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 امعة اإلسكندرية.ج –لية اآلداب ك –واآلثار المصرية واإلسالمية  أستاذ مساعد بقسم التاريخ

 ملخص البحث :

فاام مصاار  الم ااربية ةااااخر  أ االاه ساامبامااا يرعاار   خاارا الخ ااب الااد ي  أو صااناعة يتناااوه اااذا البااار بالدراسااة
 –متاااا  اآلثاااار التعليمااام بكلياااة اآلداب ب المافوظاااة باااالتابي  علاااع مجموعاااة جديااادت ماااب الم ااالو   الخ ااابية، اإلساااالمية

ترن اار لوه ماارت، وااام مااب ااااداظ ادارت افااظ اآلثااار العربيااة، وذلاان مااب خاااله اتبااا  الماان   الوصاافم  (1) جامعااة اإلسااكندرية
، الااع جانااب القيااام بمااولااة التاارجي  للفتاارت (2)( تااا 4أرباا) ) متافااة مااب اااذف التااا  والبااال  عااددا الااد ي  والمفصااه لكااه

الزمنية التم ربما ترج) الي ا كه تافة علع وجه الد ة مب خااله مقارنت اا بنمااذخ أخارا م ااب ة موجاودت اماا اامب جنباا  
 فم متاا  أخرا وترج) الع نفس تلن الفترت والتم تم ترجيا ا.عمائر ثابتة تمثه من آ  مختلفة، أو مافوظة 

وتعتماد الدراسااة كااذلن علااع الماان   التاليلاام المفصااه والااد ي  لكاه تافااة مااب اااذف التااا  مااب اياار اجااراظ  ياسااا  
 صاناعةمفصلة ود يقة ل ا  اام البااار برجرائ اا بنفساه، الاع جاناب القياام بمااولاة تارجي  ناو  واالاة الخ اب المساتخدم فام 

ه وتنفيذ كه تافة مب تا  الدراسة والبار، باإلاافة الع تاديد نوعية الخرا المستخدم فم كه تافة، والاذ  يالااظ تنوعا
بدا  النجار المسلم.  وتعدد نماذجه امب التافة الواادت ب كه جلم ومميز؛ مما يؤكد علع د ة وبراعة وا 

ناااب مفصاالة للالياا  والزخااار  المتنوعااة والتام نفااذاا اااذا الف وتقاوم الدراسااة أيااااخ ماب خاااله  ااق ا التاليلام بدراسااة
الاد ي ؛ مماا جعاه ماب ااذف التاا  نمااذخ مميازت تسااعد علاع اظ اار   ابعلع بعض تلن التا  مب خاله  له خرا الخ

 خصائص وسما  جديدت ومميزت للتا  الخ بية فم العصر اإلسالمم باقبه المختلفة فم مصر.

 ذف التا  الرب) الجديدت مب خارا خ اب د يا  ) اله م اربية( والتام يمكاب أب تااا  وفيما يلم دراسة مفصلة ل
 الع سجه التا  الخ بية اإلسالمية بصفة عامة والتا  الخ بية فم مصر اإلسالمية بصفة خاصة.

                                                 

مجموعاة اائلاة واااخمة ماب التاا  واآلثاار ال اماة والنااادرت لاع عجامعااة اإلساكندرية  –كلياة اآلداب متاا  اآلثاار التعليمام ب ياتاو ( 1)
لمختلفاة، اوالمتميزت مب الناايتيب التاريخية والفنية، والتم ترجا) الاع عصاور مختلفاة ومتنوعاة، من اا العصار اإلساالمم باقباه الزمنياة 

لان التاا  فام الماادت، وعناصار الع جانب غيراا مب العصور الخارا الساابقة علاع العصار اإلساالمم، ويالااظ كاذلن مادا تناو  ت
لمااانعم أباااو بكااار، والساااتاذ عباااد ا /ب ماااب جاناااب كاااه ماااب الساااتاذ الااادكتوروأسااااليب الصاااناعة والزخرفاااة، وااااو نتااااخ ج اااد وعماااه دؤو 

رت ارصاا علاع تزوياد ااذا المتاا  التعليمام بمجموعاة كبيا و ادأامد فكر  عقب ان اظ  عبتم اآلثار المصرية واإلسالمية،  /الدكتور
اقتاام مااب تجااار العاديااا  أو مااب خاااله مااا تاام اجرائااه مااب افااائر الجامعااة العلميااة بمن بال ااراظت امااا ياادف التااا  المتمياازت والفر مااب اااذ

ياا ، التاام أجرياا  بمدينااة اإلسااكندرية، وذلاان منااذ ان اااظ اااذا المتااا  العر  الخاارا الافااائرغيراااا مااب الجياازت وال اامونيب، فاااالخ عااب 
 م. 1942 اظ جامعة اإلسكندرية )جامعة فارو  الوه( فم عام والذ  يرتبا تاريخه بتاريخ ان

عااداد عبااد السااالم عبااد السااالم أماايب المتااا   –كليااة اآلداب  –ولالسااتزادت راجاا)، دليااه متااا  اآلثااار      جامعااة اإلسااكندرية، تصااني  وا 
 .4 – 3م، ص  1959سابقاخ، مابعة جامعة اإلسكندرية، 

ااا  الخاارا مااب تصااوير السااتاذ أندريااه بااه، والقساام اإلسااالمم بتصاار  أ. د/ اناااب مااااو ، ماا) ( اااذف القااا) وغيراااا مااب  ااا) المت2)
اا ماب زواياا اعاادت تصاوير  القيام بدراساة ميدانياة عملياة ل اذف القاا) باداخه أمااكب عراا ا باالمتا ، الاع جاناب ارص الباار علع

 اعااة علااع ااادا، رغاام غلاا  المتااا  اتااع اآلب، فاااالخ لكااه اجااراظ  ياسااا   اااملة ومفصاالة ود يقااة باإلاااافة الااع ، متعااددت ومختلفااة
 .عب االته واالة تافه السيئة جداخ 
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