحقيقة أن(79)

                                                           
كية منها على سبيل المثال األسرة الملكية البيزنطية حيث استعمل كشعار للعديد من البيوت المل(78)

(Palaiologos)  ممدوح محمد السيد، أسرة )هابسبورج( باإلمبراطورية الرومانية المقدسة وغيرهم. راجع: و
وفي العصر المملوكي كان النسر شعار السلطان الناصر محمد (. 22، هامش )671أسطورة النسر، صـ
  . 167اوي، أواني الُشرب، صـ  أمل الشهبن قالوون. راجع: 

المجوهرات   ُتَحفالمنيل وم ُتَحفمجموعتي م َضْوءراوية عبد المنعم، أدوات الزينة الُتركية في (79)
 ،ة، كلية اآلثار، جامعة القاهرةاإلسالمي  ، قسم اآلثار دراسة فنية أثرية، رسالة دكتوراهالملكية باإلسكندرية 

 Edris, A., Coffee Cup Holders “Azruf” Made of Brass “An؛260، 257صـ  م، ص2004

Archaeological and Artisitic Study”, Shedet Journal, Issue IV, 2017, p. 100.  ظهرت زهرة اللوتس
م( على الخزف المنسوب لمدينة الرقة بالعراق ثم الخزف ذي البريق المعدني من 12هـ/ 6في القرن )

م( وفي هذين القرنين مثلت زهرة اللوتس 14-13هـ/ 8-7في القرنين ) مدينتي قاشان وسلطان آباد
بأسلوب قريب من الطبيعة ذي صلة قريبة بنماذجها اآلسيوية الصينية. وقد زاد إعجاب الفنان المملوكي 
 =بهذه الزهرة ونفََّذها على كثير من المنتجات الفنية خاصة المعدنية. راجع: محمد عبد الحفيظ، أشغال

 

 (.3شكل النسر مزدوج الرأس من اللوحة رقم )يمثل (: 6شكل رقم )
 عمل الباحثة
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ة التي تناقلتها الفنون المتعاقبة الزخرفي  ، حيث تعتبر من أهم العناصر (80)العصور القديمة
زخارفه النباتية بشكٍل من بعضها البعض غير أن الفنان المسلم استخدم أزهار اللوتس في 

. واستمر استخدام زهرة اللوتس في (81)أبعدها عن شكلها الذي عرفت به في الفنون القديمة
ِخالل مراحله المختلفة، وأصبحت تَُنفَّذ بأسلوب طبيعي بعيًدا عن الطابع  اإلسالمي  الفن 

َ. (82)المحور الزخرفي  

                                                                                                                                                            

راجع: زكي حسن، الفنون اإليرانية في  اإلسالمي  . وللمزيد عن زهرة اللوتس في الفن 194المعادن، صـ =
 .120م، صـ 1981، دار الرائد العربي، بيروت، 1، طاإلسالمي  العصر 

، هند علي علي، الزخارف النباتية على الفنون التطبيقية في آسيا الصغرى خالل (80) العصر الُعثماني 
. نالت زهرة 289م، صـ 2012ة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، اإلسالمي  ، قسم اآلثار ستيررسالة ماج

اللوتس عناية كبيرة نظًرا لمكانتها السامية، فهي أقدم زهرة وجدت في الفنون الفرعونية القديمة،وكانت ترسم 
م، 1954عيسى، ة، ترجمة: أحمد اإلسالمي  الفنون  د، م.س،صفوف بعضها خلف بعض. راجع: ديمانفي 
. 289؛ هند علي علي، الزخارف النباتية، صـ 258؛ راوية عبد المنعم، أدوات الزينة الُتركية، صـ 96صـ

الثالث قبل  حيث لعبت دوًرا بارًزا في الزخرفة في الفن المصري القديم، فقد ظهرت في ِمصر منذ األلف
الميالد لتظهر في الزخرفة اآلشورية، ثم  الميالد، ثم هاجرت إلى ما بين النهرين في األلف األول قبل

عادت متجهة غرًبا إلى شواطئ البحر األبيض المتوسط في القرن السابع قبل الميالد لتحتل مكانة بارزة 
في الزخرفة اليونانية والسورية الكالسيكية ِبدًء من القرن الخامس قبل الميالد. كما اسُتخِدَمت في الفن 

. وكان يطلق عليها اسم زئبق الماء. 290، 289لزخارف النباتية، صصـ الساساني. هند علي علي، ا
. وهناك نوعان مختلفان من 259(، صـ 1، هامش )257راوية عبد المنعم، أدوات الزينة الُتركية، صصـ 

 (.1، هامش)257زئبق الماء هما األبيض واألزرق. راوية عبد المنعم، أدوات الزينة الُتركية، صـ 
ة بخانيات بخارى وخوقند وخيوه خالل القرنين اإلسالمي  المعدنية  الُتَحفلدين عمر، هدى صالح ا(81)

الثاني عشر والثالث عشر الهجريين/ الثامن عشر والتاسع عشر الميالديين )دراسة آثارية فنية(، رسالة 
ظهور صريح  . ُيعتبر أو723م، صـ 2015ة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، اإلسالمي  دكتوراه، قسم اآلثار 

كان في فسيفساء قبة الصخرة وفي الزخارف الحجرية التي تزين قصر  اإلسالمي  لزهرة اللوتس في الفن 
 ذيم( ظهرت على الخزف المنسوب لمدينة الرقة، ثم ظهرت على الخزف 12هـ/ 6المشتى. وخالل القرن )

م(، وخالل هذين القرنين 14-13هـ/ 8-7البريق المعدني في مدينة قاشان وسلطان آباد في القرنيني )
 .290مثلت بأسلوب قريب من الطبيعة. هند علي علي، الزخارف النباتية، صـ 

؛ راوية عبد المنعم، أدوات الزينة الُتركية، 44، 39صـ صزكي محمد حسن، الصين وفنون اإلسالم، (82)
 .259صـ  
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إلى التأثيرات  اإلسالمي  قد يرجع ظهورها في الفن  (83)وُيْذَكر أن زهرة اللوتس الصينية
نتيجة التصال مغول إيران بالصين  اإلسالمي  الفنية الصينية التي بدأت تفد على الشرق 

ة عن طريق هجرة الصناع اإلسالمي  ثم انتشرت من إيران إلى سائر األقاليم ، (84)من جهة
م هجمات المغول على بالدهم منذ المهرة من إيران والموصل إلى كل من سوريا وِمصر أما

هذا فضاَل عن العالقات الطيبة التي ربطت بين المماليك .(85)م(13هـ/ 7أواخر القرن )
 .(86)والصين في ذلك الوقت وتبادل التجارة بين الطرفين

المعدنية بشكٍل عام في  ُتَحفالوُتَعد زهرة اللوتس من أهم أنواع الزهور التي ُنفَِّذت على 
، واستخدمت أيًضا خالل هذا العصر في زخرفة الجص والنسيج (87)ةالُعثماني  الفترة 

 ُتَحفال. وقد تعددت أشكالها وأحجامها الواردة على (88)جلود الكتبو واألحجار والخزف 
. واسُتخِدَمت في بعض األحيان كعنصر ُزْخُرفي  قائم (89)الفنية التطبيقية في هذه الفترة

وقد . (91)خل مناطق دائرية أو بيضاوية ُتشِبه البخارياتدا (90)بذاته دون عناصر أخرى

                                                           
ى لوطس أو العروس أو نفر أو مَّ سَ تختلف زهرة اللوتس الصينية عن زهرة اللوتس الِمصرية والتي تُ (83)

ُزْخُرفي  كما  البشتين، إذ بينما ترسم اللوتس الِمصرية بشكل زهرة كأسية تتألف من ثالث أوراق مدببة بشكلٍ 
ما بشكل زهرة متفتحة تخرج أوراقها بشكل جاف يميل إلى اإلستقامة،  تظهر على اآلثار الفرعونية، وا 

نة حية تجعلها قريبة من الطبيعي ة إلى حٍد كبير. زينات أحمد فترسم زهرة اللوتس الصينية بخطوط مر 
مصطفى طاحون، النسيج المُطرز في العصر المملوكي في ِمصر، رسالة ماجستير، كلية الفنون 

المعدنية  الُتَحف؛ هدى صالح الدين عمر، 196، 195م، صـصـ 1972التطبيقية، جامعة حلوان، 
 (.1، هامش رقم)723ة، صـ اإلسالمي  

؛ محمد عبد الحفيظ، أشغال المعادن، 39، 7، 6زكي محمد حسن، الصين وفنون اإلسالم، صصـ (84)
 .  259؛ راوية عبد المنعم، أدوات الزينة الُتركية، صـ 194صـ 

ة )دراسة حضارية وأثرية(، رسالة ماجستير، قسم اإلسالمي  ة حسن أبو شال، المبخرة في ِمصر نادي(85)
 .74م، صـ 1984كلية اآلثار، جامعة القاهرة، ة، اإلسالمي  اآلثار 

؛ محمد عبد الحفيظ، أشغال المعادن، 39، 7، 6زكي محمد حسن، الصين وفنون اإلسالم، صصـ (86)
 .  259؛ راوية عبد المنعم، أدوات الزينة الُتركية، صـ 194صـ 

 .192محمد عبد الحفيظ، أشغال المعادن، صـ (87)
 259الزينة الُتركية، صـ راوية عبد المنعم، أدوات (88)
 .260راوية عبد المنعم، أدوات الزينة الُتركية، صـ (89)
 .260؛ راوية عبد المنعم ، أدوات الزينة الُتركية، صـ 192محمد عبد الحفيظ، أشغال المعادن، صـ (90)
 .192محمد عبد الحفيظ، أشغال المعادن، صـ (91)
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. (92)األخرى مع غيرها من العناصر النباتيةحرص الفنان في أحيان أخرى على رسمها 
 الفنانون كما اهتم. (93)وقد رسمت هذه الزهرة بأسلوب طبيعي ينبض بالحركة والحياة

-12القرنين ) ِخالل الوسطىآسيا  فى التطبيقية الفنون منتجات تزيين فى باستخدامها
 طأسالة بمركز ذَ البحث منفَّ  َقْيدد وردت زهرة اللوتس في النماذج وقم(، 19-18هـ/ 13

 .‹(7›رقم  شكل)‹(2›رقم )لوحة 
 

 
 
 
 

َ
َزهرةَسلطانَالغابة:

ه التطبيقية المختلفة، وقد ظهرت بأشكاٍل ُتَحفبرسم هذه الزهرة على  الُعثماني  انفرد الفن 
وقد . (94)متعدةة منها براعم زهرية، وتداخلت هذه الزهرة مع الفروع النباتية الحاملة للزهور

طبق من الخزف يرجع إلى  منهاالتطبيقية  ُتَحفالظهرت هذه الزهرة على ِعدة نماذج من 
على طبق من بالقاهرة، كما ظهرت  اإلسالمي  الفن  ُتَحفبم ظمحفو  (م16هـ/ 10القرن )

وأيًضا ظهرت على قطعة  ُتَحفمحفوظ بنفس الم م(18هـ/ 12الخزف يرجع إلى القرن )

                                                           
حيث  الُعثماني  . وكان ذلك أيًضا قبل العصر 260صـ راوية عبد المنعم، أدوات الزينة الُتركية، (92)

استخدمت ِخالل العصر العباسي على سبيل المثال مشتركة مع عناصر ُزْخُرفي ة أخرى مثل الزَّخاِرف 
؛ راوية عبد المنعم، أدوات الزينة 96ة، صـ اإلسالمي  النخيلية وزخارف رسوم الطيور. ديماند، الفنون 

 .259، 258الُتركية، صصـ 
 .259؛ راوية عبد المنعم، أدوات الزينة الُتركية، صـ 192محمد عبد الحفيظ، أشغال المعادن، صـ (93)
 .302هند علي علي، الزخارف النباتية، صـ (94)

 

 (.2شكل زهرة اللوتس من اللوحة رقم )يمثل (: 7شكل رقم )
 عمل الباحثة
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سلطان  زهرة شكل وقد ورد .(95)م(16هـ/ 10ترجع للقرن ) ُتَحفمن نسيج الحرير بنفس الم
 .‹(2›رقم  لوحة)البحث  َقْيد طأسالعلى  الغابة

 :السداسيةَاألزهار
َ.‹(3، 1›رقم  ات)لوح الطاساتعلى  البتالت سداسيةاألزهار أشكال  وقد وردت

َالمنفذةَبهيئةَكأسية: األزهار
 .‹(2›رقم)لوحة طأسالعلى البحث  محل ُتَحفالة بهيئة كأسية ضمن ذَ وردت األزهار المنفَّ 

َ:لَاألزهاروساَلَزهرياتالمَ 
زهريات التي تخرج منها الفروع واألزهار والثمار المختلفة إحدى العناصر تعتبر رسوم المِ 

. وتتخذ هذه الُعثماني  ة الهامة التي اسُتخِدَمت في زخرفة المعادن في العصر الزخرفي  
شكل سلة أو كأس. وأحياًنا تتخذ هذه الفازة شكاًل شكاًل كمثرًيا، وقد تتخذ أيًضا  زهرياتمال

وقد ورد شكل المزهريات التي ُتشبه شكل السلة . (96)الشكل الدائريمسطًحا يقترب من 
 .‹(8›رقم  شكل) ‹(1›رقم )لوحة  طأسالق منها الفروع واألزهار منفذ على وينبثِ 

 

 

 

 

 

َ
َ
َ
َ

                                                           
ة بالقاهرة، رسالة الُعثماني  والعمائر  الُتَحفإبراهيم إبراهيم السيد، الزخارف النباتية والهندسية على 95)

 .م2006كلية اآلداب، جامعة طنطا،  ماجستير، قسم اآلثار،
 .194محمد عبد الحفيظ، أشغال المعادن، صـ (96)

 (.1شكل سلة األزهار من اللوحة رقم )يمثل (: 8شكل رقم )
 عمل الباحثة
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َ:البحثمحلََطاساتالدراسةَالوصفيةَلل
َ(1)َرقمَلوحة

ة.المادةَالخام:َ  الِفضَّ
نع:َ  ة.الُعثماني  الواليات َإحدىمكانَالص 

َ م(.1909  -1327ه/1876 -1293) فيما بين عامي   التاريخ:
 الَحز. -القطع - Repousséأساليبَالصناعةَوالزخرفة:َ

َسم. 5،3اإلرتفاع:ََ-سم 18،5المقاييس:َالق طر:َ
فظ:  مجموعة خاصة.َمكانَالح 

 .دراستهالم يسبق  النشر:
يشتمل على زخارف بارزة ُنفَِّذت بأسلوب الطَّْرق  ،مصنوع من الِفضَّة طأس الوصف:

(Repoussé) حيث يتضمن قاعه من الداخل على زخرفة مركزية لمزهرية ينبثق منها ،
أزهار متراكبة داسية البتالت باإلضافة إلى فروع وأغصان تتضمن أوراق نباتية وأزهار سُ 

 الزهرة الوسطى متراكبة البتالت وجود دمغة ذات إطار بيضاوي   علىوُيالَحظ  البتالت.
، بجوارها دمغة أخرى ذات إطار لوزي  الشكل السلطان عبد الحميد الثاني تتضمن طغراء

 كلمة "صح".  ابداخله
يحتوي أيًضا  جامة كل منهاإثنى عشرة  إلىمن الداخل  طأسالوينقسم الجزء القائم من 

أزهار  متجاورة متراكبة البتالت أعالها ثالثينبثق منها ثالث أزهار زهرية على شكل مِ 
 ُسداسية البتالت.متجاورة 
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َ(2لوحةَرقمَ)
ة.المادةَالخام:َ  الِفضَّ
نع:َ  ة.الُعثماني  الدولة واليات َإحدىمكانَالص 

َم(.19 -18هـ/  13 -12) ينالقرن التاريخ:
 الَحز. -القطع - Repousséأساليبَالصناعةَوالزخرفة:َ

َسم. 6،2اإلرتفاع:ََ-سم 21،7المقاييس:َالق طر:َ
فظ:َ  مجموعة خاصة.مكانَالح 

 .دراستهاق لم يسبِ  النشر:
يشتمل على زخارف بارزة ُنفَِّذت بأسلوب الطَّْرق  ،مصنوع من الِفضَّة طأس الوصف:

(Repoussé).  زهرة  خرفي داخل إطار مستدير يتألف منتكوين زُ  طأسالوسط قاع في
هم جميًعا زخارف أوراق محورة. زهرة كأسية، وُيحيط بال جانبيها على كِ في المركز اللوتس 

أشكال معقودة يشتمل كل منها على شكل زهرة ذات ساق بحيث  وُيحيط بهذه الزخارف
 ستة عشرة بتلة.في ُمجملها شكل زهرة كبيرة لها  طأسالُتَشكِّل زخارف قاع 
ثمانية منها  ست عشرة أشكال معقودة تتضمنمن الخارج إلى  طأسالوتنقسم زخارف قائم 
والثمانية أشكال األخرى ُغْفل من الزخارف لعلها زهرة سلطان الغابة شكل زهرة ذات ساق 

 وذلك بالتناوب. 
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َ(3لوحةَرقمَ)
ة.المادةَالخام:َ  الِفضَّ
نع:َ  ة.الُعثماني  الدولة واليات َإحدىمكانَالص 

َم(.19 -18هـ/  13 -12القرنين ) التاريخ:
 .الصب في قالب -الَحز -القطع - Repousséأساليبَالصناعةَوالزخرفة:َ

َ.سم 10،7 المقاييس:َالق طر:
فظ:َ  البريطاني. ُتَحفالمُ مكانَالح 

 .دراستهاق لم يسبِ  النشر:
يشتمل على زخارف بارزة ُنفَِّذت بأسلوب الطَّْرق  ،مصنوع من الِفضَّة طأس الوصف:

(Repoussé) كائنات حية آدمية وحيوانية وطيور ُنفِّذت جميعها بأسلوب واقعي شكال أل
خرافية وعناصر  ب التشريحية هذا باإلضافة إلى كائناتٍ سَ روعي فيه الدقة ومراعاة النِ 

 .نباتية
َمَرحيث توجد في مركز قاعها من الداخل  َس رَّة َوسطى يبرك في منتصفها ُمجسًّم كزية

غزال بري له قرون متشعبة، وُيحيط به على هذه السرة أشكال كائنات خرافية تتَمثَّل شكل ل
في أحد طرفي جسده رأس تنين وفي  كٍل منهما جسم ثعبانل، ُمجنَّحين ننينيلتفي شكلين 

وعند نقطة من عشرة جامات  طأسالوتتكون زخارف قائم  الطرف اآلخر رأس طائر.
وتتمثل زخارف هذه الجامات في  زهرة سداسية البتالت.توجد كل جامة واألخرى  اتصال
 التالي:

 نسر مزدوج الرأس في وضٍع أمامي.تتضمن شكل الجامةَاألولى:َ
 .في وضٍع جانبي   تشتمل على شكل وعلَالجامةَالثانية:

 .جانبي  في وضٍع ذو ذيل ُمنَعِقف  حيوانشكل تتضمن الجامةَالثالثة:َ
َ.في وضٍع جانبي  تشتمل على شكل وعل الجامةَالرابعة:َ

  .في وضٍع جانبي   طائر لعله طائر البلشونتتضمن شكل الجامةَالخامسة:َ
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َ َالسادسة: في وضٍع  طائر لعله طائر البلشونشكل  علىمثل سابقتها تشتمل الجامة
 .جانبي  

َالس َابعةالجامة وضٍع جانبي  وله حاجبين تشتمل على شكل آدمي  لرجل جالس في :
وأمام قدميه يوجد عنصر  هالليي الشكل وعينين متسعتين. وهو يمسك بكلتا يديه ببندقية.

 .نباتي
َ.في وضٍع جانبي   وعلتتضمن شكل  :ثامنةالجامةَال

َورأسي.  وضٍع جانبي  وعلين متقابلين في تتضمن شكل  :التاسعةالجامةَ
َ.وضٍع جانبي   فيعلى شكل وعل  تشتملَ:العاشرةالجامةَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َالخاتمةَوأهمَالنتائج:
 لعل أبرز نتائج البحث تتمثل في النقاط التالية:

من  طاساتلل غير اعتيادي   وظيفي   على تصنيفٍ  َضْوءُيحَسب لهذه الدراسة تسليط ال -
 لم تتطرق إليه والذي ،اتَحمَّاموهو استخدامها لصب الماء في ال ختارة،خالل نماذج مُ 

 .ستفيضة بشكٍل ماإلسالمي  الدراسات العربية في مجال الفنون 
لوحات َضْوِء في غرض صب الماء في الحمامات في الطاسات  استخدام اإلشارة إلى -

 المستشرقين.
البحث كمرآة تعكس جانب من  َقْيد الطاساتعلى الوظيفة التي لعبتها  َضْوءإلقاء ال -

  .ةالُعثماني  الحياة اإلجتماعية في ُتركيا 
 .البحث محلاإلجتماعية في الفترة  ات العامة في الحياةَحمَّامإبراز دور ال -
 على عدد من القرائن واالستدالالتناًء البحث بِ  محل الطاسات ِنسبةمعالجة إشكالية  -

 البحث. َقْيد ُتَحفهة للالمؤرخة والمشابِ  ُتَحفنماذج الفضاًل عن هذا  ،المتمثلة في الدمغات
مع اإلشارة  التي وردت على التحف قيدها  أظهرت الدراسة بعض أنواع دمغات الِفضة -

 إلى بعض مميزاتها.
 توضيح باإلضافة إلىوذلك  لشكلها العام البحث دراسة وصفية موضوع الطاساتدراسة  -

(، هذا Repousseكأسلوب الـ) افي صناعته ةالمتبع ةالزخرفي  و  ةاعيالصن األساليب
  .والتي تتمثل في معدن الِفضة وأهم مميزاتها وخصائصها المادة الخامباإلضافة إلى تناول 

تميزت الطاسات والتي  ة التي تضمنتهاالزخرفي  ت العناصر كشف الستار عن مميزا -
تنوعت فيما بين زخارف األشكال النباتية باإلضافة إلى عناصر بالثراء والتناغم والدقة، و 

 الحية سواء األشكال اآلدمية أو الحيوانية أو زخارف أشكال الكائنات الخرافية. الكائنات
براز أهم التأثيرات المتمثلة تأصيل العناصر الزخرفية الواردة على التحف محل الدراسة- ، وا 

اصر زخرفية مماثلة وذلك في مع اإلشارة إلى نماذج لُتَحٍف أخرى ُنفَِّذت عليها عن ،فيها
   ."وحدة الفن اإلسالمي  "ضوء على ما ُيعَرف بـإطار تسليط ال

 ألول مرة.  ةعلميً  دراسة ُتَحفالعدد من  دراسة -
َ
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 قائمةَالمصادرَوالمراجع:
َالمصادرَالعربية

م(، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمد 1523هـ/ 930ابن إياس، زين العابدين محمد، تـ )-
 م.1984العامة للكتاب، القاهرة، أجزاء، الهيئة المصرية  5مصطفى، 

م(، نهاية الرتبة في طلب الِحسبة، 1193هـ/ 589الشيزري، عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهلل، تـ )-
 م.1946تحقيق: السيد الباز العريني،  مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

م(، لسان العرب، تحقيق: 1311/ هـ711ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم، ت )-
 مجلدات، دار المعارف، القاهرة، د.ت. 6عبد اهلل علي الكبير وآخرون، 

َالمراجعَالعربية
إبراهيم إبراهيم السيد، الزخارف النباتية والهندسية على الُتَحف والعمائر الُعثماني ة بالقاهرة، رسالة  -

 م.2006 ماجستير، قسم اآلثار، كلية اآلداب، جامعة طنطا،
، دار الحريري  للطباعة، 2في العصرين األيوبي والمملوكي، طأحمد عبد الرازق، الفنون اإلسالمية  -

 م.2006القاهرة، 
أضواء جديدة على طاسة الخضة والنقوش المدونة عليها، مجلة مركز الدراسات البردية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -

 م.2005، 22والنقوش جامعة عين شمس، عدد
، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ، 1بمتحف الفن اإلسالمي، ط أحمد ممدوح حمدي، معدات التجميل - 

 م.1959
آدم متز، الحضارة اإلسالمي ة في القرن الرابع الهجري، ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة، جزآن،  -
 د.ت.، دار الكتاب العربي، بيروت، 5ط
تاريخ وحضارة، جزآن، ترجمة: صالح سعداوي، استانبول، أكمل الدين إحسان أوغلي، الدولة العثمانية  -

 م.1999
يَّـة في الفترِة ِمَن القرن  - م ِفي 20هـ/ 14م حتى أواِئل القرن 18هـ/ 12آالء أحمد بكير، الت ـَحـف الِفضِّ

َِدَراَسٌة آثَاريٌَّة َفنيَّةٌ اإلسالمي  بالقاهرة  َضْوِء َمجموَعٍة غير َمنُشوَرة بُمْتَحِف الفنِّ  رسالة ماجستير، قسم ،
 م.2019ة اآلداب، جامعة حلوان، ليَّ كُ اآلثار والحضارة، 

حتى عصر محمد علي، رسالة آمال حامد الِمصري، أزياء النساء في ِمصر من الفتح الُعثماني   -
 م.1988معة القاهرة، ، قسم اآلثار اإلسالمية، كلية اآلثار، جاماجستير

أمل الشهاوي، أواني الُشرب الفخارية والخزفية والمعدنية في العصرين المملوكي والُعثماني  في ضوء  -
، قسم اآلثار اإلسالِميَّة، كلية اآلثار، جامعة سالمي بالقاهرة، رسالة دكتوراهمجموعة متحف الفن اإل

 م.2007القاهرة، 
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 .م1963الثمينة، المكتبة الثقافية، أنور عبد الواحد، قصة المعادن -
، مجلة كلية اآلثار جامعة القاهرة، العدد السادس، حسين رمضان، سيمرغ  - العنقاء في الفن اإلسالمي 

 م.1995عام 
 م.1954ديماند، م.س، الفنون اإلسالِميَّة، ترجمة: أحمد عيسى، دار المعارف، القاهرة،  -
ُتركية في ضوء مجموعتي متحف المنيل ومتحف  المجوهرات الملكية راوية عبد المنعم، أدوات الزينة ال -

باإلسكندرية دراسة فنية أثرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم اآلثار اإلسالِميَّة، كلية اآلثار، جامعة 
 م.2004القاهرة، 

رق جامعة مكتبة نهضة الش (،م1805 -1517ربيع حامد خليفة، فنون القاهرة في العهد الُعثماني  ) -
 م.1985القاهرة، 

، ط - ، مكتبة زهراء الشرق، 3ربيع حامد خليفة، الفنون اإلسالمي ة، الفنون اإلسالِميَّة في العصر الُعثماني 
 .م2005القاهرة، 

 م.1941زكي محمد حسن، الصين وفنون اإلسالم، القاهرة،  -
، دار الرائد العربي، بيروت، 1الزخرفية والتصاوير اإلسالِميَّة، طأطلس الفنون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -

 م. 1955
 م.1981د العربي، بيروت، ، دار الرائ1في العصر اإلسالمي، طالفنون اإليرانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -
زينات أحمد مصطفى طاحون، النسيج المُطرز في العصر المملوكي في ِمصر، رسالة ماجستير، كلية -

 .م1972الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 
 ،سعيد مصيلحي، أدوات وأواني المطبخ المعدنية في العصر المملوكي دراسة أثرية فنية، رسالة دكتوراه -

 م.1983جامعة القاهرة،  كلية اآلثار،
، جامعة اإلمام 1في اللغة التركية، طسهيل صابان وابن شيخ إبراهيم حقي، معجم األلفاظ العربية  -

 م.2005محمد بن سعود اإلسالِميَّة، الرياض، 
م( في 1952إلى  1805سيدة إمام، دراسة أشغال المعادن المدنية في عصر أسرة محمد علي من ) -

كلية الطب بالقصر( بالقاهرة، رسالة  -قصر الجوهرة -عابدين -ضوء مجموعات متاحف )قصر المنيل
 .م2006ماجستير، قسم اآلثار اإلسالِميَّة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 

 .م1965وسوعة العربية الميسرة، مؤسسة فرنكلين، شفيق غربال، الم -
، ط-  .م1972، كتابات معاصرة، القاهرة، 1عادل غبلاير، فن صياغة الُحلي 
، 1في الزخرفة اإلسالِميَّة )دراسة في ميتافيزيقا الفن اإلسالمي(، طعبد الناصر ياسين، الرمزية الدينية  -

 م.2006زهراء الشرق، القاهرة، 
، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1صالح سالم، الفنون اإلسالمي ة، في العصر األيوبي، طعبد العزيز -

 .1جـ ،م1999
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م 19هـ: 13م وحتى نهاية القرن 16هـ: 10عصام الفرماوي، بيوت القهوة وأدواتها في ِمصر من القرن  -
 م.1998جامعة القاهرة،  ، قسم اآلثار اإلسالِميَّة، كلية اآلثار،اسة أثرية حضارية، رسالة ماجستيردر 
 .م1922عنايات المهدي، فن أشغال المعادن والصياغة، مكتبة ابن سينا للنشر، -
رسالة  ،في ِمصر في عصر سالطين المماليك دراسة أثرية فنية ايزة محمود الوكيل، جهاز العروسف -

 م.1988ماجستير، قسم اآلثار، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
أ.ب.، لمحة عامة إلى ِمصر، جزآن، ترجمة: محمد مسعود، مطبعة دار الكتب والوثائق  كلوت بك، -

 م. 2011القومية، القاهرة، 
ترجمة: حسن إبراهيم حسن، علي إبراهيم حسن، إدوارد حليم، الهيئة لينبول، ستانلي، سيرة القاهرة،  -

 م.1979المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
، عام الكتب، 2في اللغة، تحقيق: أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي، طلويس معلوف، المنجد  -

 م.1988القاهرة، 
 .م1960، مكتبة األنجلو الِمصرية، القاهرة، 1محمد أحمد زهران، فنون أشغال المعادن والت َحف، ط-
القاهرة وعمائرها محمد عبد الحفيظ، أشغال المعادن في القاهرة الُعثماني ة في ضوء مجموعات متاحف  -

 م.1995األثرية، رسالة ماجستير، قسم اآلثار اإلسالِميَّة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
 .م1963، القاهرة، 94محمد فهيم، ثروتنا المعدنية، المكتبة الثقافية، عدد 

ت، ، مؤسسة الرسالة، بيرو 1معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية، طمصطفى عبد الكريم الخطيب،  -
 م.1996

مدينة الفسطاط،  حفائرممدوح محمد السيد، أسطورة النسر ورمزيته في ضوء قطعة خزفية جديدة من  -
 .18مجلة اإلتحاد العام لآلثاريين العرب، عدد

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلثار، نادر عبد الدايم، التأثيرات العقائدية  - في الفن الُعثماني 
 م.1989جامعة القاهرة، 

في ِمصر اإلسالِميَّة )دراسة حضارية وأثرية(، رسالة ماجستير غير نادية حسن أبو شال، المبخرة  -
 م.1984منشورة، قسم اآلثار اإلسالِميَّة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 

ه غير في العصر الُعثماني  )دراسة فنية حضارية(، رسالة دكتوراناصر الحارثي، ُتَحف األثاث المعدني  -
منشورة، قسم الدراسات الُعليا التاريخية والحضارية، كلية الشريعة والدراسات اإلسالِميَّة، جامعة أم الُقرى، 

 م.1989
 .2م، جـ1981، القاهرة، 1نخبة من العلماء، المعجم الكبير، ط-
 م.2004، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4نخبة من العلماء، المعجم الوسيط، ط -
، دار 3الساسانية، ط -المسيحية -في الفترات الهيلينستيةت إسماعيل عالم، فنون الشرق األوسط نعم -

 المعارف، القاهرة، د.ت.
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هدى صالح الدين عمر، الت َحف المعدنية اإلسالمية بخانيات بخارى وخوقند وخيوه خالل القرنين الثاني  -
الميالديين )دراسة آثارية فنية(، رسالة دكتوراه عشر والثالث عشر الهجريين/ الثامن عشر والتاسع عشر 

 م.2015غير منشورة، قسم اآلثار اإلسالِميَّة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
هدى محمدي السيد، معجم مصطلحات الحرف والفنون في كتاب تخريج الدالالت السمعية للخزاعي  -
 م.2008، بلنسية للنشر والتوزيع، المنوفية، 1هـ(، ط789)ت
، رسالة  - هند علي علي، الزخارف النباتية على الفنون التطبيقية في آسيا الصغرى خالل العصر الُعثماني 

 م.2012ماجستير غير منشورة، قسم اآلثار اإلسالِميَّة، كلية اآلثار، جامعة القاهرة، 
 م.2010يوسف علي البديوي، الموسوعة الذهبية في الحضارة اإلسالمية، دار اليمامة، -

َالمراجعَاألجنبية
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-Christie’s International Magazine, December 1997. 

-Christie’s, Arts of Islam, London South Kensington, 1 october 2012. 
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Artisitic Study”, Shedet Journal, Issue IV, 2017, pp. 91-102. 

- Kürkman, Garo, Ottoman Silver Marks, Istanbul, 1996. 
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-Ward, Rachel, Islamic Metalwork, London, 1993. 
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إحدى واليات الدولة الُعثماني ة،  : طأس من الِفضة،‹(1›رقم )لوحة 
 م(.20هـ/ 14أوائل القرن ) م(19هـ/ 13القرن )أواخر 

 Michael Backman, Ltd, Londonُنِشَرت بإذن  

 

 

، إحدى من الِفضةمصنوع  طأس: ‹(3›رقم )لوحة 
 -18هـ/  13 -12) ينالقرنواليات الدولة الُعثماني ة، 

، إحدى واليات من الِفضةمصنوع  طأس: ‹(2›)لوحة رقم  .البريطاني ُتَحفالمُ ، محفوظة بم(19
 م(.19 -18هـ/  13 -12) ينالقرنالدولة الُعثماني ة، 

 Michael Backman, Ltd, Londonُنِشَرت بإذن 

 

 

 

 

دمغة السلطان الُعثماني  : ‹(/أ1›رقم )لوحة 
الثاني ودمغة "صح" الواردتين عبد الحميد 

 على الطأس السابق.
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-Jeanرسمها الفنان « نساء تركي َحمَّام»لوحة : ‹(5›رقم )لوحة  

Jacques-François ( 1785عام)يظهر بها مجموعة من م ،
 الطاسات المستخدمة في صب الماء في الَحمَّام.

 نقاَل عن: 
-http://factsanddetails.com/world/cat55/sub359/entryا

521.html.(25-11-2019) 

 عليه مناظر تصويرية منها نساء في َحمَّام تصب الماء عن طريق طأس. طأس: ‹(4›رقم )لوحة 
 Kurkman, G, Ottoman silver Marks, pp. 234, 235نقاَل عن: 
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 ُتَحف، مَحمَّامال طأسيظهر بها « الُتركي َحمَّامال»لوحة لفنان يوناني مجهول بعنوان  ‹(:6›)لوحة رقم 
 .م(1809هـ/ 1224فيكتوريا وألبرت بلندن، عام )
 نقاًل عن:

[https://collections.vam.ac.uk/item/O916905/hamam-or-turkish-bath-

watercolour-anonymous-greek-artist/](14-6-2018). 

القرن  في  Jean-Étienne Liotard رسمها الفنان "إمرأة تركية مع خادمتها"لوحة : ‹(7›)لوحة رقم 
 َحمَّام. طأسيظهر بها شكل  م(18هـ/ 12)

 Sancar, A., Ottoman Women, p.83نقاًل عن:
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Bath Bowl in Ottoman Turkey in the Period from 
 (12th AH/18th AD) Century until the Beginning of  

(14th AH/ 20th AD) Century 
An Archaeological and Artistic Study  

on Selected Examples and Orientalists Paintings  

Prof. Dr. Abdulmunsef Salem Najm

            Alaa Ahmed Bakeer


 

Abstract: 
Bowls in Islamic period were used in different purposes, as there 

were bowls used for eating, and others used for drinking, in addition 
to what is called magic bowls which were used for treatment and 
expulsion of evils either by drinking water inside them or use this 
water in bathing.  

In this regard, this paper deals with one of the purposes of using 
bowls in Ottoman Turkey in the period from (12th AH/18th AD) 
century till the beginning of the (14th AH/ 20th AD) century, which 
is pouring water during bathing. And there are several remaining 
examples of this kind of bowls. On the other hand, it is noteworthy 
that many orientalists’ paintings depicting the public baths in that 
period show the use of bowls in that purpose. 

Some of these bowls are decorated with human and animal figures 
and different scenes; some of them representing women in baths, 
while other bowls include floral and geometric decorations. 

It should be noted that public baths played an important role in the 
lives of women in the Ottoman period, and that was in their daily 
lives and their social events such as preparing for weddings. It was 
usually known that the majority of women in Ottoman Turkey go to 
the public baths once a week, and there were many cosmetic 
operations done for them like braiding hair and beautifying face. The 
day of going to a public bath was a day to meet and socialize, some 
of the women took their children accompanied by their maids, who 
carried all the necessary belongings for bathing, including bowls, 
soap, combs and towels. 

In addition, there were indications that it was customary to include 
a bath bowl in the bride’s stuff in Turkey in the Ottoman period.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Bowl- Turkey- Ottoman- Baths- Paintings- Orientalists.
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