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 بمطز انشيحاَيت بًتحف انًحفوظت انًعذَيت انتحف يٍ نًجًوعت فُيت زيتأث دراست

 الباحثة: نجى جساؿ دمحم حدضغ
 جاهعة أسضػط –كمية اآلداب  – اآلثارقدع  -شالبة هاجدتضخ 

 تُاونت انذراست عٍ يتحف انشيخ فيصم بٍ لاسى آل ثاَي :

كضمػهتًخا هغ الجوحة بيجؼ حفظ وعخض هجسػعات  02الداهخة ، عمى بعج في هدرعة  8988تع تأسيدو في عاـ 
 هتشػعة هغ القصع الفشية والتخاثية التي جسعيا الذيخ ؼيرل خبلؿ رحبلتو حػؿ العالع.

يعتبخ هتحف الذيخ ؼيرل هغ الستاحف العالسية التي تخكد عمى التاريخ اإلسبلهي والسؤسدة الػسصى ، ويعكذ تقالضج 
 خي وتخاثيع الػششي وىػيتيع الثقاؼية ، هسا يذكل حخكة ثقاؼية يجعسيا الذيخ ؼيرل.الذعب القص

تعكذ هقتشيات الستحف تمظ حياة العخب وتاريخيع هغ خبلؿ عخض هجسػعة رائعة هغ القصع األثخية والفشية التي تسثل 
 تي تسثل هجااًل زهشًيا هختمًفا.فتخات هختمفة هغ التاريخ اإلسبلهي ، هثل فغ الخدؼ والتحف الخذبية والسعجنية ال

 

ي ٍ يتحف انشيخ فيصم بٍ لاسى آل ثَا  َبذة ع

   -: (1)نوحت

تأسذ "هتحف الذيخ ؼيرل بغ قاسع آؿ ثاني" 
 تى الفي هدرعة الداهخية عمى هدافة ال 1988عاـ 

 خضكع عغ الجوحة، وذلظ بيجؼ صػف وع 02تتجاوز 
 ايعجس ىشية والتخاثية التفالقصع ال هغ ات هختمفةهجسػع

وتع  .  اء العالعنحأتمف خفي هبلتو ؿ تشقخبل ؼيرل  يخالذ
خاج بسيع األرت خحليأ ةالسحمي ارحجألف هغ االستح ءابش

.  ساري القصخي القجيععالس  جتحاكي الشسػذ ىالت ةالتقمضجي
 يدد على صػف وتف إالستحاء ييجؼ الذيخ ؼيرل هغ بشو 
عخض القصخي وزوار الس عبالذاإلسبلهي بضغ أوساط  اثخ تال
التػسع هشح  تجيج هغ عسمياعوقج شيج الستحف ال.  غالسضعال

خى أخميسية ججيجة و عبحثية وت قضافة هخافإهع  وافتتاح
 .يوررة لمتخؼهخ

هية بلسإلشػف افىع هخاكد الأحج أ هعتبار اوب
وتاريخ  اةحي الستحفات كذ هقتشيعوالتخاثية والثقاؼية، ت

 عوالقص ارثاآل غه ئعة هجسػعة را ضعخ خبلؿ هغ  عخبال
اريخ اإلسبلهي الت غه ختمفةزهشية ه بحقتسثل ي تلفشية اال

الفشية السعجنية هغ هختمف هثل فغ الخدؼ والخذب والقصع 
الدبلالت اإلسبلهية والعرػر ، والسشدػجات واألزياء التى 
تعػد إلى بمجاف السغخب وآسيا الػسصى ، وقصع الفزة 
والحىب والسجػىخات والسخصػشات القخآنية ، إلى جانب أكثخ 

قارات . وتذسل  4ألف قصعة أثخية تع جسعيا هغ  85هغ 
يدخخ بيا الستحف عمى  يهجسػعات القصع األثخية الت

هجسػعة هغ الستحجخات وأحافضخ الجيشاصػرات والسخصػشات 
والتساثضل القجيسة والقصع الشقجية الشادرة السأخػذة هغ 

، إضافة إلى أكبخ هجسػعة خاصة  والبجو التقمضجي هداكغ
 لؤلسمحة القجيسة فى العالع .

ويعتبخ "هتحف الذيخ ؼيرل" واحجًا هغ الستاحف 
العالسية الصخاز التى تخكد عمى التاريخ اإلسبلهي والذخؽ 

القصخي وإرثيع الػششي وسصى ، وىػ يعكذ تقالضج الذعب األ 
وىػيتيع الثقاؼية ليذكل بحلظ حخكة ثقاؼية هجعػهة هغ 

هغ أروع وأىع   الذيخ ؼيرل . ويحتػى الستحف عمى عجد
ات العخبية ، ولػحات الخط العخبى ، وإبجاعات السخصػش

الفشػف الجسضمة ، واألسمحة ، والديارات الكبلسيكية ، 
؛ وىػ يػاصل نسػه هع استسخار الذيخ وقػارب الجاوالتقمضجية 

ؼيرل بجسع العجيج هغ السقتشيات الفخيجة ويذكل الستحف 
هرجرًا هيسًا يخضى شػف الباحثضغ عغ تػسيع آفاؽ فيسيع 

 ارة اإلسبلهية والتخاث القصخي . لمحز
، تع اختيار الستحف هغ قبل  0282وفى عاـ 

وزارة الفشػف والثقافة والتخاث كأحج أبخز السعمع الثقاؼية 
الخائجة في دولة قصخ ضسغ احتفالية "الجوحة عاصسة لمثقافة 

 العخبية " .  
والججيخ بالحكخ أف الذيخ ؼيرل قاـ بالترسيع 

ى كل ها يتعمق بالستحف ، بسا في ذلظ شخريًا عمواإلشخاؼ 
 كيؽية عخض القصع وحفطيا . 
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 : هشطخ عاـ لستحف الذيحانية 8لػحة 
يتشاوؿ ىحا البحث دراسة أثخية فشية ونذخ عمسي و 

قصعة فشية هحفػضة في هتحف  عذخألوؿ هخة لعجد 
الذيحانية بجولة قصخ ، اتبعت فضيا السشيج الػصفي 

 التحمضمي .
 الدراسة الوصفية :

 أواني الماء  –أوال 
 1األباريك

 : (2)نوحت رلى انمطعت األونى

 يختكد ، الصخؽ  بصخيقة شكل  الفزة هغ إبزيك
 ، بجف ، وقاعجه أرجل أربعة هغ يتألف ، قػائع أربعة عمى
 البارز الحفخ إسمػب إستخجـ ( هؿبس ، هرب ، رؾبة

 عمى واليشجسية الشباتية الدخارؼ تشفضح فى البديط والغائخ
 السرب لتثبضت المحاـ إسمػب إستخجـ ، الخارجى سصحة

 . والسؿبس
 ، الرب بصخيقة ُشِكمػا أرجل أربعة عمى يختكد

 قاعجة يعمػه غفل، أوجيو أربعة هشيا لكل ، هخبع شكل ليع
 ألشكاؿ الستكخره الدخارؼ هغ صف يديشيا اإلرتفاع قمضمة
 الشضمػ بسادة وهمئت غائخة هشيادائخة كل يتػسط دوائخ

 يديشو ، الرب بصخيقة شكل الكذل كسثخى  بجف لو ، الدػداء
 هتتالية هفررة جاهات أنراؼ هغ صف أسفل هغ

                                                           
1
اإلبرٌك فى اللغة ٌعنى اإلناء وجمعة وجمعه أبارٌك وهو لفظ  - 

   فارسً معرب وأصلة فى الفارسٌة "إبرٌز " بمعنى ٌصب الماء                                           
فارسً ، دار -حسنٌن ) عبد النعٌم ( ، لاموس الفارسٌة ، عربً 

 الكتاب المصري ، الماهرة ، دار الكتاب اللبنانً ، بٌروت.

 ة،اإلضاف بصخيقة زودت البجف سصح عغ تبخز وهشتفخة
 هشيا كل سصح يديغ ، هفخغة دوائخ أشكاؿ بضشيع تشحرخ
 األشػاؿ هختمفة نباتية أفخع عغ عبارة هتساثمو نباتية خارؼ
 بإسمػب هشفحة البتبلت ثبلثية نباتية زىخة هشيسا كل يحسل
 أنراؼ العمػى  البجف سصح يديغ ، البديط ائخغال الحفخ

 أسفل تديغ لتىا الجاهات ألنراؼ هساثمة هفررة جاهات
 أنراؼ هشيا كل يديغ ، الخأس عشج هتقابمضغ وىسا البجف
 نباتية أفخع هخكدىا هغ يذع البتبلت ثبلثية نباتية وريجة

 بالحفخ هشفحة ثبلثية نباتية زىػر تحسل األشػاؿ هتفاوتة
 . الدػداء بالسضشاء وهمئت البارز

 بصخيقة شكمت الذكل إسصػانية رؾبة لئلبخيق
 ةثبلث إلى تشقدع ، هباشخ بذكل بالبجف تترل الصخؽ،

 واإلفخيد غفل ضيقة أشخشة ثبلثة بضشيسا يفرل ، هدتػيات
 يديشيسا والثانى األوؿ السدتػى  ، هشتفخ بارز األخضخ

 الشضمػبسادة  وهمئت الغائخ بالحفخ هشفحة صغضخة شجضخات
 حافة يسثل وىػ واألخضخ الثالث السدتػى  أها ، الدػداء

 أعسجة عمى دائخية الشرف عقػدىا تختكد بائكة يديشة الخؾبة
 . هحفػر رأسى خط عقج كل أسفل يديغ بديصة

 حافة لة ، الصخؽ  بصخيقة شكل غصاء لئلبخيق: انغطاء
 دائخية نز عقػد هغ تتكػف  بائكة يديشيا وجياف ليا هقعخة
 ، الحدإسمػب ب هشفحة هدتؿيسة تيذضخات العقػد أسفل يديغ
 صغضخة شجضخات سصيا تديغ ؾبة شكل عمى جدء يعمػه

 يتػسط ، والخؾبة البجف عمى السػجػدة لمذجضخات هساثمة
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 رأسياً  تزميعاً  هزمع الرب بصخيقة شكل هؿبس قصبيا
 السػضع سصح يديغ ، غفل الذكل هخخوشى جدء يعمػة
 شكل هتعاؾبة  بارزة قمػب أشكاؿ بالقائع يحيط الحى

 هغ األهاهى الجانب بسشترف ،ثبت الصخؽ  بصخيقة الرشبػر
 ، هسضد هؿبس لة، األهاـ إلى يسضل أفقى شكل البجنب
 ، الخؾبة إهتجاد بسػازاة أعمى إلى ويستج البجف هغ يشصمق
 شخفة ترسيع فى الفشاف بخع وقج بجف بسشترف أسفل

 ، لػتذ بدىخة شخفة ويشتيى الخارج إلى يمتف بذكل الدفمى
 هغ السمتف الجدء جانبى يديغ ، لمجاخل يمتف العمػى  وشخفة
 هشفحة الدسظ قذػر زخخفة تذبو بدخارؼ أسفل وهغ أعمى

 العمػى  السؿبس تقػس جانبى عمى ثبت.الغائخ بالحفخ
  . اإلبخيق بغصاء هحػرة عمى ثبت هتقابل بذكل قزضب

 

   الفزة هغ : إبخيق0لػحة رقع 
 :(3 رلى نوحت) انمطعت انثاَيت
 هشخفزة قاعجة هغ يتكػف  الذكل كسثخى  إبخيق

 البديصة الشباتية األوراؽ هغ صف يديشيا الذكل هدتجيخة
،  غفل أرضية عمى الغائخ بالحفخ هشفحة الستتالية

 نباتية زخارؼ سصحة يديغ الذكل كخوى  بجف يعمػالقاعجة
 الشخضمية السخاوح أنراؼ هغ صف أسفل هغ ،يديشة بارزة

 يمى األحسخ بالشحاس البارزوهكفتة بالحفخ هشفحة الستتالية
 أفخع نباتية حمدونية هشيا يشبثق هتساوجة نباتية أفخع ذلظ

 بالشحاس وهكفتة البارز بالحفخ هشفحة ثبلثية نباتية وزىػر
 . األحسخ

 تبخز هخخوشياً  شكبلً  تأخح رؾبة هباشخةً  البجف يعمػ
 بحجخ هصعسة هجػفة لػزية أشكاؿ يديشيا ، البجف عغ قميبلً 

 يتػسط البتبلت ثسانية نباتية زىػر أشكاؿ كػف الياقػت ي
 يديغ الفضخوز والياقػتبأحجار  هصعسة هجػفة دائخة الدىخة
 هشفحة هائمة تيذضخات عغ عبارة ضضق شخيط الخؾبة حافة

 .البارز بالحفخ
 شكل يأخح الخػذة يذبة غصاء الفػىة يغصى

 لذخيط هساثل ضضق شخيط أسفل هغ يديشو هجبب عقج قصاع

 السجػفة الجوائخ أشكاؿ هغ صف ذلظ يمى ، الخؾبة حافة
 يمى ، بالحجخ هصعسة كانت أنيا السخجح هغ فارغة الستتالية

 الكخيسة باألحجار هصعسة ودائخية الذكل لػزية نتؤات  ذلظ
 تكػف  دائخية أشكاؿ لمغصاء األهاهى الجدء هشترف يديغ
 الغصاء يشتيى ، الفضخوز بحجخ هصعسة نباتية وريجة شكل
 بالفػىة الغصاء ويختبط ، الدخارؼ هغ غفل هربعة بقسة
 . هدسار بػاسصة هثبتة نحاسية هفرمة شخيق عغ

 هشفح هؿبس الكخوى  البجف أسفل هغ يخخج
 هثبتة نباتية ورقة بذكل يبجأ القالب فى الرب بإسمػب
 قميبلً  ويبخز أعمى إلى السؿبس يختفع ثع البخشسة بػاسصة

 الفػىة عشج الجاخل إلى أخخى  هخة يختج ثع ، الخارج إلى
 خصػط الجاخل هغ السؿبس سصح يديغ ، الجاخل إلى ويمتف

 لمسؿبس الخارجى الدصح الغائخ،أها بالحفخ هشفحة هدتؿيسة
 . الدخارؼ هغ غفل

 عمى صشبػر األخخى  الجية هغ السؿبس يقابل : انصُبور
 هتساوجة نباتية أفخع يديشيسا جانبافو ل هفتػح هدراب شكل
 عمى البارز بالحفخ هشفحةأنراؼ هخواح نخضمية  هشيا يشبثق
 . الدسظ قذػر زخخفة هغ أرضية
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  هصعع باألحجار الكخيسة : إبخيق3لػحة رقع 
 :(4 رلى نوحت) انمطعت انثانثت

 هغ صشع ، صقخ األرجح عمى وىػ شائخ شكل عمىإبزيك 
 الصخؽ بإسمػب  شكل، سع33) الكمى إرتفاعة ، الشحاس
 ، الصائخ أرجل فى القاعجة تتسثل ، قاعجة هغ ،يتكػف 
  حضث ، شجيجة بػاقعية األرجل تشفضح فى الفشاف بخاعة ونبلحظ

 
 الصائخ وأضافخ وهخالب وأصابع أرجل تفاصضل بتشفضح إىتع
 . عقاب تقخيباً  وىػ الصائخ نػع هعخفة تجعمشا التى

 األرجل فى هتسثمة بالتفاصضل الذجيجة بالعشاية اإلبخيق تسضدي
 . الخأس وفى والجانبضغ الحيل ،وفى هخالب ىضئة عمى

 

  هغ الشحاس : إبخيق4لػحة رقع 
 ثالثاً : أدوات اإلضاءة 

  الشمعدانات
 :(5 رلى نوحت) انزابعتانمطعت 

شًعذاٌ
 ثبت بسشترفو دائخى  بجف هغ يتألف البخوند هغ 2

 الحفخ إسمػب وإستخجـ الرب بصخيقة ُشٍكل  إسصػانية رؾبة
 الشباتية الدخخؼية العشاصخ تشفضح فى (الحد) البدضصط الغائخ

 هىح همئ هع الخارجى الذسعجاف سصح عمى والكتابية
 . الدػداء الشضمػ بسادة الفخاغات

الذخيط العمػى  حتػى يخشة زخخؼية أش يديشو
عمى زخارؼ نباتية تتكػف هغ فخعاف نباتياف  والدفمى

 بالحفخ هشفحة يتكػناف هغ أنراؼ هخاوح نخضمية  هتساوجاف
يتػسصيع شخيط زخخفى كتابي يحتػى عمى زخارؼ   ، البارز

                                                           
8
الشماعد هً وسٌلة من وسائل اإلضاءة المتنملة حٌث  - 

تعتبر الشماعد من وسائل اإلضاءة التً ارتبطت بالحٌاة 
االجتماعٌة الستخدامها فً االنارة الداخلٌة للمصور والمنازل 

والخانات والحوانٌت وأحٌاناً فً اإلضاءة الداخلٌة للمنشآت 
ضاءتها على المعمارٌة داخل الوحدات اإلنشائٌة ، وتعتمد إ

 . الشموع

 ىشجسية أشكاؿ هغ أرضية عمى السسمػكى الثمثكتابية بخط 
 البارز بالحفخ هشفحة هشتطسة غضخ

 : َصه انُمش
 األشخفى السالكى ى/السػلػ العالى الكبضخى  السقخ

 . الشاصخى  السالكى السجاىجى الغازى /الكبضخى 
 أعمى البجف عمى ،يػجج الرانع إسع عمى الذسعجاف يحتػى 
 هانع بغ دمحم لاعضاسس الدضج  و :ونر الدفمى الذخيط

 تحتػى  تاف دائخيتاف هختمفتاف األحجاـ ً جاه قصع األشخشةي 
فخع نباتى هتساوج يتكػف هغ أنراؼ هخاوح نخضمية   عمى

 البارز بالحفخ هشفحةويشبثق هشو أوراؽ نباتية بديصة 
 . 3بالسضشا وهصمية

                                                           
عن مادة سوداء تتكون من صهر نسب معٌنة  وهى عبارة - 3

من النحاس والرصاص والكبرٌت وملح النشادر توضع فً 
األجزاء المحفورة على سطح المعدن، وبهذا ٌتم الحصول 

 . المعدنٌة على تضاد فً األلوان على التحف
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  هغ الشحاس : إبخيق5لػحة رقع 
 :(6 رلى نوحت) انخايستانمطعت 

 ، بالفزة السكفت الشحاس هغ السذكاة صشعت
 السذكاة تذبو( سع30,5) سبلسل بجوف  الكمى إرتفاعة يبمغ
( ،  أذف ، رؾبة ، بجف)) هغ تتألف الدىخية العاـ شكميا فى

 قمضمة قاعجة عمى يختكد الذكل كخوى  بجف ليا السذكاه

يديشيا شبكة هغ أشكاؿ ،  الدخارؼ هغ غفل اإلرتفاع
نباتية ثبلثية البتبلت هشفحة السعضشات ويشبثق هشيا زىػر 

باسمػب التخخيع وهصمية بالفزة . ويتػسط البجف أفخعغ 
 باتية هتساوجة يشبثق هشيا زىخة المػتذ والخذخاش  .

 

 السكفت بالفزة هغ الشحاس : هذكاة6لػحة رقع 
 رابعاً : أدوات الكتابة 

 المحابر 
 :(7 رلى نوحت) انسادستانمطعت 

يحبزة
 األرض عمى رآبس ألسج صغضخ تسثاؿ شكل عمى 4

 وهجػفتاف هثمثتاف ُأذناف لة ، أجػؼ جدجة أف إذ ،
 هحفػر شخيط جبيتة والكػارتدعمى الياقػت بحجخ وهصعستاف

 العضشضغ أف السبلحظ وهغ هجػفتاف ،وعضشاة باألحجار وهصعع
 أنف ولة هفقػدة األحجار باألحجارولكغ هصعستضغ كانت

 ،ويػجج هحفػرة دوائخ األنف جانبى عمى ويػجج ، جاحطة
 أها ، األسج شارب تسثل وىى هحفػرة خصػط صجغيو عمى

                                                           
وكان من هً الوعاء الذى ٌوضع فٌه الحبر أو المداد ،  - 4

أهم أنواع األحبار المستخدمة فً منطمة آسٌا الوسطى هو 

الحبر الهندي الذى كان ٌصنع بواسطة غلى كل من األرز 

والماء معاً والسناج ) سواد الدخان ( والذى ٌتم الحصول 

 علٌة عن طرٌك حرق زٌت بذر الكتان.

 

 األهاـ إلى تستج و هدتؿيستاف األهاهتاف قجهاة ، ؟ األسج فع
 يستج شػيل ذيل ،ولة هثشضتاف فيسا الخمفضتاف القجهاف أها ،

 ضيخ نياية عمى ويػجج ،  الخمؽية اليسشى األسج قجـ عمى
 ثبلث هغ ويضتكػف  هدتجيخ وىػ السحبخة غصاء األسج

 ، الجدع بتذخيح العشاية التحفة ىحة فى وضيخت،  هدتػيات
 .  خانىياإل الفغ هسضدات هغ وىى

 السعجنية التحف أف بالحكخ، ججيخ ىػ وهسا 
 يةساسان كانت فقج شائخ أو حضػاف شكل عمى السرشػعة

 السجدسة الحضػانات ِأشكاؿ إيخاف فى إستعسمت ،وقج الخوح
 . السيبلدى عذخ الثانى اليجخى  الدادس القخف  فى
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  : هحبخة7لػحة رقع 
 السقالع 

 :(8 رلى نوحت) انسابعتانمطعت 

يمهًت
 شكمت الشحاس هغ صشعت الختع هعيا وهحبخة 5
 تشفضح فى الغائخ الحفخ إسمػب إستخجـ ، الرب بصخيقة
 هقصع ليا،  الدػداء الشضمػ بسادة همئيا هع الكتابية الدخخفة
 نقر عمى تحتػى  غفل أهمذ سصحيا هدصح دائخى  ثسانى
 هشفح الغصاء هغ بالقخب العمػى  الدصح نياية عشج كتابى
 هثبت الذكلي دائخ  ختع بيا السقمسة، و  البارز بالخفخ

 إسع عمى يحتػى  الغصاء بسشترف هثبتة سمدمة بػاسصة
 وتحسل ( الرسج عبج حافظ  وىػ السقمسة صاحب الخصاط
 .ىػ (8389تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
مشتك من اسم الشئ الذى كان ٌحفظ فٌه مثل المملمة أي  - 

 األلالم والمحبرة أي مكان وضع الحبروعاء 

 : هقمسة وهحبخة هغ الشحاس8لػحة رقع 
 السباخخ  األوانى الصقدية

 :(9 رلى نوحت) انثايُتانمطعت 

يبخزة
 شضب هثاؿ وتعج شائخ ىضئة عمى البخوند هغ 6

 الفغ تصػر بجاية ترشع كانت التى السعجنية لمتحف
 شابع ذو وهعطسيا حضػاف أو شائخ ىضئة عمى اإلسبلهى
 شكمت ، الداسانى اإليخانى الفشى بالصابع هتأثخ ساسانى
 والغائخ البارز الحفخ إسمػب ،إستخجـ  الرب بصخيقة
 الكتابية الدخخؼية العشاصخ تشفضح فى والتخخيع البديط

   . سصحو عمى واليشجسية والشباتية والحضػانية
 بخط كتابات هغ يتكػف  حجساً  أكبخ زخخؼياف شخيصاف يعمػىع
 عمى البارز بالحفخ نفحت)لع أتسكغ هغ قخاءتيا(  الشدخ

 بالحفخ هشفحة دوائخ أشكاؿ تحسل الشباتية األفخع هغ ضيةر أ
  والتخخيع. البارز

                                                           
المبخرة أو المجمرة هً األداة التً ٌحرق فٌها العود  - 6

لٌستجمر وٌتطٌب به أو ٌتدخن ببخوره ، والبخور هو الدخنة 

التً تنتج من حرق بعض أنواع الطٌب كالعود  الهندي ، ولد 

 .ٌطرى العود بعنبر أو مسن  أو كافور أو غٌرة من الطٌب 

الباشا ) حسن( ، المجمرة، موسوعة العمارة واآلثار والفنون  انظر
شرلٌة ،  )4اإلسالمٌة، المجلد الثانى، الطبعة األولى ، أوراق )

 .195م ، صـ 1999
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 البخوند هغ هبخخة: 9لػحة رقع 
 :(11 رلى نوحت) انتاسعتانمطعت 

 أربعة عمى تختكد الذكل إسصػانية انبزوَز يٍ يبخزة
 زخارؼ أضبلعة يديغ هزمع إسصػانى شكلليا  أرجل

 يديغ هقبب دائخ نرف شكل لو ثابت غصاء يعمػه هصسػسة
 رائحة بخخوج لتدسح هفخغة دوائخ الخارجية وحافة سصحة
 حمقة يتػسصة قائع أعمى هغ سصحة يتػسط هشيا البخػر
   .صغضخ لصائخ بتسثاؿ أعمى هغ يشتيى بارزة دائخية

 إسصػانى شكل ليا أرجل أربعة عمى البجف ويدتشج
 غفل نباتية ورقة شكل عمى زخخؼية بحمية أسفل هغ تشتيى

 . الدخارؼ هغ

 

 البخوند هغ هبخخة: 82لػحة رقع 
 الصؤوس الدحخية 

 :(11 رلى نوحت) انعاشزةانمطعت 
 هغ هجسػعة الجاخل هغ يديشة الشحاس هغ شأس

 عمى تحتػى  البارز بالحفخ هشفحة الصأس حػؿ تجور التى األشخشة

 نريا البقخة سػرة هغ قخأنية آيات

 اال الو ال هللا الخحيع الخحسغ هللا بدع )  : األول انشزيط 
 الدسػات فى ها لو نـػ وال سشة تأخحة ال القضـػ الحى ىػ
 )  ذا هغ االرض فى وها

 هابضغ يعمع باذنو اال عشجه يذفع حىال) : انثاَى انشزيط
 (شاء بسا اال عمسة هغ بذئ يحيصػف  وال خمفيع وها

 واليئػده واالرض الدسػات كخسيو سع): انثانث انشزيط
  )وىػ حفطيسا

 عمى تحتػى  دائخية جاهة الصأس هشترف يديغ
 الكتابات كل   ( العطيع العمى ) -: نريا لآلية تكسمة كتابة
 التيذضخات هغ أرضية عمى البارز بالحفخ الثمث بخط هشفحة
 . البارز بالحفخ هشفحة السائمة

 شخيط أسفل هغ لمصأس الخارجى الدصح يديغ
 عقػد هغ تتكػف  بائكة عمى يحتػى  الغائخ بالحفخ هشفح

 شخيط يعمػه غفل أرضية عمى البارز بالحفخ هشفحة هشكدخة
  هشيا يتجلى هتتالية وريجات أنراؼ عغ عبارة عخيس

 تتالية هحػرة نباتية أوراؽ جانبضيا هغ ويشبثق ثبلثية زىػر
 الصأس حافة يديغ غفل أرضية عمى البارز بالحفخ هشفحة
 عقػد هغ تتكػف  بائكة عغ عبارة البارز بالحفخ هشفح شخيط

 حمقة الصأس جانب فى ثبت ، البارز بالحفخ هشفحة هشكدخة
 يديغ،   الدخارؼ هغ غفل ؟ إسمػب بػاسصة هفخغة دائخية

  األحجاـ هختمفة أشخشة هجسػعة الجاخل هغ الصأس بجف
 بالحفخ هشفح كتابى شخيط هشيع الصأس حػؿ تجور التى

 أرضية الغائخعمى بالحفخ هشفحة  كتابات عمى يحتػى  الغائخ
 .  ، غفل

 " نرو الكخسى آية هغ كتابى نقر هغ تتكػف 
 ال القضـػ الحى ىػ إال إلو ال هللا الخحيع الخحسغ هللا بدع

 ذا هغ األرض فى وها الدسػات فى ها لو والنـػ سشة تأخحه
 وال خمفيع وها أيجييع هابضغ يعمع بإذنو إال عشجة يذفع المحى

 الدسػات كخسيو وسع ء بساشا إال عمسو هغ بذئ يحيصػف 
 الجيغ فى إكخاه ال العطيع العمى ىػ حفطيسا واليؤده واألرض

 باهلل ويؤهغ بالصاغػت يكفخ فسغ الغى هغ الخشج تبضغ قج
 عميع سسيع وهللا ليا انفراـ ال الػثقى بالعخوة استسدظ فقج
". 

 نرو كتابى نقر عمى يحتػى  شخيط ذلظ يمى
 والحدغ السختزى وعمى السرصفى دمحم عمى صل الميع"

 الباقخ ودمحم العابجيغ زيغ الذيضجوعمى وحدضغ الخضاء
 التقى ودمحم الخضا وعمى الكاضع وهػسى الرادؽ وحعفخ
 " السيجى ودمحم العدكخى  وحدغ الشقى وعمى

 يحتػى  إتداعاً  أكثخىع وىػ عخيس شخيط ذلظ يمى
 عقػد هغ السكػنة البائكة تذبة هفررة كتابية بحػر عمى

 نرو كتابى نقر العقػد وكػشات العقػد يديغ ، هفررة
 رب هلل الحسج الخحيع الخحسغ هللا بدع "   العقج داخل  -:
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 العقج كػشة داخل الشز ويدتكسل " الخحسغ العالسضغ
 العمى العقج كػشة داخل الشقر ويدتكسل " الخحيع " الدفمى

 اياؾ الجيغ يـػ " التالى العقج داخل الشقر ويدتكسل " هالظ"
 العج كػشة داخل الشقر يدتكسل " اىجنا ندتعضغ اياؾ نعبج

 العمػى  العقج كػشة داخل الشقر ويدتكسل " صخاط" الدفمى
 الحيغ " التالى العقج داخل الشقر ويدتكسل " السدتقع"

 الكػشة داخل الشز ويدتكسل " بدع والضالضغ عمضيع انعست
 الدفمى الكػشة داخل الشقر ويدتكسل " هللا" العقج أعمى

 هللا ىػ قل الخحيع " العقج داخل الشقر ويدتكسل " الخحسغ"
 الكػشة داخل الشقر ويدتكسل " ولع يمج لع الرسج هللا احج

 ولع " العمػية الكػشة داخل الشقر ويدتكسل " يػلج" الدفمى
 هللا بدع احج كفػا لو "العقج داخل الشقر ويدتكسل "يكغ

 داخل الشقر ويدتكسل " الشاس بخب اعػذ قل الخحيع الخحسغ
 الكػشة داخل الشقر ويدتكسل " همظ " الدفمى الكػشة
 الشاس " التالى العقج داخل الشقر ويدتكسل "الشاس" العمػى 

 " يػسػس الحى الخشاس الػسػاس شخ هغ الشاس الو
 " يػسػس" الدفمى العقج كػشة داخل الشز ويدتكسل
 " صجور فى "العمػى  العقج كػشة داخل الشقر ويدتكسل
 الجشة هغ الشاس " التالى العقج داخل الشقر ويدتكسل
 داخل الشقر ويدتكسل " قل الخحيع الحسغ هللا بدع والشاس
 الكػشة داخل الشقر ويدتكسل "اعػذ " الدفمى الكػشة
 " التالى العقج داخل الشقر ويدتكسل "الفمق بخب" العمى
 شخ وهغ وقب اذا غاسق شخ وهغ خمق ها شخ هغ الفمق
 " الدفمى الكػشة داخل الشقر ويدتكسل " العقج فى ...الشفا
 " حا شخ" العمى الكػشة داخل الشز ويدتكسل " وهغ

 هللا بدع حدج اذا حاسج " التالى العقج داخل الشقر ويدتكسل
 الكػشة داخل الشقر ويدتكسل " اييا يا قل الخحيع الخحسغ
 " العمى الكػشة داخل الشقر ويدتكسل " الكافخ" الدفمى

 وال تعبجوف  ها اعبج ال " العقج داخل الشقر ويدتكسل  "ووف 
 داخل الشقر ويدتكسل "عابج انا وال اعبج ها عابجوف  انت

 الكػشة داخل الشقر ويدتكسل " عبجتع ها " الدفمى الكػشة
  " التالى العقج داخل الشقر ويدتكسل " عبجتع " العمػى 

 كل ؟ ديشكع لكع اعبج ها عابجوف  انتع وال تعبجوف  ها اعبج ال
 وهدخخفة غفل أرضية عمى الغائخ بالحفخ هشفحة الكتابات
 ضيقاف إشاراف وأسفل أعمى هغ الذخيط ىحا يكتشف ، بالشضمػ

 بالحفخ هشفحة هججولة ىشجسية زخارؼ عغ عبارة هتساثبلف
 . الغائخ

 عمى يحتػى  الغائخ بالحفخ هشفح شخيط ذلظ يمى
 هغ أرضية عمى البارز بالحفخ الثمث بخط هشفح كتابى نقر

 اذا الخحسغ هللا بدع " : نرة الشقر الدسظ قذػر زخخفة
 هللا ديغ فى يجخمػف  الشاس ورأيت والفتح هللا نرخ جاء

 . تػابا كاف أنو وأستغفخه ربظ بحسج فدبح افػاجا

 

 الشحاس هغ : شأس88لػحة رقع 
 الدراسة التحليلة : 

ييجؼ ىحا البحث إلى التعخؼ عمى أحج أنػاع 
التي كانت هددىخة خبلؿ التصبيؿية الفشػف اإلسبلهية 

العرػر اإلسبلهية وىي التحف السعجنية، وذلظ هغ خبلؿ 
دراسة أثخية فشية تصبيؿية لشساذج هختارة هغ التحف 

هتحف الذيخ ؼيرل بغ قاسع  ) السحفػضة في السعجنية 
وىي عيذخ قصع هتشػعة ها الذيحانية ( تشذخ ألوؿ هخة ، 

أنػاع هغ تزع بضغ شسعجانات وهباخخ ودواة وشأس ، 
التحف السعجنية السختمفة  كشسػذج لمتحف السعجنية 
السشقػلة، وذلظ رغبة في تػثيقيا هغ ناحية، إضافة إلى 
 تحمضل ها تزسو هغ عشاصخفشية وزخخؼيو، وأشخشة كتابية،

  ،  السعجنية التحف صشاع أسساء هغ نساذج عمى التعخؼو 
      .الفشية وأسالضبيع

 المواد الخام :
السػاد الخاـ السدتخجهة في صشاعة تشػعت 

التحف السعجنية في الفغ اإلسبلهي )هػضػع الجراسة( ها 
بضغ هعادف ثسضشة هثل الحىب والفزة وأخخى غضخ ثسضشة 
والتي هغ أىسيا الشحاس والبخوند والحجيج ويخجع ذلظ التشػع 

 .7 إلى وفخة تمظ السػاد الخاـ في بقاع الجوؿ اإلسبلهية

إلى قدسضغ رئيدضغ: هعادف تشقدع السعادف 
حجيجية وهعادف غضخ حجيجية . فالسعادف الحجيجية ىي التي 
يذكل الحجيج العشرخ األساسى ليا : كالحجيج وسبائكة 

زىخ ، حجيج هصاوه ، حجيج صمب ) فػالذ( .  ويذتسل : حجيج
أها السعادف غضخ حجيجية وىى التي ال يجخل الحجيج في 
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فزة ، الدنظ ، الخصاص ، تخكضبضيا وتذسل : الحىب ، ال
القرجيخ ، الشيكل ، السغشدضـػ ، الفػسفػر ، األلسػنضـػ ، 

 .                                                            0 الشحاس

وأىع ىحه السعادف التي استخجهت في العرػر 
اإلسبلهية ىي الشحاس والحجيج والبخوند والحىب والفزة ، 

هعجف هغ ىحه السعادف تدتمـد اسمػبًا وكانت شبيعة كل 
خاصًا بيا في تشفضح الدخارؼ والخسـػ السخاد تشفضحىا وتديضشيا 

  9 بيا

 الطرق الصناعية : 
 انطزق :

تعتبخ هغ اقجـ الصخؽ الرشاعية التى استخجهت   
الصخيقة فى ترشيع  لترشيع السعادف فقج شاعت ىحه

الصخيقة اكثخ عسمية وقج اصبحت ىحه   السعادف قبل االسبلـ
فى ترشيع وتذكضل التحف السعجنية بعج اف استصاع االنداف 
التػصل الى اكتذاؼ الحىب والفزة وغضخىا هغ السعادف 

يا بحدب مالمضشة والتى اصبح هغ الديل شخقيا وتذكض
الذكل السصمػب وقج استخجـ ىحه الصخيقة فى انتاج انػاع 

لصخيقة فى تصػر هتعجدة هغ التحف السعجنية وكانت ىحه ا
هدتسخ هغ حضث اسمػب التشفضح او هغ حضث االدوات 

ولكى يتسكغ الرانع هغ استخجاـ  السدتخجهة فى تشفضحىا .
شخيقة الصخيقة لتذكضل السعادف كاف يمدهو هجسػعة هغ 
 االدوات التى تعضشو عمى ذلظ كالسصارؽ والذػاكير وغضخىا.

لتحفة ىي إحجى العسميات الرشاعية التي تسخ بيا ا 
السعجنية حتى ترل إلى شكميا الشيائي ، وتتع بعسل صفائح 

10هعجنية هغ السعجف السخاد صشعة 
. 

ويػضع لػح السعجف عمى الدشجاف السرشػع هغ 
الحجيج ثع يصخؽ عمى لػح هغ السعجف بسصخقة ) شاكػش 

crutch  يدتعسمو صشاع السعادف حاليًا( ، واليجؼ صغضخ
السعجف حتى يكتدب هديجًا هغ هغ ىحه الصخيقة تجسيع ذرات 

الربلبة ، باإلضافة إلى إعصائو الذكل السخاد تشفضحه ، وبعج 
ذلظ ُتشعع التحفة السعجنية حتى تربح همداء ، ويشطف هاقج 
يكػف عالقًا بيا هغ الذػائب أو الديادات ، حتى تربح 

11جاىدة لتشفضح الدخارؼ عمى سصحيا .
 

 الصب فى المالب : 
تتع ىحه الصخيقة بإعجاد قػالب هعضشو هغ الحجخ 
أو هغ السعجف تتخح نفذ شكل التحفة السعجنية السخاد 

                                                           
 
 

 
 

ىحه  ،12 تشفضحىا ، ثع يرب ؼيو السعجف ؼيذكل هثمو
الصخيقة ىى االكثخ تصػر هغ الصخؽ وىى ايزا اسخع فى 
تشفضح اكبخ عجد هغ القصع الفشية فى وقت قرضخ عمى حدب 

تػفخت القػالب فسا عمى الرانعاال تجيضد  تػفخ القػالب فاذا
وصيخ السعجف ثع صبو، اها الصخؽ ؼيحتاج الى هيارة فائقة 
لكى يخخج الرانع التحفة بالذكل السصمػب .وقج كانت 
هعادف البخوند والحجيج يدتخجهاف خريرا فى شخيقة 
الرب فى القالب وكاف فى الغالب يكػف القالب هغ الحجخ 

خيقة كانت فى غالب االحػاؿ هعخضة ولكغ هشتجات ىحه الص
لمكدخ وسخعة التجهضخ هسا اضصخ الرانع الى ضخورة 

 احجاث زخارؼ بارزة وغائخة لزساف تساسكيا.
 انبزشًت :

ىى شخيقة الخبط اوالػصل بالسداهضخ ويتع المجػء 
السعجنية هكػنة هغ  فةالى ىحه الصخيقة عشجها تكػف التح

عجة صفائح هعجنية هشفرمة فضتع استخجاـ ىحه الصخيقة 
التي  لمػصل بضغ األجداء الى تتكػف هشيا التحفة السعجنية

تقزى شبيعة عسميا اتراليا برفة هدتجيسة ، أي أف 
ويتع ذلظ بعسل ثقػب لمسداهضخ  ،83تكػف غضخ قابمة لمفظ 

حادة ويتع بعج  تخجاـ الواسالسدتخجهة فى عسمية الػصل ب
ذلظ ربط ىحه االجداء بػضع بعزيا فػؽ بعس بحضث تكػف 
الثقػب هتػائسة ثع تدتخجـ هداهضخ البخشسة فى الخبط 

 السحكع وشج االجداء بعزيا ببعس
14
. 

وقج استخجهت ىحه الصخيقة لػصل وتثبضت هعطع 
وفى هجاؿ صشاعة األسمحة أستخجـ  هقابس األباريق .

   ت هقابس الدضػؼ والخشاجخ .الرشاع البخشسة في تثبض
 : انهحاو

يقرج بالمحاـ وصل هعجف بأخخ عغ شخيقة اذابة      
ويذتخط ؼيو أف يكػف ذا  نريارهعجف اقل هشو فى درجة اال 

 لػف هساثل لمػف العسل السعجني السخاد لحسو
15

ويتع ذلظ ،  
عغ شخيق وضع األشخاؼ السخاد الػصل ؼيسا بضشيا بأستخجاـ 

بجػار بعزيا البعس بذكل هحكع ثع تػضع ىحه الصخيقة 
هادة المحاـ فػؽ السكاف والجدء السزاؼ ثع يتع بعج ذلظ 
 ترػيب الحخارة الى ىحا الجحء بذكل هخكدى حتى يتع اذابة

هادة المحاـ فتتشذخ فى الجدء الػاصل بضغ السعجنضضغ السخاد 
لحاهيسا وتستدج فى الػقت نفدو بالسعجف السزاؼ والسعجف 

                                                           
 
 

 
 



Ass. Univ. Bull. Environ. Res. Vol. 24 No. 1 March   2021 

 

00 
 

شخفى السعجنضضغ هع بعزيسا ويتع ذلظ تخابط األصمى 
 البعس.

وقج كانت صشاعة السعادف هغ الرشاعات التى 
 نالت اىتساـ وشيخة هغ الفشانضضغ السدمسضغ .

 طزق انزخزفت : 
 :لحز ا-1

خؽيفة غضخ يتع عغ شخيق إجخاء حدوز أو نقػش 
غائخة عمى سصح السعجف وفقًا لخسع هعضغ يعجه الرانع قبل 

ثع يقـػ بشقمة عمى سصح السعجف تسيضجًا لحده بآلة تشفضحه ، 
 . 16 الحد الخاصة ذات الشياية السجببة

 الزخرفة بالحفر :  -2
ؼيكػف أكثخ عسقًا عمى يختمف الفخ عغ الحد 

وتتع ىحه الصخيقة بحفخ الدخارؼ عمى ،  17 سصح السعجف
سصح التحفة وفقًا لشسػذج يقـػ بو الرانع بالخسع عميو ثع 

أو  التحفة ، ويكػف الحفخ إها بارزا رسػهو إلى سصحيشقل 
 .10غائخًا 

 والتخريمالزخرفة بالتفريغ  -3
تتع ىحه الصخيقة هغ الدخخفة باف يقـػ الرانع 

تفخغ الدخارؼ أو بخسع الدخارؼ السخاد تشفضحىا اوال ثع 
األرضية حػليا بقمع حاد الصخؼ ، وفى بعس األحياف كاف 

اإلسمػب الرشاعى عغ شخيق الرب في يشفح ىحا الرانع  
 .19 القالب وذلظ في حالة ها إذا كاف السعجف سسيكاً 

 الزخرفة بالتكفيت -4
ىي كمسة فارسية بسعشى " دؽ " وكانت تتع بحفخ 
رسـػ وزخارؼ عمى سصح السعادف السخاد زخخفتيا حفخًا 
عسيقًاوعخيزًا بقمع خاص وتدسى ىحه العسمية عسمية 

الحفخ السؤلفة لمخسـػ والدخارؼ بسعجف  "الذق " ، ثع تسؤل
آخخ يكػف عادة أؾيع وأغمى هغ السادة األصمية وهختمًف 

 .88 عشيا في المػف  كسا كاف يكفت الحىب بالفزة والحىب

 زخزفتان- 5

 بًادة انُيهو:

كمسة نضممػ هذتقة هغ الكمسة البلتضشية التي تعشى 
هادة سػداء تتكػف هغ صيخ   عغ، وىى عبارة  81 أسػد

ندب هعضشة هغ الشحاس والخصاص والكبخيت وهمح الشذادر 

                                                           
 
 
 
 
 
 

، وبيحا  88 تػضع في األجداء السحفػرة عمى سصح السعجف
 يتع الحرػؿ عمى تزاد في األلػاف عمى التحف السعجنية . 

 تانتزصيع باالحجار انكزيً -6 
التخصيع باألحجار الكخيسة يتسثل فى إضافة أو 

الفرػص البلزهة السختارة فى أهاكشيا السعجة لحلظ وضع 
عمى سصح التحفة . وهغ الصبيعى أف يكػف اختيار قصع 
األحجار الكخيسة هشاسبًا فى شكمة ولػنو وحجسو لمقصعة 

 83 التى ستدداف بيا

كانت تدتخجـ فى زخخفة اشكاؿ الحمى الخاصو 
بالسخأه او التحف الجساليو السػجػده بالقرػر والبضػت 

وايزا االسمحو التذخيؽيو السيجاه بضغ الدفخاء   لعثسانيوا
وبعزيع او الجوؿ وبعزيع وكانت ىحه الصخؽ ليدت شائعو 

  ة .فى هرخ وانسا كاف البجيل ليا االحجار الرشاعي

العناصر الزخرفية المنفذة على التحف 
 -المعدنية:

 العناصر النباتية :
تعتسج فخ السقرػد بيا كل زيشو أو حمية زخخؼية 

سسيا عمى أو نقذيا عمى عشاصخ الشبات وأجدائو كالديقاف 
واألوراؽ واألزىار واألثسار بسختمف أشكاليا أو صػرىا سػاء 
 كانت بذكميا الصبيعى أو هحػرة بعضجة عغ شبيعتيا األصمية

خة فقج أستخجهت األزىار الشباتية هتعجدة البتبلت وزى،  84
األوراؽ الشباتية واألفخع ظ المػتذ والبلال والخذخاش وكحل

  الشباتية السػرقة .

 العناصر الهندسية :
ىي تمظ الدخارؼ التي يسكغ تكػيشيا هغ العبلقات 
الخصية واألشكاؿ اليشجسية والسزمعات السشتطسة واألشكاؿ 

قج تسدج الدخارؼ اليشجسية ، 85 الشجسية والجوائخ وغضخىا
هسا يداعج عمى  بالدخارؼ الشباتية أو الحضػانية أو الكتابية

 86 إضيار جساليا

شو لمغايو كأشكاؿ ادبيشجسيو بالشكاؿ تشفح األ
حدب  السعضشات حضت يقـػ الفشاف بعسل ىحه االشكاؿ

او   السداحو فاذا كانت ضيقو ؼيقـػ بعسل اها خصػط شػليو
السداحو   واذا كانت هتقاشعو هائمو يسضشا ويدارا  خصػط

 .وحجات ىشجسيوكبضخه ؼيقـػ بعسل اشكاؿ دوائخ او 
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 العناصر الكتابية :

يعتبخ الفغ اإلسبلهي الفغ الحى اتخح هغ الخط عشرخًا 
زخخؼيًا ىاهًا ولحلظ تصػر الخط العخبي واتخح أشكااًل زخخؼية 

، تشػعت الخصػط  87 هتشػعة وأسساء فشية هتعجدة
عمى التحف السدتخجهة في تدجضل الشقػش الكتابية 

 والثمث والخقعة .السعجنية هابضغ الشدخ 
 –)عبارات دعائية  -هغ حضث السزسػف :

اسع الرانع الحى  –اسع صاحب التحفة  –شيادة التػحضج 
احاديث  –السكاف  -قاـ برشع ىحه التحفة ))اسع السعمع ((

  (ايات قخآنية –نبػية 
 -لائمة المصادر والمراجع  : 

عػض هللا ) دمحم فتحى (، اإلنداف والثخوات  - 8
السعجنية ، عالع السعخفة ، السجمذ الػششى لمثقافة والفشػف 

ـ ، 8982ب ، الكػيت ، زالسهك لحان ًسبيكة واآلدا
 .025ص

غازى ،غادة تاج جاف . تقشيات سباكة السعادف  -8
واإلستفادة هغ هعصياتيا في تشفضح السذغػلة السعجنية . 
هتصمب تكسضمى لمحرػؿ عمى درجة الساجدتضخ في التخبية 
الفشية . جاهعة أـ القخى . كمية التخبية في التخبية الفشية 

 .50ـ ص0226ىػ . 8407قدع التخبية الفشية 
فخغمى )أبػ الحسج هحسػد ( الفشػف اإلسبلهية   -3

ـ 8988في عرخ الرفػيضغ بإيخاف . هكتبة هجبػلى ، 
 . 885،ص

عيدى ، هضخفت هحسػد ، الفشػف الدخخؼية فى  -4
مػكى الجخكدى ، القاىخة ، هرخ فى العرخ السس

 .66،ص0280
عمضػه ، حدضغ عبج الخحيع ، السعادف ،ضسغ  -5

أبحاث القاىخة تاريخيا فشػنيا آثارىا ، هؤسدة األىخاـ ، 
 . 66ـ ، ص8972

الصاير ، الفشػف الدخخؼية اإلسبلهية فى  - 6
ـ ، 0288العرخ األيػبى والسسمػكى البحخى ، القاىخة ،

 .46ص
أشغاؿ السعادف ، تخجسة السيشجس  ىايشدجخاؼ ،- 7

 . 885عبج السشعع عاكف ، هؤسدة األىخاـ بالقاىخة ، ص
الحارثى ، تحف األثاث السعجني في العرخ  -8

 .  50العثسانى ، ص

                                                           
 

الحارثى ، تحف األثاث السعجنى في العرخ  - 9
 .  52العثسانى ، ص

هخزوؽ ، ) دمحم عبج العديد ( ، الفشػف  - 82
هية في العرخ العثساني ،اليضئة السرخية الدخخؼية اإلسبل

 .849،  ص8974لمكتاب ، 
خميفة ، ) ربيع حاهج ( ، الفشػف اإلسبلهية في  -88

العرخ العثسانى ، هكتبة زىخاء الذخؽ ، الصبعة الخابعة ، 
 . 806ـ ، ص 0227

نجع ) عبج السشرف سالع ( ، هجخل إلى  - 80
 .  802، ص 0228الفشػف اإلسبلهية ، القاىخة ، 

خميفة ) ربيع حاهج ( الفشػف الدخخؼية اليسشية  -83
في العرخ اإلسبلهي ، الجار السرخية المبشانية ، الصبعة 

 .  44ـ ، ص8990األولى ، 
دمحم )سعاد هاىخ ( الفشػف اإلسبلهية ، اليضئة   -84

 . 804ـ ، ص 8986السرخية العاهة لمكتاب ، 
صػى  )أولكى أرغضغ ( ، تصػر فغ السعادف  -85

اإلسبلهي ،تخجسة وتقجيع وتعمضق الرفرافى أحسج القصػرى 
، السذخوع القػهى لمتخجسة ، السجمذ القػهى لمثقافة ، 

 .  850ـ ، ص0225
الباشا ) حدغ ( ، هجخل إلى اآلثار اإلسبلهية   -86

 ـ  058،ص 8998، 
لحمى ، ضسغ عمضػه ، ) حدضغ عبجالخحيع (  ا- 87

أبحاث القاىخة تاريخيا فشػنيا آثارىا ، هؤسدة األىخاـ ، 
 . 572، ص  8972

الجشابى ) كاضع ( ، حػؿ الدخارؼ اليشجسية   -88
،  8،0، الجدء  34اإلسبلهية ، هجمة سػهخ ، السجمج 

 . 843ـ ، ص8978العخاؽ ، 
شالػ ) هحى الجيغ ( السذيػر فى فشػف   -89

، 0222، دار هذق لمشذخ ، يشايخ الدخخفة عبخ العرػر 
 .  89ص 

الجشابى ، حػؿ الدخارؼ اليشجسية اإلسبلهية  - 02
 . 843اإلسبلهية ، ص

هخاد ) بخكات دمحم ( ، الخط العخبي والخؽ )   -08
األرابيدظ ( ، رؤية فمدؽية ، هجمة زخائخ ، العجد التاسع 

 .70ـ ، ص 0220شتاء 
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An overview of sheikh Faisal Bin Qasim Al Thani Museum: 
It was established in 1988 at Al Samaria farm ,20km away from Doha with the aim of preserving 

and displaying various collections of art and heritage items that sheikh Faisal collected during his travels 

around the world. 

The Sheikh Faisal Museum is considered one of the world -class museum that focus on Islamic 

history and the Middle Est .It reflects the traditions of the Qatari people , their national heritage and 

their cultural identify , thus forming a cultural movement supported by Sheikh Faisal . 

The museum holdings reflect that life and history of the Arabs by displaying a wonderful 

collection of antiquities and art pieces that represent different periods of Islamic history ,such as the art 

of ceramics , wood and metal artifacts that represent a different time field .  


